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Áldott, békés, boldog ünnepeket! 

 

 
 
Az Advent a várakozás időszaka. Várunk és lélekben készülünk Jézus születésére, a szeretet 

ünnepére, az óév elbúcsúztatására, az új év köszöntésére. A számvetések és az emlékezések 

időszaka a karácsonyt megelőző négy hét.  

Gyermekkorom emlékképeiben a karácsonyvárás összefonódott a Mátra havas 

hegycsúcsaival, a domboldalakon vidáman lesikló, kipirult arcú gyermekek látványával, s az 

otthonokat átható szeretetteljes meleg érzetével.  

Ma, amikor lakásainkat kényelmesen, egyetlen mozdulattal meleggé varázsolhatjuk, mégis 

sokan fáznak. Fáznak, mert nem érzik a közösség összetartó erejét. Fáznak, mert belefáradtak 

a tárgyiasult világ ajándékainak hajszolásába. Fáznak, mert nincs béke a szívekben, a 

lelkekben. S ezért hiába a sok ünnepi dísz, az ajándék, a gazdag vacsora, ha életünket az önös 

érdek, a rideg haszonszerzés motiválja, hidegek maradnak az otthonok, fagyosan fénylők a 

karácsonyi gyertyák. 

Elvesztettünk sok értéket, amíg a jólét, a vágyott fogyasztói társadalom felé igyekeztünk. 

Elvesztek baráti kapcsolataink, sok nagycsalád felbomlott, a közösséghez tartozás értékét 

vesztette. Szüleink, nagyszüleink még jól tudták, az ember védelme a közössége: családjáé, 

falujáé, hazájáé. Mára az ember öncélúvá lett. Ezért fáznak oly sokan a kandalló melege 

mellett is! 

Az advent azonban ma is az ünnepvárás, a karácsony pedig a szeretet beteljesülése. Idézzük 

fel hát magunkban a régi, meghitt együttléteket, s ha tudjuk, fogadjuk meg: jövőre egy kicsit 

jobbak, toleránsabbak, emberibbek leszünk. S talán akkor az ünnepi fények csillogásában 

mosolyt, békét és boldogságot is látunk embertársaink szemében. 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden parádi, parádóhutai, parádfürdői lakosnak és innen 

elszármazottnak áldott, békés karácsonyt és sikeres új esztendőt! 

 

Mudriczki József 

polgármester 
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Karácsony öröme 

 

 

Ezen az éjszakán öröm hangzik mindenfelől. Kántálnak a gyermekek és a felnőttek. Az 

otthonokban csillognak a karácsonyfák, a díszek, a csillagszórók és a gyertyák. A szeretet 

lángjában izzanak a szemek. Fényárban úsznak a templomok és zengenek az ünnepi 

harangok. Átöleli egymást a szülő és gyermek, férj és a feleség, ellenség és a jóbarát, kezet 

ráz a hívő és a hitetlen, éjféli misére siet a közömbös és a hívő, hogy Isenatyánk családi 

közösségében velünk együtt hódoljon a Csodálatos Tanácsadó, az Erős Isten, az Örök Atya és 

a Béke Fejedelme jászoltrónusa előtt. Emberek sokasága ujjongó örömmel megy a 

templomba, hogy megemlékezzen a világtörténelem egyik legcsendesebb és legtitokzatosabb 

pillanatáról, amikor egy ártatlan csöppség pici testében, a legszegényesebb körülmények 

között Földünkre lépett az Isten és megosztotta velünk boldog életét, megajándékozott őszinte 

barátságával és isteni szeretetével. 

Minden gyermek születése öröm. A gyermek születésével teljesen új lény lép a világba, soha 

nem látott vonásokkal és ígéretekkel. Az újszülött jövendő sorsa rejtély: nem ismerjük 

gondolatait, a rá váró eseményeket, későbbi cselekedeteit. Nem tudjuk mi lesz a gyermekből. 

Azt tudjuk csupán, hogy a titokzatossága elragadó. 

Karácsonykor új élet születik a világra, Jézus Krisztus, aki megmutatta életünk értelmét és 

legyőzte a halált. Születése új távlatokkal gazdagította szenvedésekkel teli világunkat. 

Karácsony nem érzelgős népszokás. Ezen a napon üdvözítő Istenünk kinyilvánította jóságát és 

szeretetét az emberek iránt. 

Számomra nagyon különös, hogy keresztény hitünk legnagyobb igazságait többször 

éjszakának idején, a sötétség fátyla alatt ünnepeljük. Ezt tesszük a éjféli szentmisében is. 

Megemlékezünk keresztény hitünk egyik legalapvetőbb hitigazságáról: Isten úgy szerette a 

világot, hogy a Názáreti Jézus személyében emberré lett és megosztotta velünk isteni életét. 

nem szabad elfelejteni, hogy karácsony éjszakája nélkül nincs megváltás, nincs üdvösség-

történet. 

Nagycsütörtökön este ugyancsak homályban jövünk össze és emlékezünk meg az 

oltáriszentség alapításáról. 

Nagypénteken késő délután emlékezünk Üdvözítőnk kereszthalálának titkára. 

Jézus föltámadása ugyancsak éjjel történt. 

Úgy látszik, hogy az Isten csendes formában közeledik teremtménye felé. Az ember nem 

szemlélheti az Istent megfelelő fényben, csak árnyékosan és tapogatózva a sötétben, derengő 

félhomályban. Karácsony titkát csak homályosan ismerjük: Isten emberi testet vett magára és 

Jézus Krisztus személyében közöttünk élt. De hogy ez valóban hogyan történt, ezt csak az 

istenkereső tudósok sejtik a historizáló, örök igazságokat történelmi eseményekre bontó 

bibliai tanúvallomásokból. 

Az Úr érkezése csendben és homályban történt, éjszakának idején. Isten érkezését nem jelezte 

fényesen kivilágított pályaudvar, sem fényárban úszó repülőtér. Eljövetelekor nem tolongtak 

körülötte szenzációéhes újságírók, sem rádió-, vagy televízió riporterek. Isten feltűnés nélkül 

érkezett a júdeai Betlehembe. A nyüzsgő tömeg betlehemi forgatagban tudomást sem szerzett 

róla. Csak az egyszerű emberek,a pásztorok vették észre a halkan érkező jövevényben a 

várva-várt Fönnvalót. Sötétedéskor érkezett Betlehembe. Ismeretlenül és feltűnés nélkül. Alig 

ismerték fel. „A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ. A 

tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be.” 

Jézust egykor nem fogadták be Betlehembe és azóta sem fogadják sokfelé. Lefoglalják az 

embert a karácsonyi készületek. A nagy ajándékozás közben nem vesszük észre Isten legna-   
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gyobb ajándékát, Jézus Krisztust és az isteni élet felmérhetetlen kincseit. Több, mint 2000 éve 

fenyeget a veszély, hogy kényelmesen bezárkózunk andalító világunkba és észre sem vesszük, 

amikor az Úr elhalad közöttünk. Utcáinkon jár, de nem ismerjük! Sokan nem tapasztalták 

még meg Isten irgalmát, jóságát és szeretetét. Nem találkoztak vele. Hogyan is láthatnák meg 

életük értelmét? Minek is hinnének a jövőben? 

Isten éjjel jár és ez azt jelenti, hogy könnyen átaludhatjuk az érkezését. Egykor a júdeai 

pusztában csak kevesen ébredtek fel álmukból. Aludtak, amikor kihirdették: „Ma megszületett 

Megváltótok, Krisztus, az Úr.” 

Isten fia ma utcáinkon és tereinken közöttünk jár, de éppúgy húzódozunk tőle, mint egykor a 

betlehemiek a szálláskereső Isten előtt. Nem bízunk meg benne és félünk tőle. Isten karácsony 

éjszakáján újra a szívünk kapuja elé áll, kopogtat és bebocsájtásért esdekel. Szállást keres. 

tegyük fel magunkban a kérdést: vajon félünk-e Őt a szívünkbe engedni? Jelenléte átalakítaná 

életünk néhány sötét zugát, emberi tehetetlenségünket és árvaságunkat. Jobbra fordítaná a 

sorsunkat, hiszen Isten éjszaka jár, de mégis 

„Látja, aki árva, aki elhagyott, 

 Börtönében látja a szegény rabot, 

 S ha a fáradt ember kínban elmerül,  

 Azt suttogja néki: nem vagy egyedül!” – énekeljük a csodálatos szentségi énekünkben. 

Karácsony azt jelenti, hogy Isten a mi csodálatos Tanácsadónk és Erősségünk, biztos jövőnk 

és menedékünk, akire mindig ráhagyatkozhatunk. Ráhagyatkozhatunk a gazdasági 

nehézségekben és kilátástalanságban, bajban és a vészben. Mit érnek a gazdasági terveink, a 

mélyen szántó reformok és intézkedések, ha nem vagyunk képesek befogadni Istent és nem 

tárjuk előtte szélesre szívünk kapuját? Izaiás próféta arra figyelmeztet bennünket, hogy csak 

Istennel fordulhat jobbra a sorsunk. „Csak az Úrban van üdvösség és erő.” 

Isten Betlehemi Csillaga száműzte az éj sötétségét, új kezdetet, új fellendülést hozott. Tervei 

szerint van jövő. Nem haladunk jó úton, ha terveink ellenkeznek az Ő tervével. Ő nem 

támogatja a hatalomra, címekre, pénzre éhes kóros szenvedélyeket, a kizsákmányolást, a 

korrupciót, a hazugságokat és az intrikát. Tervében a szeretet civilizációjának a kiépítése és az 

emberséges magatartás szerepel. 

Isten karácsony éjszakáján körüljár a világban forgatagában. Kopogtat és szállást keres az 

emberi szívekben. Aki figyelmes, felismeri Őt, befogadja, meghallja és meghallgatja a szavát. 

Gyöngédségünk és jószívűségünk embertársaink iránt azt tanúsítja majd, hogy a betlehemi 

Gyermekben felismerjük Isten Fiát és befogadtuk Őt. Jézus Krisztus által Isten gyermekeivé 

leszünk. Az istengyermekség feladat. Isten igéjét nem elég csak hallgatnunk, azt valóra kell 

váltanunk. Hozzá kell igazítani az életünket, hiszen ma ellep bennünket a szavak áradata. A 

rádió, tv, az újság ontja a szavakat. Elegünk van a sok szóból. Ezért olykor el kellene 

némulnunk és csendben leborulnunk a betlehemi jászol előtt. Így talán jobban megértenénk 

isten igéjét. A csend, a nyugalom, az ima, a vasárnap megszentelése által, az agyonhajszolt 

világunkban emberibbé válna az életünk. Isten igéje közelebb segítene bennünket 

embertársainkhoz. Újra megtudnánk bocsájtani embertársainknak, melléjük tudnánk állni 

nyomorúságuk idején, a magányosság és a kétség óráiban. 

Kedves Olvasók! Isten eljövetelével megörvendeztet bennünket. Legyünk örömhírének 

hordozói és továbbadói. A karácsonyt meghitt családi körben szoktuk ünnepelni. A 

templomból vigyük magunkkal haza a szent éjszakának minden örömét és békéjét! Ezt adjuk 

tovább meleg szeretette az idősebb hozzátartozóinknak és az ágyhoz kötött betegeknek. 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok Istentől megáldott karácsonyt valamennyiüknek! Az összes 

szeretteiknek, mindenkinek, akik velünk ünnepelnek és a más vallásúaknak is! 

 

Szakács Zalán 
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Ünnepeink 
 

 

A Mikulás 

 
 

Szent Miklós püspök személyének és tetteinek a tiszteletét a kommunista hatalom 

évtizedeken keresztül nem engedte meg. Nem engedte oly annyira az Istentől elszakított, 

vallástalan, ateista világban, hogy hozzá köthető „csodákat” nem tudhattuk és a gyermekek 

megajándékozását is egy nem létező személyhez a télapóhoz kötötték. Ez a természetfeletti 

kapcsolás Szent Miklós életében a „véletlennek” volt köszönhető, míg a legújabb korban 

kifejezetten tudatos volt. 

Szent Miklós Krisztus után 245 körül (nincs pontos adat) a kis-ázsiai Anatóliában, Patara 

városában született egy gazdag család gyermekeként. Már gyermekkorában is történtek vele 

csodák. Alig kezdte el iskoláit, mikor Patara városában nagy járvány tört ki, és mint 

kisgyermek, árvaságra jutott. Ezért a szüleitől örökölt hatalmas vagyonával Patara érsekéhez 

(aki apja testvére volt), a város kolostorába költözött. Az ő felügyelete mellett nevelkedett, s 

gyermekévei alatt megszerette a kolostori életet, majd iskoláinak befejeztével a papi hivatást 

választotta. Életét az emberiségnek és a gyerekek tanításának szentelte. Bárki kérte, mindig 

segített. Ember- szeretete, segítőkészségének híre messze földre eljutott. Az emberek kezdték 

imáikba foglalni a nevét. A 270-ben Jeruzsálembe tartó zarándokúton történtek miatt 

a tengerészek védőszentjévé vált. A zarándokútról visszafelé betért imádkozni Anatólia 

fővárosába, Myra városába, ahol legendás körülmények között püspökké választották.  

52 évig volt püspök. Évek alatt a szeretete, a gyerekekkel, emberekkel való törődése miatt 

annyira megszerették, hogy nem csak püspöküknek, de még vezetőjüknek is tartották. 

Vagyonát a gyerekek és az emberek megsegítésére fordította. Egyszerű emberként élt a nép 

között, miközben tanított és szeretetet hirdetett. Éhínség idején a teljes egyházi vagyont a nép 

étkeztetésére fordította, amiért szembe került az egyházzal, halála után ezért az 

engedetlenségért egy időre ki is tagadták az egyházból. Minden este órákig sétált a városka 

utcáin, beszélgetett az emberekkel, figyelt a gondjaikra. Így történt a legendájához tartozó eset 

is, ami a valóságban megtörtént. A kolostor szomszédságában élt egy elszegényedett nemes 

ember, aki úgy elnyomorodott, hogy betévő falatra is alig jutott. Három férjhezmenetel előtt 

álló lánya azon vitatkozott egy este, hogy melyikük adja el magát rabszolgának, hogy tudjon 

segíteni a családon, és hogy a másik férjhez tudjon menni. Ekkor ért a nyitott ablak alá Miklós 

püspök. Meghallotta az alkut. Visszasietett a templomba, egy marék aranyat kötött 

keszkenőbe, és bedobta az ablakon. A lányok azt hitték, csoda történt. Majd egy év múlva 

ugyanebben az időben még egy keszkenő aranyat dobott be a második lánynak. A lányok 

kisiettek, mert lépteket hallottak az ablak alól. Akkor látták, hogy egy piros ruhás öregember 

siet el a sötétben. Harmadik évben ezen a napon nagyon hideg volt, és a püspök bepalánkolva 

találta az ablakot. Ekkor felmászott a sziklaoldalban épült ház tetejére, és a nyitott tűzhely 

kéményén dobta be az aranyat. A legkisebb lány éppen ekkor tette harisnyáját a kandallószerű 

tűzhelybe száradni, és a pénz éppen beleesett. Az ismeretlen jótevőről kezdték azt hinni a 

hóborította Taurus hegy miatt, mivel mindig ilyenkor, télen történtek ezek a csodák, hogy 

maga a Tél-Apó jön el ezekkel az ajándékokkal. Az idő folyamán mégis kitudódott a titok, 

hogy a jótevő maga Miklós püspök. Ugyanis a legkisebb lánynak bedobott aranyak között 

volt egy olyan darab, amit a helyi aranykereskedő előzőleg adományozott Miklós püspöknek 

egy szerencsés üzletet követően. Ezt felismerve már mindenki tudta, hogy ki a titokzatos 

segítő. De kiderült ez abból is, hogy december 5-én, a névnapja előestéjén a hideg idő 

http://www.mikulasbirodalom.hu/myra/images/patara1.jpg
http://www.mikulasbirodalom.hu/myra/images/patara1.jpg
http://www.mikulasbirodalom.hu/myra/images/patara_kolostor.jpg
http://www.mikulasbirodalom.hu/myra/legendavihar1.htm
http://www.mikulasbirodalom.hu/myra/mozi/myra/myra.swf
http://www.mikulasbirodalom.hu/myra/puspokvalasztas1.htm
http://www.mikulasbirodalom.hu/myra/buza.htm
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beköszöntével rendszeresen megajándékozta a gyerekeket mindenféle édességgel. Ezért az 

adakozásaiért a nép elnevezte " Noel Baba"-nak, ami azt jelenti " Ajándékozó Apa". A 

keresztényüldözések alatt őt is elfogták, éheztették, kínozták, de kivégezni nem merték.  

325-ben részt vett a niceai Első Ökumenikus Zsinaton, ahol egy szenvedélyes vitában arcul 

ütötte Ariust. Ezért a tettéért azonnal elmozdították a Zsinatból, és felmentették püspöki 

teendői alól. Még azon az éjszakán a Zsinat több tagjának egyazon különös álma volt: Nikolas 

jelent meg előttük, egyik oldalán Isten állt, kezében az evangéliummal, a másik oldalon Szűz 

Mária érseki palásttal, így kinyilvánítva szimpátiájukat a magáról megfeledkezett püspök 

iránt. Az ámulatba esett tanácstagok azonnal Nikolashoz siettek, és bocsánatot kérve 

visszahelyezték pozíciójába. Ettől fogva óriási tiszteletnek örvendett, mindenki úgy tekintett 

rá, mint nagy emberre, aki nem esztelen dühből vágta arcon a szüntelenül istenkáromló 

Ariust, hanem Isten iránti buzgalmából.Hosszú, békés öregkort ért meg. A legenda szerint 

lelkét (342 december 6-án) angyalok vitték végső nyughelyére, ahol egy tiszta forrás eredt. 

Ebből a tiszta forrásból áradó szeretettel küldi legendája a mai gyerekekhez utódját, a 

Mikulást. 

 

 

A búcsú 
 

A templombúcsú alkalmával mindig aktuálissá válik az a kérdés, amelyet már többen és 

többször föl is tettek, éspedig:  Mi is a búcsú? Minden katolikus templom valamelyik szent 

tiszteletére lett felszentelve, aki a templom védőszentje. Végső soron mindazok oltalmazója, 

akik a pártfogása alatt álló templomban imádkoznak. E szent közbenjárását kérjük Istennél, 

hogy a bűneinkért járó büntetést engedje el. A búcsú latin megnevezése: indulgentiae, aminek 

jelentése „elengedés". Ez azt fejezi ki, hogy Isten az Egyház által elengedi az ideigtartó 

büntetést. A magyar „búcsú" kifejezés arra utal, hogy az ember búcsút vesz a rá váró 

büntetéstől, Jézusnak, az Egyház révén közvetített kegyelme által. A búcsú a katolikus 

bűnbánati vallásgyakorlatban azt jelenti, hogy a bűnbánat szentségében, azaz a gyónásban 

már föloldozást nyert bűnért járó ideigtartó büntetést Isten elengedi. A búcsú egyrészt a 

gyermeki hála, másrészt az örvendezés. A templombúcsú alkalmával megüljük a védőszent 

ünnepét. Megköszönjük az eddigi közbenjárását érettünk és kérjük, hogy álljon mellettünk 

további napjainkban is. Betöltve mintegy a közvetítő, a békeköveti tisztet Isten és köztünk. A 

búcsú az örvendezés napja is egyben. Örvendezünk, hogy a Szent közvetítése által Isten 

elengedi-elengedte a bűneinkért járó büntetést. Az örvendezés a templom falain kívül 

folytatódik, a vidám, zenés mulatság keretében. Ennek az örvendezésnek elengedhetetlen 

kelléke az ünnepi ebéd és az egyéb finomságok. Parádon Szent Ottilia közbenjárásával 

fohászkodunk Istenhez, hogy a büntetéstől eltekintsen. 

Szent Ottilia apátnő, a szemfájósok, vakok és a szemorvosok védőszentje, Elszász patrónája 

660 körül született a ma Franciaországhoz tartozó, de németek által lakott Elzászban. 720-ban 

a Strassburg közeli Niedermünsterben halt meg. Elzász tartomány védőszentjeként tisztelik. 

Sírja (Le Monte Sainte Odile) búcsújáróhellyé vált. 

Legendás életrajza szerint elzászi hercegi családban vakon jött a világra. Ezért apja 

eltaszította magától, sőt, egy forrás szerint ki is adta a parancsot, hogy öljék meg, de anyja 

elviteti egy bajor apácakolostorba, ahol titokban nevelkedik. Amikor megkeresztelték, látni 

kezdett. Atyja, aki időközben megbánta tettét, értesül leánya hol- és hogylétéről, elzarándokol 

hozzá, hogy bocsánatot nyerjen tőle. Mivel Ottilia szépséges leányzóvá serdült, kiveszi a 

kolostorból, és férjhez akarja adni. Talál is kérőt, de a szűz magát már Krisztus 

menyasszonyának tekinti, és megszökik hazulról. Apja és vőlegénye a nyomába erednek. Az 

üldözött egy sajkában átkel a Rajnán, de a túlpart hegyei közt egy sziklafal az útját állja, ahol 
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üldözői már-már beérik. Ekkor a leány imájára a sziklafal meghasad, majd miután belép a 

nyíláson, a két férfiú szeme láttára összezárul, s a résből forrásvíz fakad. A bősz atya e csoda 

láttán ismét magába száll, és fogadást tesz, hogy ha leányát visszakapja, a helyszínen kápolnát 

emeltet, várkastélyát pedig kolostorrá alakíttatja és Ottiliának adja. Megtérése láttán 

megismétlődik a csoda, a hegy visszaadja a leányt. Az apa betartja a szavát, Hohenburg 

várából kolostort építtet Odilienberg (Ottilia-hegy) néven, s leánya lesz első 

fejedelemasszonya. Legendája nem mulasztja el megemlíteni, hogy közbenjárására elhunyt 

apja hamarosan megmenekül a tisztítótűztől, s hogy ő maga, miután szentáldozás nélkül hal 

meg, csodálatosképpen még egyszer életre kel, hogy magához vehesse az oltáriszentséget. 

Németországban, Svájcban, Franciaországban templomokat, kolostorokat szenteltek 

tiszteletére. Magyarország egyetlen Szent Ottilia temploma Parádon van. Emléknapját 

december 13-án ünnepeljük.  

 

A rovatot összeállította: 

 

Szakács Zalán 

 

 

 

Házunk tája 

 
 

A parádfürdői kórház fennállása óta mindig meghatározó jelentőséggel bírt a település 

életében. Rendszerek és kormányok jöttek-mentek, de a kórház, -mint Parád egyik 

legnagyobb munkáltatója is egyben- a mai napig működik. Mégis keveset tudunk erről 

az intézményről. Ezért most bepillanthatunk e sorok által az ottani létbe.  

A Parádfürdői Állami Kórház 1994. január 1-jétől folytat önálló gazdálkodást. 2007. április 

01-ig a Kórház nőgyógyászati, gasztroenterológiai és mozgásszervi rehabilitációs ellátást 

folytatott 140 ágyon, amit az egészségbiztosító  (OEP) finanszírozott és 10 önköltséges ágy is 

működött. Azonban 2007. április 1-jével egy miniszteri határozat értelmében krónikus 

kapacitásait Parádfürdő elvesztette. A kórház fennmaradása és további működése érdekében 

2007. április 14-től a fekvőbeteg osztályokon bérleti jogviszony alapján történt rehabilitációs 

fekvőbeteg szakellátás.  Hatvan város kórháza a bérleti szerződés értelmében igénybe vett 15 

krónikus belgyógyászati-, 30 krónikus gasztroenterológiai-, 25 krónikus nőgyógyászati-, 48 

mozgásszervi rehabilitációs-, 34 krónikus mozgásszervi finanszírozott kórházi ágyat és 

végezte a gyógyító munkát.  A kórházbezárások időszakában a parádfürdői gyógyintézmény a 

hatvani bérleti szerződésnek köszönhette fennmaradását. 

A Parádfürdői Állami Kórház, mint központi költségvetési szerv, 2012. július 1-től már nem 

kizárólag kistérségi járóbeteg-szakellátási tevékenységgel, mint alaptevékenységgel működik, 

hanem kiegészült krónikus és rehabilitációs fekvőbeteg szakellátással. 2012. július 1-jétől a 

kórház visszakapta korábbi rehabilitációs szakmai feladatát, és 135 ágyon mozgásszervi, 

gasztroenterológiai rehabilitációs, krónikus belgyógyászati és krónikus nőgyógyászati 

(utóbbit 2015. május 1-től visszakapott önálló szakmai feladatként) fekvőbeteg-szakellátási 

tevékenységet folytat.   
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A gyógy-udvar az 1900-as évek elején 

 

Parádfürdőn jelenleg mozgásszervi, gyomor-bél- emésztőszervi és nőgyógyászati betegségek 

gyógykezelését, ezen belül rehabilitációját végzik. Évente több, mint 2000 fekvő beteg fordul 

meg az intézetben, emellett a Pétervásárai járás lakóinak járóbeteg szakellátása is itt történik, 

18 típusú szakrendeléssel áll a lakosság szolgálatára. A parádfürdői kórház az egyedüli 

szolgáltató a járásban, amely a lakosság részére biztosítani tudja a többszakmás járóbeteg 

szakellátást.   

Az elmúlt évtizedek, de leginkább az elmúlt évek és a jelenleg is tartó fejlesztések révén 

sikerült kialakítani olyan komfortos körülményeket és színvonalas egészségügyi 

szolgáltatásokat, amelyek a betegek ellátását XXI. századi követelményeknek megfelelően 

biztosítják.  

A 85 ágyas Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályon a mozgásszervi gyógyászat, a gyulladásos, 

valamint degeneratív gerinc- és ízületi megbetegedések, csontrendszeri és izombetegségek, 

neurológiai kórképek, valamint bizonyos belgyógyászati betegségek mozgásszervi 

manifesztációinak gyógykezelését végzik. Emellett stroke esetek, posttraumás állapotok, 

amputáción valamint traumatológiai, ortopédiai és idegsebészeti műtéten átesett betegek korai 

és késői rehabilitációja is folyik. 

A Krónikus Nőgyógyászati Osztály 15 ággyal működik. A Parádfürdőn több évtizedes 

szakmai tapasztalattal és a parádi timsós gyógyvíz ismert jótékony hatását felhasználva 2015. 

május 1-től ismét felkerült a kórház gyógyító palettájára a nőgyógyászati betegek helyi 

gyógytényezőre alapozott ellátása. Az országosan egyedüli szakellátási kapacitás feladatköre 

a női meddőség különböző formáinak kezelése: 

 sikertelen, asszisztált beavatkozások, terhességek 

 kismedencei szervek elégtelen vérellátása 

 krónikus kismedencei gyulladások fennállása 

 súlytöbblet miatti hormonális elégtelenség 



 9 

Nőgyógyászati krónikus gyulladások, idült állapotok megszüntetése. Nőgyógyászati műtéti 

beavatkozások elő- és utókezelése, rehabilitációja (Műtét utáni rehabilitáció: szövődményes 

sebgyógyulás  - méhen kívüli terhesség, hasi összenövések - inkontinencia, műtéti elő és 

utókezelés).  

A Gasztroenterológiai Rehabilitációs Osztály 20 ágyon végez gyógyító tevékenységet. A 

gyomor- és bélrendszer az emésztőszervek krónikus betegségeinek kezelését, műtétek utáni 

korai rehabilitációt, krónikus emésztőszervi betegek kezelését, reflux betegség, a fekély 

betegség, krónikus hasnyálmirigy gyulladás, máj-epeutak betegségei, vastagbél betegségek, 

korábban különböző nagy hasi műtéteken átesetett betegek késői kezelését végzik.  

A 15 ágyas Krónikus Belgyógyászati Osztály feladata a krónikus belgyógyászati betegek 

széles skálájának ellátása és lehetőség szerinti rehabilitációja. Az esetek egy részében, amikor 

a rehabilitáció részleges vagy sikertelen, a beteg ápolása kerül előtérbe. Valamennyi 

fekvőbeteg-osztály tekintetében a rehabilitációs tevékenységének fizioterápiás hátterét a 

kórház központi komplex fiziko- és mozgásterápiás részlege adja. 

Mindenképpen említést kell tenni a járóbeteg szakellátásról, amely az alábbi területeken 

érhető el: angiológia-phlebológia-lymphológia, belgyógyászat, fájdalomterápia, fizioterápiai 

és gyógytorna, gaszroenterológia, kardiológia, laboratórium, neurológia, ortopédia, röntgen-

ultrahang, reumatológia, sebészet, nőgyógyászat, urológia, menopauza és oszteoporózis, 

valamint mozgásszervi szakrendelések érhetők el Parádfürdőn.  Bővebb információt a 

betegirányító ad a  06-36-544-806 – os telefonszámon. 

Parádfürdő gyógytényezői a XXI. században sem veszítettek jelentőségükből. Az elmúlt 

években a modern orvostudomány sokat fejlődött, de ez nem jelenti azt, hogy a tradicionális 

orvosi eljárások vesztettek volna jelentőségükből. A hely adottságai és természeti kincsei 

alapozták meg a Parádfürdői Állami Kórház jelenlegi szakmai specifikumát.  

A kórház a Mátrában 290 méter magasan, festői környezetben, hatalmas erdők által 

körbevéve található. A Tarna patak völgyének éghajlata kiegyensúlyozott, klímája 

középhegységi. 

Európában egyedülálló vasas - timsós vízzel történő kádfürdős kezelést speciális 

nőgyógyászati kórképeknél, valamint a meddőség bizonyos eseteiben alkalmazzák. A 

mesterségesen előállított ásványvíz gyógyvízzé minősítése Országos Tisztiorvosi Hivatal által 

2010. március 25-én hivatalosan megtörtént.  A parádfürdői kórház nőgyógyászatán a kezelés 

meghatározó eleme a Közép-Európában egyedül itt található vasas - timsós vízzel történő 

kezelés. A betegek gyógykezelésére mesterségesen előállított, magas összion tartalmú, erősen 

savanyú kémhatású, részben természetes gyógyvizet használják kádfürdős kezelések 

formájában. Kiemelendő, hogy a vasas-timsós gyógyvízzel és gyógyiszappal történő 

balneoterápia nem csupán közvetlen élettani hatásaival, hanem a kismedencei szervek egyéb 

krónikus funkciózavarával (pl. vizelet inkontinencia különböző típusai), illetve anatómiai 

szerkezetük megváltozásával járó állapotok (pl. genitális prolapsusok) korrekciójában az 

érintett szervek vérellátásának, funkcióképességének javításával igen hatékony terápiás 

tényező.  

A kénes-hidrogén karbonátos savanyú víz, ismertebb nevén Csevice, vagy kék címkés parádi, 

gyomor bél betegségek, cukorbetegség, krónikus hasnyálmirigy és epebetegségben hatásos. 

Ez a gyógyvíz alapozta meg a kórház XX. század közepétől fellendülő gasztroenterológiai 

ellátást. Akkoriban számos tudományos konferenciát is rendeztek Parádfürdőn.  A kezelt 

betegségek formája és összetétele ugyan változott és a modern orvostudomány a Parádi Víz 

jelentőségét csökkentette, de a gasztroenterológiai betegségek rehabilitációjában az intézetben 

alkalmazott ivókúrás kezelések jelenleg is jelentős szerepet töltenek be. Az ivókúra az ásványi 

anyagban kiemelkedően gazdag forrásvizek terápiás fogyasztása, többféle kémiai anyagot 

tartalmazó gyógyhatású víz kúraszerű alkalmazása, melynek a különböző betegségek 



 10 

kezelésében jelentős szerepe van. Hajdan igen nagy hagyománya volt az ivókúráknak, ma is 

jól tesszük, ha az egészség természetes forrásához fordulunk. A kórházban ivókúra céljára a 

leggyakrabban alkalmazott gyógyvíz - a már közel 200 éve ismert - Parádi Kénes Víz 

(csevice), amit elsősorban emésztőrendszeri betegségek kezelésére használnak a gyógyszeres 

kezelések kiegészítéseként.  

 

 
 

A parádóhutai Klarissza-forrás vizét ugyan nem palackozzák,  

de ennek ellenére nagy népszerűségnek örvend a természetes 

széndioxid és vas tartalma miatt. A felvételen az átépítés előtti 

állapotában látható, az eredeti helyén, a múlt század elején.                                                                     

                                                            

                                                              

A széndioxid-gyógygáz fürdő vagy mofetta a Mátraderecskei Önkormányzat által alapított 

intézet által vált ismerté, de a talajban lévő gyógygáz Parádfürdőn is ismert volt már a XX. 

század közepén is, de ennek kiaknázása azonban csak az elmúlt években történt meg. A 

széndioxid szárazfürdő alkalmazása 2000 éves múltra tekint vissza. Magyarországon csak a 

Mátrában található olyan széndioxid kigőzölgés, amely az emberi szervezetre jótékony 

hatású. (Erre a gyógygázra Mátraderecske önkormányzata egészségügyi centrumot épített és 

saját hatáskörben tartja, miközben az igények miatt most bővítik. Parád korábbi testülete 

viszont lemondott a miénkről.) A természetes szén-dioxidra épülő szárazfürdő értágító hatása 

különlegesen hatásos elsősorban a verőérbetegségekben (különböző eredetű és súlyosságú 

alsó végtagi érszűkületek, lábszárfekélyek), nyirokkeringési zavarokban, cukorbetegség 

érszövődményeinél. Kedvező élettani hatása következtében akár elkerülhetők a műtéti 
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beavatkozások is. Eredményesen alkalmazható egyes reumatológiai, mozgásszervi kórképek, 

cukorbetegség, csontritkulás esetén, magas vérnyomás, különféle reumatikus betegségek, 

súlyos érrendszeri érintettséggel járó autoimmunbetegségek, köszvény, csontritkulás, 

bőrbetegségek (psoriasis) egyes nőgyógyászati krónikus gyulladásos betegségek, meddőségi 

és impotencia problémák, kezelésében. Az eddigi tapasztalatok alapján állítható, hogy 

kúraszerűen alkalmazva jó hatással van az immunrendszerre. A kórházi betegek az Erzsébet-

szállóban tudják igénybe venni ezt a kezelést. A kórház angiológia szakrendelésén 

megforduló betegek részére szakorvosi javaslat és beutalás alapján, könnyen elérhető ez a 

típusú, az egyéb gyógykezelést hatásosan kiegészítő gyógyászati ellátás, ami alapja lehet egy 

későbbi angiológiai rehabilitáció létrejöttének.  Erről bővebben a kórház 36/544-806-os 

telefonján lehet felvilágosítást kapni. 

A parádfürdői Erzsébet-szálló területén a talajból természetes módon feltörő szén-dioxid 

gázforrást az Országos Tisztiorvosi Hivatal 2013. március 31-én gyógygázzá minősítette. 

Hasznosítása a fekvőbetegek gyógykezelésében való beágyazása és a szakmával való 

elfogadtatása a Parádfürdői Állami Kórház jövőbeni szakmai feladata lesz. 

 

Ha már a gyógyvizeinkről esett szó, újabb múlt század eleji kép: 

                                                                                                                

                                   

 
 

A Sándor-réti Szent István forrás 

 

        

 

   PÁK – Szakács Zalán 
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Tudta Ön? 

 
Az önkormányzat idén is tűzifával támogatja a szociálisan rászoruló családokat. A korábbi 

évekhez hasonlóan most is körülbelül 100 család részesülhet a természetbeni ellátásban. Ez a 

fűtési idényben egy alkalommal adható, mennyisége 1 köbméter. A támogatás ingatlanonként 

csak egy személynek adható. Fontos kitétel, hogy a lakóingatlan más módon nem fűthető és 

az igénylő nem rendelkezik erdőbirtokossági tagi fával. Az igényeket formanyomtatványon 

lehet benyújtani a Szociális- és Egészségügyi Bizottsághoz. Bővebb információ a 

polgármesteri hivatalban, illetve a 36/364-118-as telefonszámon kérhető.  

 

Heves megyéből két iskola jutott be az ország száz legjobb iskolái közé. E lista szerint a 

megyénk legjobb iskolája a gyöngyösi Berze Nagy János gimnázium, ami országosan a 73. 

helyen áll. Maga mögött hagyva a legismertebb egri középiskolát. 

 

Világszínvonalú CT készüléket helyeztek üzembe megyénk egyik kórházában, jelesül a 

gyöngyösiben. A korábbinál jóval nagyobb felbontású diagnosztikai eszközzel lényegesen 

rövidebb idő alatt és pontosabb diagnózissal lehet a vizsgálatokat elvégezni.  Az új 

készüléken kívül csupán egyetlen darab van az országban, amivel számos új vizsgálat is 

elvégezhető. Ilyen például az érfalak vizsgálata és a virtuális vastagbéltükrözés. 

 

Már kérhető a háziorvosoknál az új, ingyenes háromkomponensű influenza elleni védőoltás. 

Az új vakcina két A és egy B influenzavírus ellen nyújt védelmet. Az ingyenes oltásra 

továbbra is jogosultak a 60 évnél idősebbek, az asztmások, cukorbetegek, immunhiányos 

állapotúak, a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők, valamint a kismamák. További 

felvilágosítás az orvosi rendelőben kérhető.  

 

2015.decmber 12-től a Magyar Nemzeti Bank újformátumú 20.000 Ft-os bankjegyet 

bocsájtott ki, ami fokozatosan átveszi az eddig forgalomban lévő szerepét. A jelenlegi (régi) 

fizetőeszközként 2016. december 31-ig használható fel. Ezt követően a postahivatalok és a 

bankok 2019. december 31-ig cserélik át az új fizetőeszközre, míg a Magyar Nemzeti Bank 

2036. december 31-ig tesz ennek a kérésnek eleget.  

 

Parád Nagyközségi Önkormányzat illetékességi területén a „szociális” segélyek jogosultsági 

megítélése a képviselő-testület mellett működő Szociális- és Egészségügyi Bizottságának a 

feladata. A bizottság 3 fővel, Holló Péter elnökletével, Szakács Zalán taggal és Gavalecz 

Mihály külső taggal működik. Határozatait egyszerű többséggel hozza. A bizottság 

adminisztrációs munkáját segíti Fábián Antónia ügyintéző, aki sem szavazati, sem pedig 

véleményezési joggal nem rendelkezik. A bizottság esetenként igénybe veszi a családsegítő 

szolgálat segítségét, de szavazati jog nélkül. A polgármester úr szintén nem tagja a 

bizottságnak, éppen ezért szavazati joggal sem rendelkezik. Csupán a krízishelyzetbe 

kerülőknek nyújthat saját hatáskörben segítséget, a bizottságtól függetlenül. A kisebbségi 

önkormányzatnak sincs szavazata, illetve beleszólása a bizottság munkájába, mint ahogy a 

felsorolt három tagon kívül más senkinek sem. 

 

Januártól tovább növekszik a gyermekek után járó családi adókedvezmény összege. A két 

gyermekes családok esetében 10.000 Ft-ról 12.500 Ft-ra emelkedik havonta. Ugyanakkor a 

személyi jövedelemadó terhelés mértéke 16%-ról 15 %-ra mérséklődik.  

 

                                                                                                                 Szakács Zalán 
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A képviselő-testület ülései 

 
November 9-én határozott a testület –valamennyi képviselő és a polgármester szavazatával- 

arról, hogy a „Parádi Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 

valamint az önkormányzati tulajdonú és működtetésű Bendegúz Óvoda, Gyermekjóléti- és  

Alapszolgáltató Intézmény egyházi köznevelési intézményként való működtetés feltételeiről 

egyeztetés kezdeményezése.” (134/2015. sz. határozat) 

Ez azt jelenti, hogy hivatalos formában megkérdezzük az egyházat arról, hogy kívánja-e 

működtetni a két intézményt? Ha nem, nincs tovább tennivaló. Ha igen, akkor következhetnek 

a szülői és a munkavállalói fórumok, majd az érintett szülők döntése. (Esély erre a 

véleményem szerint már nincs – a főszerk.) 

 

November 18-án a 135/2015. sz. határozattal arról döntött a testület, hogy fegyelmi eljárást 

folytat le Mudriczki József polgármester úrral szemben. A szavazás minősített többségű volt. 

Szintén ezen az ülésen lettek megválasztva a fegyelmi bizottság tagjai és a bizottság 

elnöke.(136/2015. és 137/2015. sz. határozatok) Bővebb tájékoztatás a következő számban, 

várhatóan 2016. február hónapban. 

Döntés született arról, hogy a temetőben működő térfigyelő kamera mellé továbbiakat kíván a 

testület beszerezni, amelyek a faluban kerülnek elhelyezésre a közbiztonság védelme 

érdekében. (138/2015. sz.) 

A 139/2015. sz. határozatban arról született döntés, hogy a „Központi orvosi ügyeleti 

tevékenység ellátása tárgyú közbeszerzési eljárásban az Ajánlattételi felhívás és 

dokumentáció és Eseti Közbeszerzési Szabályzat és Együttműködési Megállapodás 

dokumentumban a közbeszerzési eljárás megindulása után Dr. Járos László közbeszerzési 

szakértő 2015. november 06-án kelt üzenetében jelzett módosulások jóvá nem hagyása, illetve 

el nem fogadása.” 

Mivel a testület megítélése szerint nem a mátraderecskei közös testületi ülésen elhangzottak 

alapján történt meg a pályázat kiírása, ezért találta a parádi testület aggályosnak az eljárás 

további folytatását. 

A Szociális- és Egészségügyi Bizottság javaslatára a 70 éven felüliek részére az 

önkormányzat az előző évek gyakorlatától eltérően az idén már nem 3.000 Ft, hanem 5.000 

Ft-al kíván kedveskedni. (140/2015. sz.) 

A parádi szociális otthonban lakók részére –a közös társalgóba- az önkormányzat karácsonyi 

ajándékként újabb nagyképernyős TV készüléket vásárol. (141/2015.sz.) 

Az okatatási-nevelési intézményeink gyermekei, diákjai részére összeállítandó Mikulás 

csomag értékét 500 Ft/db-ról 700 Ft/db-ra változtatta meg. (142/2015. sz.) 

A község tulajdonát képező, de jelenleg az Erzsébet szálló által elzárt helyen levő Kő Pál 

szobrászművész úr alkotását, a palóc menyasszony szobrát önkormányzati, bárki által 

elérhető, méltó helyre kívánjuk helyezni. (144/2015. sz.) 

A Parádi Mozaik szerkesztőbizottsági tagságáról Dr. Nagy István alpolgármester úr 

lemondott, mivel nem kívánja a főszerkesztő írásait cenzúrázni. Ugyancsak lemondott Csortos 

György alpolgármester úr is, mivel az utóbbi Parádi Mozaikban úgy jelentek meg cikkeket, 

amiket nemkívánatosnak ítélt meg előzőleg.  Ezért a testület arról döntött, hogy amennyiben a 

polgármester úrnak kifogásai lennének a Parádi Mozaik cikkeinek a tartalmával, akkor az 

észrevételeit tárja a testület elé. A testület fog dönteni az esetlegesen kifogásolt rész 

megjelentethetőségéről. (145/2015.sz.)  A Parádi Mozaik novemberi számáról úgy foglalt 

állást a képviselő-testület, hogy azzal a tartalommal, amit a Tisztelt Olvasók a múlt hónapban 

olvashattak, megjelenhet. (146/2015. sz.) A polgármester úr és Csortos György 

alpolgármester úrnak voltak csak kritikai észrevételeik, de ezeket a testület nem fogadta be. 
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Döntés született, hogy januártól a központi konyhán az ebéd második fogását kettéválasztva 

kell elkészíteni. A kormány menzarendelete szigorú szabályokat tartalmaz a gyermek részére  

készülő ételek elkészítéséhez, aminek az íz világa nem találkozik az onnan étkező 

felnőttekével. Ezért a második fogást a gyermekek részére a menzarendelet szerint kell 

továbbra is elkészíteni, míg a felnőttek részére a „házias” ízesítés szerint készül. A központi 

konyhán hozzávetőleg 400 adag ebéd készül napjában, aminek 48%-át a gyermekek, 52 %-át 

a felnőttek veszik igénybe. E testületi döntés vélhetőleg elnyeri a felnőtt étkezők 

tetszését.(147/2015. sz. határozat)   

 

November 25-én arról döntött a képviselő-testület, hogy a faluba telepítendő térfigyelő 

kamerákat saját tulajdonú oszlopok beszerzésével kívánja telepíteni. Így nem kell igénybe 

venni az áramszolgáltató, illetve a telefontársaság oszlopait (148/2015. sz.) 

A képviselő testület a november 18-án felállított fegyelmi bizottság egyik tagjának a 

személyét és az elnök személyét megváltoztatta, mivel az eddigi tag és elnök bejelentette, 

hogy huzamosabb ideig akadályoztatva lesz, képviselői minőségében is. (149/2015. sz. és 

150/2015. sz. határozatok.) 

 

November 30-án a Bendegúz Óvoda, Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltató Intézmény 

alapító okiratát kellet módosítani a törvényi előírásoknak megfelelően. 

A képviselő-testület tárgyalta és elfogadta a Jogi- és Ügyrendi Bizottság Elnöke (Dr. Antal 

Árpád) által összeállított Szervezeti és Működési Szabályzatot, ami 2016. január 01-én lép 

hatályba. 

A helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke kérést fogalmazott meg a testület felé, hogy 

a takarékszövetkezet fölötti emeleti részt a használatra adja át az önkormányzat a képviselő-

testület egyetértésével.  

 

December 09-én a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés jóváhagyása történt 

meg 2016. december 31-ig. Lényegében a most is hatályban lévő szerződést hosszabbította 

meg a testület egy évvel, változatlan formában, mivel az ezt felváltó majdani törvényi 

szabályozás nem áll még rendelkezezésre. 

A közművelődés-szervezői állásra kiírt pályázat elbírálása is megtörtént. Három pályázat 

érkezett, két parádi és egy távolabb élő szakembertől (akinek a pályázata nem felet meg a 

kiírási követelményeknek). A testület Béres Magdi pályázatát fogadta el. A pályázó az 

elbírálást követően visszalépett. Így a december 14-én a testület úgy határozott, hogy a 

következő érvényes pályázatot adó Pózmányné Farkas Enikő töltheti be ezt a pozíciót 

januártól, amennyiben a pályázatát fenntartja. 

Ugyancsak december 14-én hozza meg a testület a Helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

november 30-i kérésére a döntést a „Pártok Háza” használati kérelméről, amiről a lapzárta 

miatt a következő számban adunk tájékoztatást. 

Megjegyzendő, hogy a nemzetiségi önkormányzat elnöke, Berkes Elemér úr azzal a kéréssel 

fordult a főszerkesztőhöz és a képviselő-testülethez, hogy a Parádi Mozaikban kapjon helyet a 

helyi roma önkormányzat. A kérést magától értetődőnek, természetesnek vettük és kértük az 

írásaik eljuttatását a megjelentetéshez. Ugyanakkor a főszerkesztő többszöri kérésére sem az 

előző, sem a jelenlegi lapszámhoz nem juttattak el megjelentetni kívánt írást. 

  

Szakács Zalán 

 

 

 



 15 

Életképek a nyugdíjas klubról 

 
A klubban minden évben január első felében tartjuk az évnyitó összejövetelünket. 

Negyedéves programokat állítunk össze, amely szerint minden második vasárnap délután 

találkozik a tagság. 

A programokhoz kapcsolódva ez év januárjában részt vettünk az „Élet az éveknek” országos 

szövetség alakuló ülésén, amelynek a színhelye a hatvani Grassalkovics Kastély volt. A 

parádi nyugdíjas klub ugyanis már több éve tagja ennek a szövetségnek. 

hagyományosan megünnepeljük a farsangot, sok-sok vidámsággal, finom farsangi fánkkal, 

amelyet takács Pálné (Pirike) és segítői készítenek el és házi lekvárral tálalnak fel. 

A nőnapi ünnepségünkön a férfi tagság felköszönti a hölgyeket. Virággal és kis műsorral 

kedveskednek. 

A költészet napja alkalmából részt vettünk a megyei versenyen, ahol Csortos József 

klubtagunk képviselte Parádot. Józsi bácsi rendszeresen szerepelt sikeresen hasonló 

rendezvényen. Ehhez kapcsolódóan idehaza mi is megrendeztük a házi versmondó 

versenyünket. A helyezettek a szigorú zsűri döntése alapján Bagi András által készített díjakat 

vehették át. 

A Richter Gedeon Gyógyszergyár által szervezett Egészségügyi Regionális Vetélkedőn is 

sikeresen szerepeltünk és ezáltal az elnyert díjat Egerben, a Hotel Flórában rendezett 

ünnepségen vehettük át májusban. 

Gyümölcsöző kapcsolatot építettünk ki a Parádfürdői Állami Kórház mellett működő 

Egészségfejlesztési Irodával. Ennek alapján az iroda munkatársai ebben az évben ingyenes, 

kiszállásos szűrővizsgálatokat végetek el a klubunkban.  

Bagi András klubtagunk jóvoltából többezer darabos képeslap-gyűjteményéből kiállítást 

rendeztünk az elmúlt karácsonyi és a húsvéti ünnepekhez kötődően. 

Hagyományosan részt vettünk a már hagyományos Palóc Napok rendezvényein. 

Mivel a tagság szeret kirándulni, így eljutottunk Aggtelekre és Kibárkányba is. A 

kisbárkányiakkal személyes kapcsolatot alakítottunk ki, Bagi András fafaragó klubtársunk 

tevékenysége révén. Bagi Andrást Kisbárkány Község Önkormányzata díszpolgári címmel 

tüntette ki, sikeres művészeti tevékenységéért. Erre a klub tagsága is nagyon büszke! 

Szeptemberben Szilvásváradra és Nekézsenybe kirándultunk Szakács Zalán képviselő úr 

segítő szervezésével. Nekézseny Borsod-megyei kis település, ahol Szeleczky Zita a Magyar 

Köztársasági Érdemrend középkeresztjével kitüntetett művésznő alussza örök álmát a családi 

sírboltban.  2015. április 20-án volt születésének 100. évfordulója. A tagságunk a művésznőt a 

filmbéli alakításaiból jól ismeri, ezért helyeztük el nyughelyén az emlékezés virágait. A 

résztvevők felejthetetlen élményekkel gazdagodva tértek haza a kirándulásról. 

Minden évben kis ünnepségek keretében megüljük a tagok születés- és névnapjait. Az idén 

sem volt ez másként. 

Az Idősek Világnapján tartott rendezvényünkön Dombi Ferenc plébános úr is köszöntötte a 

jelenlévőket. 

Szeretettel és szívesen teszünk eleget a parádi idősek otthonának a rendezvényeire szóló 

meghívásnak, amelynek elmaradhatatlan szereplői a zenekarunk tagjai, Turnai Tibor 

zenekarvezető közreműködésével. 

Itt ragadom meg az alkalmat és a tagság nevében is szeretetteljes, boldog karácsonyi 

ünnepeket és sikerekben gazdag, örömteli újévet kívánok mindenkinek! 

 

Szakács Béláné 

                                                                                                                                 klubvezető     
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Turnai Tibor a klub zenekarának vezetője és Csortos József 

 

 

 

A 2015-ös év az endurosok szemével 

 
                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotó: Vadas Mária 

 

A képen balról jobbra: Zsembery Barna (többszörös magyar bajnok), Kubik Richard 

(hatnapos induló, Holló Bence (hatnapos Vb bronzérmes), Hermann Henrik (MAMS elnők), 

Reisz Jani bácsi (1949-es wales-i hatnapos bronzérmese) ,Szabó II László (enduró, túra, 

gyorsasági magyar bajnok, VB pontszerző) ,Kátai Péter (többszörös enduro bajnok, hatnapos 

ezüstérmes, dakar célbaérő), Hadobás Ádám (hatnapos bronzérmes, Moldvai Tibor (enduro, 

krossz bajnok),Tóth Barna (hatnapos bronzérmes). 
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Véget ért az enduros szezon, hosszú volt és fárasztó. Igen korán kezdtünk hiszen január 3-án 

rendezték Riesaban(D) a SuperEnduro VB első fordulóját ahol Holló Bence nevét is 

fellelhettük a Juniorok közt .Így a Szilveszteri ünneplés helyett mi már javában a versenyre 

készültünk. Ez volt Bence első igazán komoly megmérettetése egy teljesen új közegben. A 

kitűzött célt teljesítve bekerült a legjobb 16 közé a vb-s mezőnyben. Itt egy helyet javítva 

végül a 15.helyen zárta első junior VB futamát. A második megmérettetésre sem kellet sokat 

várni, hiszen február közepén Lipcsében rendezték az évek óta nagy hagyományokkal bíró 

King of Extreme’s elnevezésű futamot. Két magyar indulója volt a versenynek, Németh 

Kornél a címvédő és Holló Bence mint újonc. Kori szokásához hűen ismét a profi kategória 

királya lett,míg Bence a nemzeti ligában elhozta a remek 5.helyezést. Ezzel a két rangos 

versennyel megfelelő lendületet szereztünk az évre és bíztunk benne, hogy a téli felkészülés 

Németh Kornél vezetésével meghozza majd a gyümölcsét. Így nyugodtan álltunk a rajtvonalra 

az év első endurocross futamán Tokodon. A terv 2015-re az enduro versenyeken történő 

minél tisztesebb helytállás volt. Bence és jómagam is leadtuk a nevezésünket a szeptemberi 

Kassai Hatnapos csapat VB futamra, emellett Alpok-Adria és Europai Bajnoki futamokon 

való indulás szerepelt a naptárban, és természetesen a magyar enduro bajnokság összes 

futama. Sajnos, vagy inkább szerencsére tudtam, hogy az enduro szezon számomra nem lehet 

teljes, hiszen annak egyik fordulóját Parádfürdőn rendezik melynek, mi leszünk a házigazdái. 

Mint ahogyan azt már korábbi cikkemben is leírtam utoljára 25 éve járt a magyar enduro 

mezőny a Mátrában, így mindenképp szerettünk volna valami igazán emlékezeteset alkotni. 

Na, de menjünk szépen sorjában. A második hazai versenyünk helyszíne Bér volt, ahol 

endurocross mellett Alpok-Adria fordulót is rendeztek júniusban. Így mindenképp hasznos 

egy terepszemlét tartani a verseny előtt. Az endurocross számunkra inkább csak edzést jelent, 

hiszen tudjuk, a krosszpályán még nem vagyunk elég gyorsak ahhoz, hogy felvegyük a 

versenyt az mx pilótákkal. Így reálisan Bence az I. osztályban a 3-5, én pedig a 10.helyekért 

küzdöttem. Március végén egy hétvégi kiruccanás volt Aradra, ahol a Hard Enduro sorozat 

első futamát rendezték. Ez az a hely ahol Bence igazán elemében van, hiszen legjobb 

magyarként teljesítette a 3 napos viadalt. Nincs megállás, mert itthon elkezdődött az extrém 

sorozat is Tokodon. A nagy versenyben Bence a 3.helyen végzett Kori és a tavalyi bajnok 

Grillmayer Gábor mögött,  nekem a 6.hely jutott. Pécs 2 napos sprintenduro, erre vártunk már 

év eleje óta. Sajnos a nagy igyekezetnek esés az ára, ami sok elvesztett mp-et jelent és ezt egy 

ilyen sprint versenyen nehéz behozni. Bence 4.helyével éppen leszorult a dobogóról én 

9.helyen végeztem. Egy közeli verseny a Rétsági extrém nap, amit én kihagytam, mert inkább 

a hónap végén rendezett enduro EB horvát fordulójára koncentráltam .Bence távollétemben a 

dobogó 3.fokára állt. Buzet Európa Bajnokság közel 300 indulóval és egyben Alpok-Adria 

futam is. Iszonyatosan hosszú 300 km-es verseny 2 nap alatt. Mi nem ilyen nehézségű 

pályához vagyunk szokva .Bence ezt kihagyta. Számomra egy nagyon jó verseny és kiváló 

tapasztalatszerzés volt. Az eredmény egy 13. hely lett, AA E2-es kategóriában. Bér volt a 

következő helyszín az enduro naptárban. Nehéz verseny, bár nem olyan hosszú, mint Buzet-i 

volt, de az extrém feljárókkal tarkított pálya és az AA mezőny nem egyszerűsítette a feladatot. 

Bence a magyar értékelésben indult, ahol 3. lett. Én továbbra is az Alpok-Adriában küzdöttem 

és egy 6.hely sikeredett. A nyári szünet előtt még egy EC futam Szandaváralján, ahol egy 5. 

és egy 10.helyre futotta. A nyár bőven adott feladatot a hazai verseny előtt. Sikerült 

megegyeznünk a siroki motoros találkozó szervezőivel és fedél alá hoztunk még egy extrém 

enduro versenyt, amit Bence nagy főlénnyel meg is nyert. És eljött az idő amire már rég 

vártunk. Rengeteg munka, utánjárás és szervezés eredménye hogy augusztusban az enduro 

mezőnye nálunk ünnepelhette Szent István Államalapításának a napját. Pénteken egy extrém 

futam a lámpák fényében. A rengeteg néző és szép számú indulók közt Bence a profi 
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kategória második helyével elnyerte a bajnoki címet. Így 2015-ben ő az Extrém endurosok 

királya. Azonban a hétvége csak ekkor kezdődött igazán. Nekem verseny helyett a szervezési 

feladatok jutottak, de szerintem így is lemotoroztam az első osztályos távot oda és vissza. 

Bence nagyot harcolt Korival, aki élete első enduro futamát teljesítette és Bohuslav Radekkal. 

Kori nyert, második Radek,míg a dobogó harmadik helyére Bence állhatott a remek hazai 

közönség előtt. 

Szeptember 7. Kassa, a hatnapos VB. Ez a dátum, amit már jó előre beírt magának a naptárba 

az enduro iránt érdeklődő. Mi azon szerencsések között lehettünk, akik kiérdemelték az 

indulás jogát és buszkén viseltük a nemzeti színű mezt. A feladat nem volt egyszerű. Hat nap, 

majd 1300 km, kizárólag terepen. Ez napi 8 óra motorozást jelent esőben, sárban a legendásan 

nehéz felvidéki pályákon. Azt tudtuk, hogy nem győzni megyünk az 500 fős mezőnybe, de 

bíztunk benne, hogy sikeresen legyőzzük az akadályokat. Ez sikerült is, amit a Nemzetközi 

Motorsport Szövetség(FIM) egy-egy bronzéremmel jutalmazott. A csapat a VB-t kipipálta. 

Így boldogan, felszabadultan utaztunk Törökország Kemer városába. Itt  az év 

legélvezetesebb versenyét rendezik, a RedBull Sea2Sky-t. Rajt a tengerparton, a cél a 

fellegekben, a 2365m magas Tahtal csúcson. Az odáig vezető út azonban a világ egyik 

legnehezebb enduro útvonalán érhető csak el, 75 km-t kell megtenni a célig. A magyar 

csapatból ez csak Bencének sikerült, aki ezzel aranyérmes lett. Nekünk az ezüstéremmel 

kellett vigasztalódnunk. Az utolsó bajnoki forduló Piliscsév volt, ahol egy páros versennyel, 

tét nélkül felszabadultan motorozhattunk. Az év zárásaként Bence még elindult 

Pannonhalmán egy 4 órás egyéni EC futamon, ahol begyűjtött egy harmadik helyet. Ennyi 

jutott enduroból 2015-re. Egy hosszú és rendkívül fárasztó éven vagyunk túl, aminek még 

nincs is vége, de már a következő el is kezdődött. Hagyományosan a Superenduro VB-t már 

decemberben megkezdik a fiúk. Ennek a sorozatnak a Lodz-i(Lengyelország) fordulóján ért el 

Bence kiváló eredményt, az Európai Kupa 6.helyezésével. Ezzel feltette a koronát a 2015-ös 

évre és nagy reményekkel vágunk neki a 2016-os évnek. A hétvégén megrendezett díjkiosztó 

ünnepségen a sportág ikonjaitól vehettük át a díjainkat. Holló Bence: Enduro Magyar 

Bajnokság 3.helyezett, Extrém Enduro Profi kategória 1.helyezett, Hatnapos Csapat VB 

bronzérmese és a legkiválóbb Magyar Endurosnak járó Vértessy Különdíj tulajdonosa. 

Hadobás Ádám: Alpok-Adria csapatbajnokság 2.helyezett, Hatnapos Csapat VB bronzérmese. 

 

Reméljük jövőre is hasonló eredményekről számolhatok be. 

Köszönjük Mindenkinek a támogatást és a szurkolóknak a kitartó biztatást. 

 

Hadobás Ádám 
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