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Három, egységes arculattal 
kialakított, biztonságos 
buszmegálló újult meg.

Elkészült
buszmegállók
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Négynapos Kovászna 
megyei kirándulást nyertek 
a parádi diákok.

Sikeres vetélkedő
az iskolában 

6

A Dupla KáVé
és Köteles Cindy lépett fel 
az Idősek Világnapján.

Közösségi Ház
hírei 

Áldott, békés karácsonyt 
és boldog új évet kíván
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete.
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Önkormányzati hírek, tudósítás a testületi ülésekről
Szeptember 14.

•   I. napirendi pont: A testület döntött 
a TOP 5.3.1-16 „Helyi Identitás és 
Kohézió Erősítése” című pályázaton 
való részvételről. Nyertes pályázat 
esetén lehetőség nyílik az elkövetke-
ző három évben további rendezvé-
nyek megtartására.

•   II. pontban: Egyhangú döntéssel 
ebben az évben is csatlakoztunk a 
Bursa Hungarica felsőoktatási ösz-
töndíjrendszerhez, illetve egyúttal 
kiírtuk a pályázati lehetőséget a te-
lepülésünkön élő felsőoktatási in-
tézményben tanulók részére.

•   III. pontban: Törvényi kötelezett-
ségnek megfelelően hatályon kívül 
helyezte a testület a Helyi népsza-
vazásról és népi kezdeményezésről 
szóló 13/2004. (IV. 29.) rendeletet, 
melynek helyébe új önkormányzati 
rendeletet alkotott.

•   IV. pontban a területileg illetékes 
vadásztársaság névhasználati ké-
relméről döntöttek a testület tagjai, 
miszerint hozzájárulásunkat adtuk 
a Parádi Várhegy Vadásztársaság 
névhasználathoz.

Szeptember 27.
•   I. pontban a testület döntött arról, 

hogy újból meghirdeti az Ybl Szállót 
eladásra a Freskó Rendezvénytermet 
pedig bérhasználatra. A kiírás 30 na-
pos határidőt határoz meg, illetve arról 
is határoz, hogy sikertelenség esetén 
„profi  értékesítő” cég bevonását kezde-
ményezi a további értékesítéshez.

•   II. pontban a települést, mint tulajdo-
nost képviselő önkormányzati testület 
hozzájárulását adta a Hatvani Tanker-
ületnek, mint vagyonkezelő szervezet-
nek a Fáy András Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola Uniós pályá-
zati forrásból történő felújítása, bővítése 
kapcsán elvégzendő munkálatokhoz.

Október 25.
•   I. pontban a Pannon Paramedic Kft . 

részéről Dr. Csollák István orvos igaz-
gató tájékoztatója hangzott el a Köz-
ponti Orvosi Ügyelet átadás-átvételé-
ről, illetve az augusztus 1-től történő 
működésről. A testület kérte, hogy a 
következő megjelenő Mozaikban a 
cég képviselői mutassák be az új ügye-

leti szolgáltató Pannon Paramedic 
Kft -t és annak szűkebb régiónkra (7 
település) tervezett működését.

•   II. pontban Dr. Radetzky Nagy István 
főorvos háziorvos tájékoztatója hang-
zott el a háziorvosi körzet működésé-
ről, az új recept felírás és annak kivál-
tása rendszeréről.

•   III. pontban a Közmunka-program III. 
negyedévének lebonyolításáról adtam 
tájékoztatást a képviselő-testület részére.

•   IV. az egyebek napirendi pontban a 
képviselő-testület döntést hozott arról, 
hogy ügyvédekkel történő egyeztetés 
után feljelentéssel él a Helyi Levél in-
ternetes portál ellen valótlanságok állí-
tása miatt. – A továbbiakban a testület 
személyi kérdéseket tárgyalt, ezért az 
ülés „zárt” ülésként folytatódott.

November 7.
•   I. pontban a képviselő-testület szept-

ember 27-én kiírt ingatlan értékesítési 
pályázatára érkezett ajánlatot vélemé-
nyezte a testület, melynek értelmében 
a pályázó a pályázati kiírásnak nem 
felel meg, így az ajánlat érvénytelen-
nek minősül. Az ajánlatot úgy kell te-
kinteni, mintha a benyújtója nem tett 
volna ajánlatot.

•   II. pontban a 2017. évben nyújtandó 
szociális célú tűzifa támogatás jogo-
sultsági feltételeiről szóló rendeletet 
alkotta meg a testület.

•   III. egyebek napirendi pontban a te-
lepülés életét érintő képviselői felveté-
seket tárgyaltunk, de határozat nem 
hoztunk.

November 29.
•   I. napirend pontban Parád Nagyköz-

ség Önkormányzata 2018. évi belső 
ellenőrzési ütemtervét határozta meg 
a testület, miszerint az ellenőrzés sza-
bályszerűséget és pénzügyi ellenőr-
zést foglal magában.

•   II. pontban törvényi kötelezettségnek 
megfelelően a III. negyedév lezárásaként 
14.2 millió Ft többlet forrással módosí-
tottuk településünk költségvetési rende-
letét. A rendelet módosítását előzetesen 
véleményezték bizottságok és azt elfoga-
dásra javasolták, a tárgyalást követően a 
testület elfogadta a módosítást.

•   III. pontban a Hulladékkezelési köz-
szolgáltatásról szóló rendeletét módo-

sította, aktualizálta az önkormányzat. 
A módosítás szerint a településünkön 
a gyöngyösi székhelyű Nemzeti Hul-
ladékgazdálkodási Szolgáltató Észak-
KOM Nonprofi t Kft . végzi a hulladék-
szállítással kapcsolatos feladatokat. Az 
eddigi szolgáltató PEVIK Nonprofi t 
Kft . alvállalkozóként vesz részt a köz-
szolgáltatási tevékenység keretén belül.

•   IV. pontban az IKSZT munkatársai-
tól beszámoló hangzott el a 2017. év 
eddigi időszakában végzett munkáról 
és az előttünk álló adventi és év végi 
programokról. A képviselő-testület 
elfogadta a beszámolót és egyhangú-
an kifejezte köszönetét a végzett mun-
ka iránt, dicsérő szavak hangzottak el 
a XXX. Palócnapok magas színvonalú 
megszervezéséért és lebonyolításáért.

•   V. az egyebek pontban az évek óta 
az Asztalos Johák Fafaragó kiállítás 
részeként látható, a Palóc Út Klasz-
ter tulajdonában lévő és most általa 
megvételre fölajánlott „szekrény ga-
léria és komód” 300 eFt-os áron tör-
ténő megvételéről döntött a testület. 
E pontban döntés született még arról, 
hogy az eddig többszöri sikertelen pa-
rádfürdői ingatlan (Ybl Szálló) értéke-
sítés további hirdetésére vonatkozóan 
ingatlanforgalmazó vállalkozás részére 
ad megbízást a testület. A bekért három 
ingatlanértékesítői ajánlatból az OTP 
Ingatlanpont ajánlatát találták legked-
vezőbbnek a képviselők, ezért a hozott 
határozat értelmében vele szerződik 
további értékesítésre az önkormányzat.

•   VI. pont tárgyalása „zárt” ülésként 
folytatódott, melyben a Bursa Hun-
garica felsőoktatási önkormányzati 
ösztöndíjpályázat 2018-as támogatá-
sairól döntött a képviselő-testület. A 
Szociális bizottság javaslata alapján 7 
pályázónak (3-8 eFt/hó) összesen havi 
38 eFt támogatást juttat az önkor-
mányzat 10 hónapon keresztül.

Tisztelt Olvasó! Amennyiben a képvise-
lőtestületi ülések előkészítésére született 
dokumentumokról, a döntésekről, hatá-
rozatokról, rendeletek tartalmáról töb-
bet szeretne megtudni, kérjük, keresse fel 
Parád honlapját, a www.parad.hu-t.

 Mudriczki József 
polgármester
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A Településfejlesztési Bizottság 
tájékoztatója

Cser-dűlő
ivóvízellátása

Sok évi küzdelem és várakozás után 
sikerrel járt az önkormányzat, kiépí-
tésre kerül a Cser-dűlőre is a vezeté-
kes ivóvíz. A kivitelezés két utcában 
mintegy 56 ingatlant érint. Az ÉRV 
ZRt. fejlesztésének köszönhetően a 
falu központjától 2 km-re lévő telepü-
lésrészen is megoldottá válik az ivó-
vízellátás.

Elkészült 

buszmegállók
A felújított, egységes arculattal kiala-
kított, biztonságos (buszöböllel ren-
delkező) buszmegállók listája újabb 
építményekkel bővült. Az iskolánál 
és a postánál lévő buszmegállók után, 
felújításra került Parádfürdőn az Er-
zsébet Park Hotellal szemben lévő, a 
„Metrónál” lévő és a felvégben, a Kos-
suth L. út 44. szám előtti megállóhely. 
A fejlesztések hozzájárulnak, az in-
gázók kényelméhez és a 24-es főúton 
való biztonságos közlekedéshez.

Adventi
fénydekoráció

Karácsony közeledtével, az adventi 
várakozás idején újra olyan ünnepi 
fényekbe öltözik Parád, amely a ködös 
téli estéket, meghitt hangulatban telt 
várakozássá alakítja. Az ünnepek alatt 

(is) központi szerepet betöltő épületek 
és településrészek fénydekorációját 
bővítettük, kiegészítettük új LED-es, 
energiatakarékos elemekkel. Bízunk 
benne, hogy településünk adventi de-
korációja, elnyeri tetszésüket.

 Farkas Gitta Ágota 
Településfejlesztési Bizottság elnöke



Az iskolavezetés és tantestület hatékony előkészítő munkájának 
köszönhetően az oktató-nevelő munka az új tanév első napja-
iban zökkenőmentesen beindult, s immár több tanítási héten 
vagyunk túl. Ezen időszak is bővelkedett az iskola életét színvo-
nalassá tévő eseményekben. Ezekből olvashatnak némi ízelítőt.

Szeptember utolsó péntekjén, 29-én, 
sor került a hagyományos őszi túrára, 
mikor az osztályok különböző, köze-
lebbi-távolabbi célok felé indultak. Az 
időjárás is kegyes volt hozzánk, így 
szép őszi napsütésben jártuk a hegye-
ket, völgyeket. Néhány osztály a pálya-
választási nap keretében Mátrafüre-
den vett részt az erdészeti nyílt napon.

Október elején az EFI Parádfürdő 
munkatársai egészségügyi szűrővizs-
gálatot végeztek a hetedik és nyolca-
dik évfolyam körében. Sokan éltek e 
lehetőséggel.  Folyamatosan zajlanak 
az orvosi, fogorvosi vizsgálatok, vé-
dőoltások, illetve a védőnői tisztasági 
ellenőrzések.

Méltóképpen ünnepeltünk az őszi 
ünnepeinken. Október 6-ára színvo-
nalas faliújság készült, mécsest gyúj-
tottunk, beszélgettünk a régmúlt ese-
mény tartalmáról, eszmeiségéről. 

Nemzeti ünnepünk tiszteletére a 
hetedik évfolyamos tanulók szívet-

lelket csordultig töltő műsorral emlé-
keztek meg. Felejthetetlen pillanato-
kat éltünk át. Hatalmas elismerés illeti 
a szereplőket, felkészítő tanáraikat: 
Drotárcsik Ildikót és Pifk ó Juditot, 
valamint Papp Zoltán szülőt, kinek 
közreműködésével soha nem látott 
díszlet övezte a szereplőket, nézőket. 
A korhű fegyverek jelenléte még kéz-
zelfoghatóbbá tette az 1956-os esemé-
nyeket, nagyszerűen szolgálta azok 
felidézését. Az ünnep alkalmából 
nyolcadikosaink Recsken a Nemzeti 
Emlékparkban rótták le tiszteletüket, 
míg az ötödik évfolyamosok a parádi 
temetőben a hősök sírját látogatták 
meg, díszítették fel.

Október 25-én iskolánk rendezte 
meg a Heves Megyei Europe Direct 
Tájékoztató Központ felhívására szer-
vezett Komplex vetélkedőt. Témaköre: 
Románia-Erdély-Kovászna megye is-
merete földrajz, irodalom és matema-
tika-fi zika területeken. A nevezők elő-

re elkészített feladatokkal is el voltak 
látva, valamint a helyszínen bizonyít-
hatták felkészültségüket. A vetélkedőt 
a parádi csapat: Ormosi Anna Réka, 
Tamási Kinga, Papp Bence és Fejes 
Veronika nyerte meg. Jutalmuk egy 
négynapos Kovászna megyei kirándu-
lás, melyre december 8-án utaznak el. 
Gratulálunk teljesítményükhöz!

Folytatódik a Noé Kertje Tanoda 
program pedagógusaink vezetésével 
Bodonyban. Tevékenységük a tanulók 
mentorálása, tanulásban megsegítése. 
Ezen felül minden héten színvonalas 
programokkal színesítik a gyerekek 
életét. Néhány kiragadott példa: me-
seterápiás foglalkozás, főzés, táncház, 
hagyományőrző előadás. 

Az idei tanévtől intézményünk 
részt vesz az EFOP-3.1.5-16-2016 A 
tanulói lemorzsolódással veszélyez-
tetett intézmények támogatása című 
pályázatban. A munka célja, hogy 
megelőzzük a végzettség nélküli vagy 
korai iskolaelhagyást. Erre jelző- és 
pedagógiai támogató rendszert épí-
tünk ki.

Beindultak, s zajlanak a különböző 
tantárgyi versenyek. Tudásbajnokság, 
Mozaik levelezős versenyek különbö-
ző tantárgyakból, Simonyi Zsigmond 
Helyesírási Verseny, Mesemondó-ver-
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Iskolánk hírei
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seny, on-line idegennyelvi versenyek, 
Író-deák pályázat, Európai uniós 
rajzpályázat stb.

Beindultak a hetedik és nyolcadik 
osztályosok számára a laborgyakorla-
tok biológia, kémia, fi zika és földrajz 
tantárgyakból Veres Anita és dr. Szar-
vas József vezetésével az EKE Gyakor-
lóiskolában, Egerben.

Nyolcadikos tanulóink elkezdték az 
iskolalátogatásokat. November 20-án 
Egerben pályaválasztási kiállításon 

jártak. Részt vettek felvételi előké-
szítőkön, tanulmányi versenyeken, 
melyeket a különböző középiskolák 
szerveztek. Fogadjuk továbbá a kö-
zépiskolák küldötteit, bemutatkozá-
sait. Jelenleg a központi írásbeli felvé-
telire történő jelentkezés zajlik.  Ezzel 
szemben kis elsőseink már ügyesen 
haladnak a betűk világában, olvassák, 
írják azok nagy részét.  S a két pólus 
közötti évfolyamokon is fáradságos 
mindennapi munka folyik. 

Készülünk már az adventi időszak-
ra, várjuk a Mikulást, s elkezdődött 
a hagyományos karácsonyi műsorra 
való felkészülés is. Mindezekről leg-
közelebb számolok be. 

További kitartó, szorgalmas mun-
kát, örömteli pillanatokat kívánok a 
karácsony előtti időszakban minden 
tanulónak és iskolánk minden dolgo-
zójának!

 Huszárné Baráz Beáta
pedagógus

A Parádfürdői Állami Kórház Egészségfejlesztési Iroda 
különös hangsúlyt fektet a lakosság egészségére kon-
centráló tematikus programok megvalósítására. Ennek 
részeként a parádi Fáy András Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskolában is vizsgálatokat szervezett a 
7-8. osztályos tanulók körében, többek között az elhí-
zás, a cukorbetegség, a gyermek magas vérnyomás koc-
kázatának kiszűrése érdekében. A gyermekeken kívül a 
tanítókat is bevonták a vizsgálatokba.

Az Iroda célul tűzte ki, hogy 1 év alatt a járás iskolái-
nak 7. és 8. osztályos tanulóin elvégzi a szűrővizsgálato-
kat, amelyre az idei év végéig minden iskolában sor kerül.

Az elvégzett vizsgálatok alátámasztják a korábban is 
tapasztalt általános problémákat: a testösszetétel mérés 
alapján elmondható, hogy a gyermekek a szükségesnél 
kevesebb folyadékot fogyasztanak, továbbá a magasabb 
értékű testzsír-százalék arra enged következtetni, hogy 
nem megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékot 
vesznek magukhoz a mindennapokban. A megvizsgált 
162 fő 7. és 8. osztályos tanuló közül csupán 68 főnél, 

azaz ~42%-nál tapasztaltunk normál (55% vagy feletti) 
folyadékfogyasztást, az összes többi eredmény 50% alat-
ti értéket mutatott.

A vizsgálat eredményei elsősorban a szülők fi gyelmét 
hivatott felkelteni, ugyanis nagyon fontos, hogy ebben a 
korban hogyan rögzülnek a táplálkozási minták. Kísér-
jük fi gyelemmel mindennap, hogy a gyermekek meg-
felelő mennyiségű folyadékot fogyasszanak (folyadék 
alatt tiszta vizet, ásványvizet értünk, legalább napi 2 
liter), és az energiaitalok, chipsek helyett 100%-os gyü-
mölcslével, olajos magvakkal, gyümölcsökkel csillapít-
sák éhségüket.

Az Egészségfejlesztési Iroda minden évben meg-
szervezi ingyenes szűrési programjait a lakosság és az 
oktatási intézmények számára is egyaránt. Az Iroda 
munkatársaihoz bizalommal lehet fordulni egészséges 
életmóddal, táplálkozással vagy lelki egészséggel kap-
csolatos kérdésekkel.

 Barna Viktória
egészségfejlesztési asszisztens

Gyermekeink egészségéért
EFI szűrése a parádi iskolában
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Közösségi Ház - IKSZT hírei
Október 1-jén az Idősek Világnapja al-
kalmából köszöntöttük településünk 
idős lakosait. Mudriczki József polgár-
mester ünnepi köszöntőjét követően 
Bánkúti Bálint és Csortos Józsi bácsi 
szavalatai hangzottak el, majd Farkas 
Emese örvendeztette meg gyönyörű 
hangjával a jelenlévőket, aki Erdélyi 
népdalcsokrot adott elő. A Palócka nép-
tánccsoport Somogyi eszközös táncokat 
mutatott be, megalapozva a jó hangula-
tot a délután fellépőjének, a Dupla KáVé 
és Köteles Cindy műsorának. Mind a je-
lenlévők, mind a fellépők remekül érez-
ték magukat ezen a délutánon.

* * *
Szeptember 28-án a „Konyhai tit-

kai” címmel tartott kedvcsináló elő-
adást induló főzőtanfolyamához 
Pokorny Aruél mesterszakács. Sajnos 
a főzőtanfolyam az idén nem tudott 
elindulni, de szeretnénk, ha a jövő év-
ben megvalósulna.

Meghívásunkra október 10-én ér-
kezett településünkre az „Arany 200 
Busz”, a Petőfi  Irodalmi Múzeum 
vándorkiállítása. A 200 éve született 
Arany János előtt tisztelgő egyedi 
látványvilágú reprezentatív kiállítás, 
versek, képek, különféle dokumentu-
mok, relikviamásolatok segítségével 
mutatta be Arany János életművét, 
kapcsolatait, költészetének máig ható 
jelentőségét. A kiállítás folyamatos 
látogatottságnak örvendett, megte-
kintették az általános iskola diákjai, 
pedagógusai, a település lakói, vala-
mint örömünkre szolgált, hogy még 
a nagycsoportos ovisok is részt vettek 
rajta. A kiállítás egy része interaktív 

volt – manuális és digitális eszközök 
kerültek beépítésre -, a mai kornak 
megfelelő eszközökkel tették még 
szemléletesebbé egyik legnagyobb 

költőnk életét és munkássá-
gát, ami a gyerekek körében 
igen népszerű volt. Remél-
jük, hogy sikerült közelebb 
hozni hozzájuk az irodalom 
és a költészetét szeretetét ez-
zel a rendhagyó kiállítással.

 * * *
Október 14-én került sor a 

Rákóczi emlékfák települé-
seinek III. országos találko-
zójára. Tavaly októberben 
indította útjára Romhány 
Nagyközség Önkormány-
zata ezt a nemes kezdemé-
nyezést, amelyre azok a 
települések kerültek meghí-
vásra, ahol Rákóczi emlékfa 
található. Ez a kezdeménye-
zés – a résztvevő települések 

közös döntése alapján – azóta hagyo-
mánnyá vált, és évi két alkalommal – 
tavasszal és ősszel – mindig más-más 
település ad otthont ezen országos ren-

dezvénynek. Romhány és 
Ziliz után most Mikepércsre 
voltak hivatalosak a Rákó-
czi emlékfákkal rendelkező 
települések képviselői. A 
rendező település egy egész 
napos, tartalmas program-
mal várta a meghívottakat, 
amelyhez gyönyörű, napsü-
téses őszi idő társult. A nap 
fő programjaként került sor 
a facsemeték elültetésére az 
újonnan átadott Rákóczi 
emlékparkban.
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„Hazánk szentje, szabadság vezére,
Sötét éjben fényes csillagunk,
Oh Rákóczi, kinek emlékére
Lángolunk és sírva fakadunk!”

(Pető�  Sándor)

Október 20-án a Közösségi Házban 
megtartottünnepi műsorral emlékez-
tünk 1956. október 23.  hőseire. Az 
ünnepi műsort a Fáy András Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola 7. osztályos tanulói adták.

 * * *
Szintén október 20-án indult az 

IKER 2 „Önállóan használom az in-
formatikai eszközömet” ingyenes szá-
mítógépes tanfolyam, mely november 
20-án sikeres vizsgával zárult.

* * *
November 14-én a Parádfürdői 

Állami Kórház Egészségfejlesztési 
Iroda – Lelki Egészségközpontjá-
nak munkatársai 
tartottak előadást 
arról, hogy miben 
segítenek és hogyan 
ártanak nekünk a 
közösségi oldalak. 
Nemrégiben kezdte 
működését a Lelki 
Egészségközpont, 
amely szeretne a 
jövőben rendsze-
res mentálhigiénés 
előadásokat tartani 
a gyermekek nevelését, családi éle-
tet – és ezen keresztül az intézményi 
nevelőmunkát – érintő legfontosabb 
témákban.

November 18-án adott helyet a Kö-
zösségi Ház a PAKSZ szervezésében 

megrendezésre kerülő teltházas Tutti 
Frutti Partynak.

November 23-án találkoztak ebben 
az évben utolsó alkalommal a Baba-
Mama Klubba járó anyukák és kis-
gyermekek, ahol Tolnay Katalin men-
tálhigiénés tanácsadóval beszélhették 
meg az aktuális kérdéseket, illetve 
Hangolódó foglalkozáson vehettek 

részt Kalmárné Bordás Henrietta ve-
zetésével, amelyet anyukák, gyerme-
kek egyaránt nagyon élveztek.

 * * *
November 24-én Gavalecz Jácint, az 

egri Eventus Művészeti Középiskola 

9. osztályos tanulójának rajzaiból ké-
szült kiállítás megnyitóján vehettek 
részt az érdeklődők.

 * * *
November 25-én a Spirituális Kör 

tartotta soron következő programját, 
ahol az „Együtt gondolkodás jegyé-
ben” több előadást hallgathattak meg 
az érdeklődők.

Bízunk benne, hogy az idén is sike-
rült olyan programokat szervezni – a 
település oktatási intézményeivel és 
civil szervezeteivel karöltve –, ame-
lyek közül mindenki talált az érdek-
lődésének megfelelőt. Reméljük, hogy 
a jövő évben folytatódni fognak a már 
állandó programok, illetve új progra-
mokkal tudjuk majd színesíteni tele-
pülésünk kulturális, közösségi életét.

Köszönet mindazoknak, aki érdek-
lődtek programjaink iránt és köszö-
net azoknak is, akik segítették mun-
kánkat!

Kívánunk mindenkinek áldott, békés 
karácsonyi ünnepeket és sikerekben, 

eredményekben gazdag boldog új évet!
 Vass Gáborné

IKSZT munkatárs
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Április hónapban rajzpályázatot hirdet-
tünk az általános iskolások számára két 
korosztályban. Vártuk a gyerekektől 
azokat a rajzokat, amelyeken az iskolá-
ban vagy a településünkön történt ese-
ményeket örökítik meg. 22 db rajz érke-
zett be, amelyek kiértékelése megtörtént. 
A következő eredmények születtek:
Alsó tagozatos korosztály:
   I.  helyezett: Czikora Máté
  II.   helyezett: Szabó Anna

és Puporka Armand
III.   helyezett: Alexa Helga
Különdíjban részesült: Ódor Brigitta

Felső tagozatos korosztály:
   I.   helyezett: Gavalecz Jácint

és Káló Martin
  II.  helyezett: Tóth Réka Tímea
III.  helyezett: Varga Dávid

Minden beérkezett munka kiállítás-
ra került a Közösségi Házban, illetve a 
legjobb 12 rajz illusztrálja Parád 2018. 
évi falinaptárát. A naptárak decem-
ber közepétől lesznek kaphatóak az 

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 
(IKSZT) irodájában korlátozott pél-
dányszámban. 

Az eredményhirdetésre december 
5-én, a Mikulásváró ünnepség kerete-
in belül került sor, ahol Mudriczki Jó-
zsef polgármester gratulált a nyerte-
seknek. Az önkormányzat jóvoltából 
a legjobb 12 rajzot készítő gyermek 
egy budapesti kiránduláson vehet 
majd részt.

Gratulálunk a nyerteseknek!
 Vass Gáborné

IKSZT munkatárs

Rajzpályázat

PARÁD SE, Shotokan karate verseny – Káló Martin

Mikulásváró – Czikora Máté Zongorakoncert - Ódor Brigitta

Enduro GP of Hungary – Gavalecz Jácint
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Az első, igazi karácsonyfám története még előző évben 
húsvétkor kezdődött. Nem voltam hároméves sem, falun 
laktunk, Tiszadobon, nagy kertes családi házban szüleim-
mel, nagyanyámmal, keresztanyámmal és unokabátyám-
mal Misivel, aki akkoriban nyolcéves lehetett. Velünk élt 
nagyanyám sógora öregpapó is. Papóval indul igazából a 
kaland, aki húsvétra nekünk, gyerekeknek egy néhány he-
tes, hófehér kis bárányt hozott ajándékba. Azonnal a család 
kedvence lett, el is neveztük Matyinak. Etettük, szeretget-
tük, sok más egyéb állatunk mellett egész nap vele játszot-
tunk. Nőtt-nődögélt Matyi, mindenhová elkísért bennün-
ket, fi nom falatokat kapott, egyszóval jól elkapattuk!

Történt egyszer, hogy kedvenc babámat a 
kertben felejtettem egy kis fonott székben, 
a körtefa alatt. Matyi akkorra már tekintélyes 
méretű birkává fejlődött, nemcsak játékos kedvű, 
de néha haragos is volt, főleg, amikor elfutottunk 
előle és kizártuk a kiskertből.

Na, Matyi fölfedezte a babát, s mérgében vagy 
unalmában, ki tudja, úgy döntött, hogy ezt az 
emberre hasonlító valamit, ő bizony jól meg-
gyomrozza! Az elhatározását tett követte és 
Matyi öt darabra törte a babámat!

Nagyanyám fedezte fel az égbekiáltó 
bűntényt, és hangos sápítozásba kezdett:

– Szűzanyám! A Matyi összetörte a 
kis pulya bábuját! – Fülön csípte Ma-
tyit és egy életre kitiltotta a kiskert-
ből! Papó pedig görbe botjával 
jól rásózott Matyi hátsó felére. 
Matyi ezután csak nagy ritkán 
kapott felmentést a büntetés 
alól, mérges volt, fújtatott, 
toporzékolt, ha minket 
látott a körtefa árnyéká-
ban játszani.

Abban az évben 
jó volt az időjá-
rás, az eső mindig 
időben érkezett, a 
kitűnő minőségű 
hordalékos Tisza-
menti földek min-
denből bőségesen 
teremtek. Három 
helyen volt ki-
s e b b - n a g y o b b 

területünk a falu határában; Zátonyban, Horgolóban és a 
sokat mondó nevű Kurvás-háton. (Hogy ez honnan kapta 
a nevét, azt takarja jótékony homály, valószínű nem gye-
rekfüleknek való a története!)  Napokba telt a sok terményt 
betakarítani, és télire elraktározni. Kevés volt a férőhely a 
zöldségnek, krumplinak, a kukorica alig fért el a góréban, 
így öregpapó parancsára nagy munkába kezdtek a felnőt-
tek a veteményeskert túlsó sarkában.

– Új vermet kell ásni! – adta ki az ukázt Papó, ki is jelölte 
a helyet, majd sógort, komát összecsődítve nekiveselkedtek 
az ásásnak. Mi gyerekek is ott bámészkodtunk, jöttünk-
mentünk, lábatlankodtunk, hol a növekvő gödör mellett, 
hol a veteményes gyümölcsfái alatt. Ennek aztán az lett a 
vége, hogy nyitva maradt a kertkapu! Több se kellett Ma-
tyinak! Azonnal felfedezte a lehetőséget, bosszút forralha-
tott kemény kos fejében és döntött! Meglátta Papót, aki a 
gödör szélén állva dirigálta a férfi népet, háttal Matyinak. 

Rohamra indult és jól irányzott lökéssel, Papót hátsó 
fertályon billentve, belökte az öreget a gödörbe! 

Mi visítottunk, nagyanyám jajgatott, Papó ká-
romkodott, a férfi ak szemérmesen elfordultak 
(vagyis majd megszakadtak a röhögéstől) mi-
után nagy nehezen kihúzták a balesetet szen-
vedettet. Szepesi Giza néni tüsténkedett és jó 

fajta pálinkát öntött Papó szájába, ki cseppet 
sem tiltakozott a gyors elsősegély falusi formája 
miatt! Komolyabb baja nem történt, de tomporát 

tapogatva, az összes szenteket bőszen emleget-
ve, különböző méretű bográcsokat helyezett 

kilátásba Matyi jövőjét illetően. (A követke-
ző aratáskor lehet, hogy Matyi szolgáltatta 

a pörköltnek valót? Most sem tudom biz-
tosan, de él bennem a gyanú!). 

Múltak a hetek, közeledett a kará-
csony. Abban az időben a karácsonyi 

ajándékozás nem okozott túl nagy 
fejfájást a felnőtteknek. Boltban 

nem vettek ajándékot, áru nem 
nagyon volt, pénz még keve-

sebb. Mindenki azt kapta, 
amit az ügyes kezű felnőt-

tek a házkörüli dolgokból 
összeeszkábáltak.

Fenyőfát nem ál-
lítottunk, néhány 

ö s s z e k ö t ö z ö t t 
ágacska, almával, 

dióval, színes 
p a p í r o k b ó l 

vágott, hajto-
gatott dísz-

szel állt az 
asztalon a 
tisztaszo-
bában.

E k kor i-
ban történt, 
hogy Bíró 

Mozaik
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bűntényt, és hangos sápítozásba kezdett:

– Szűzanyám! A Matyi összetörte a 
kis pulya bábuját! – Fülön csípte Ma-
tyit és egy életre kitiltotta a kiskert-
ből! Papó pedig görbe botjával 
jól rásózott Matyi hátsó felére. 
Matyi ezután csak nagy ritkán 
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Az igazi
karácsonyfa
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Sándor bácsi, az erdész, felkereste apámat, aki motor-
szerelő is volt – többek között –  és megkérte egy kis 
munkára.

– Te András! Itt van a pajtában napok óta az én régi, 
háborús időkből származó motorbiciklim, az istennek 
se indul! Nézzél már rá, ha megcsinálod, adok egy fe-
nyőfát karácsonyra, majd örülnek a pulyák! Meg volna 
egy kis árokásás is, de Matyit ne hozd! (Hetekig szóra-
kozott a falu Papón és Matyin!)

– Apám Papóval – aki valaha gépész volt az urada-
lomban – egy délután megreparálta a kivénhedt motor-
biciklit és boldogan hozta haza a kétméteres, dúslombú, 
illatozó fenyőt. Az árokért még egy kis pénzt is kaptak. 
Anyám – évek óta hiányolta a karácsonyfát – esténként, 
titokban készítette a díszeket, festette a diót, varrta az 
ajándék ruhákat, kötötte a meleg sapkát, pulóvert, kesz-
tyűt keresztanyámmal versenyben. Időközben az össze-
tört babámat is helyrehozták Miskolcon egy játék javító 
boltocskában, ahová apám vitte be - Szepesi Giza né-
nénk javaslatára, aki nagy tudója volt az ilyen gondok 
megoldásának – látván az én nagy bánatomat.

Az így helyrehozott, hajas-alvós babámat – amit még 
anyám kapott tízéves korában – eldugták előlem és én 
őszintén szólva meg is feledkeztem róla.

Eljött a Szenteste! A felnőttek sugdolóztak, ki-be jár-
káltak a konyha és a tisztaszoba között, sütöttek-főztek, 
titkolóztak, bennünket kitiltottak! Nagyanyám egy sza-
kajtónyi mézest sütött, illatozott a ház a fahéjtól, szegfű-
szegtől, vaníliától. Hogy honnan szerezte be a ritka fű-
szerszámokat, én nem tudom, de Papó szerint két üveg 
szilvórium változott át valami csoda folytán ízes-édes 
mézessé. Kicsit sajnálta az öreg a papramorgót, amit ti-
tokban főztek a tanyasi sógorral még az ősszel az ohati 
tanyán az istállóban!

Megszólalt a csengő, berontottunk a tisztaszobába, 
ott állt életem első, igazi karácsonyfája! Csillogott, ra-
gyogott, hatalmas volt! És alatta a főhelyen ott ült, új 
ruhában, kalapban, cipővel a lábán az összetört – újjá-
született kedves, drága babám!

– Szűzanyám! – csaptam össze apró kezeimet – A Jé-
zuska visszahozta a Mari babámat! Meg hozott egy na-
gyon szép fát is! Ilyet még sosem láttam!

El sem tudtam képzelni, hogy nőhetett ilyen díszes fa 
a kiserdőn! Azóta eltelt sok-sok év, állítottunk szebbnél 
szebb fákat, kaptunk csodálatos ajándékokat, de mai 
napig az volt életem legszebb karácsonyfája!

Hát így fonódik össze a húsvéti bárány Matyi, 
öregpapó, Mari babám és a legpompásabb karácsonyfa 
meséje. A mese szereplői közül már csak hárman em-
lékezünk unokabátyámmal és Giza néném lányával, 
Szepesi Erzsivel arra a karácsonyra, Tiszadobra, erdész 
bácsi rozzant motorjára, amelynek oldalkocsiját is meg-
javította később apám!

Volt is vele gondunk a következő nyáron, de ez már 
egy másik történet!

Boldog karácsonyt mindenkinek!
 Szabóné Presovszki Mária

népművelő
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Amikor a héten sokfelé vitt az utam, 
láttam, már készülnek az ünnepre, sok 
helyen már az üzletek is a karácsonyra 
dolgoznak, dekorációk, zenék, akciók. 
A szaloncukrok tömegével, karácsonyfa 
árusok és még sorolhatnám, ajándékok 
bekészítve, eldugva.Sokan sokfélekép-
pen készülnek a Karácsonyra. Sokan 
törik a fejüket, mivel lepjék meg szeret-
teiket az ünnepi étkezéseken, van, aki 
hagyományosat, van, aki különlegeset, 
de ott van a gondoskodni vágyás a sze-
retettekről. Igen, ez is hozzátartozik az 
ünnephez, az már más kérdés, amelybe 
most nem megyek bele, hogy kinek mit 
is jelent ez az ünnep.

Mindenki másképp készül az Egy-
házban is; van, aki a fogadalmának 
nehézségeit éli! „Csak egy kis kitartás 
még Istenem”- sóhajt fel, mások az ün-
nepet szeretnék széppé tenni a többiek 
számára, a gyermekek a betlehemest 
próbálják, mások már a templomok 
díszítéséről gondoskodnak, Karácsony 

közeledtével mennyi szolgálat jelenik 
meg az Isten népének közösségében is!

A hittanórákon is már karácsonyról 
beszélgetünk, hiszen elérkezik a téli 
szünet is. Milyen jó volt hallgatni a gye-
rekeket, amikor karácsonyi énekeket 
énekeltek.

Azonban nem szabad megfeled-
keznünk az egyéni készületünkről is, 
bizony abban is sürget az idő, elvé-
geztem-e már a szentgyónásomat, ha 
valakivel haragom volt kibékültem-e 
vele, imádkoztam-e többet és mélyeb-
ben? Kész vagyok-e, hogy én magam 
legyek az ajándék, családom, szerette-
im számára? Ez az ünnep kézzelfog-
hatóan szól Isten és ember különleges 
kapcsolatáról. Amikor a betlehemi éj-
szakában, egy gyermekben, Isten újra 
ránk mosolyog, melengetve szívünket, 
lelkünket. Isten azóta is erre hív min-
ket ezen az ünnepen, melengetni akar-
ja szívünket, erősíteni reményünket, 
kiemelni a hétköznapokból, érezzük, 

szeret minket! Örömet kell vinnünk, 
karácsony szent és boldog örömét, szí-
vünkben és tetteinkben. Pár nap és itt 
az ünnep, sok mindenre készülünk, 
de használjuk ki ezt az időt, éljünk 
azzal a sok kegyelemmel, amellyel az 
Isten ajándékoz meg minket. Isten 
mindannyiunkat vár Szent fi a születés-
napjára, ezen a Karácsonyon is fogad-
juk be Jézus Krisztust az életünkben, 
legyen a szívünk a betlehemi jászol! 
Az ünnepeken együtt ünneplésre hí-
vunk titeket: Advent 3. vasárnapján az 
iskolás gyerekek készülnek, karácsony 
napján pedig az ovisok. Szenteste Pará-
don 20.30-kor lesz Karácsony vigíliája, 
majd december 25-én reggel 8.30-kor 
Karácsony ünnepi szentmiséje, decem-
ber 26. Szent István diakónus, az első 
vértanú ünnepe.

Áldott készületet kívánok minden-
kinek!

 Dombi Ferenc
plébániai kormányzó

Karácsonyi készületeink

„A lelki egészség kulcs a 
kiegyensúlyozott élethez” – 
ezt a gondolatot választották 
a Parádfürdői Állami Kórház 
munkatársai az intézmény
új szolgáltatásaként induló 
Lelki Egészségközpont (LEK) 
mottójául.

A Lelki Egészségközpont a 2013 óta 
működő, sokaknak már ismerős 
Egészségfejlesztési Iroda (EFI) kerete-
in belül létrehozott új egység. Műkö-
dését egy uniós pályázat teszi lehetővé. 
Rendeltetése, hogy szolgáltatásaival 
elősegítse a lakosság mentális egész-
ségének megőrzését. Munkatársai 
szemléletformáló munkát végeznek a 
lelki egészségvédelem területén egyéni 
tanácsadással, előadások, csoportfog-
lalkozások valamint mentálhigiénés 
projektek szervezésével. Szükség ese-
tén összekapcsolják a klienseket az 
egészségügyi ellátórendszerrel.

Azok számára, akik idegenkednek a 
lelki, érzelmi problémáik kezelésétől, 
fontos lehet tudni, hogy a mentálhi-
giéné egészségközpontú szemlélet. 
A mentálhigiénés szakemberrel való 
együttműködés minden olyan esetben 
megoldást hozhat, amikor egy egész-
séges, de nehézséggel küzdő személy 
észleli, elismeri a problémáját és mo-
tivált abban, hogy változtasson rajta.

 
Kifejezetten hasznos felkeresni az 

iroda tanácsadóit, ha a kliens krízis-
helyzetben van, családi, párkapcsolati, 
nevelési problémákkal küzd, gyászát 
nehezen dolgozza fel, vagy konfl iktu-
sainak kezelésében segítségre szorul. 
Fontos, hogy a megoldás érdekében 
akarjon tenni, képes legyen segítséget 

kérni és önszántából részt venni a ta-
nácsadóval való együttműködésben. 

Az Egészségfejlesztési Iroda és Lelki 
Egészségközpont a Parádfürdői Álla-
mi Kórház (PÁK) területén található. 
Nyitva tartás: H-P 8:00-16:00. 

Szűrővizsgálatra, táplálkozási-, élet-
mód - és mentálhigiénés tanácsadásra 
a 36/544-841 számon jelentkezhetnek 
be a parádi lakosok. 

Az EFI és LEK programjai a megelő-
zést szolgálják. Minden szolgáltatás in-
gyenes, orvosi beutaló nem szükséges.

További információ: 36/544-841; 
www.paradfurdo.hu.

  Tolnay Katalin
mentálhigiénés tanácsadó

Lelki Egészségközpont a Parádfürdői Kórházban

   Csoportos foglalkozásainkat az alábbi órarend szerint látogathatják
   HÉTFŐ        17:00         gyógytorna        Parád IKSZT
   KEDD           15:15         relaxáció         PÁK tornaterem
   SZERDA      14:30         ismeretterj előadás        PÁK büfé előtti társalgó
   SZERDA      16:00         Nordic Walking        PÁK porta előtti gyülekezés
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Nagy jelentőségű hírrel szolgálhatunk 
minden sportkedvelőnek, a NOB dön-
tése alapján 2020-tól a karate olimpiai 
sportág lesz. 

Reményeink szerint ezzel lehetőség 
nyílna arra, hogy a parádi karatékák, 
akár olimpiai éremmel térjenek haza, 
hírnevet szerezve ezzel Parádnak. 
Ez persze sok edzést, sok felkészü-
lést, rengeteg munkát igényel. Ehhez 
a tagok jó úton járnak, a rendszeres 
edzések és a versenyek hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a kitűzött célt elérjék. Az 
edzőtáborokon való részvétel szintén 
elősegít minket abban, hogy a meg-
felelő szintre emeljék versenyzőink a 
tudásukat. 

A hazai versenyeken elért eredmé-
nyek is azt mutatják, hogy van helyük 
sportolóinknak nemzetközi versenye-
ken is. Az egész éves edzések és verse-
nyek már sok szép eredményt hoztak. 
Néhány nevet szeretnék kiemelni: 
Hódi Márió, Káló Martin, Török Lász-

ló, Vona Szonja. Természetesen a többi 
karatékáinkra is büszkék vagyunk. 

A megfelelő színvonalú edzésekről, 
felkészítésről Eged László 3. danos 
mester gondoskodik. Kivárási idő el-
teltével a felkészüléseken kívül vizs-
gák is színesítik a tevékenységünket, 
amit szintén sikeresen végeznek el a 

gyerekek, illetve felnőttek. Továbbra 
is várjuk a küzdősport iránt érdeklő-
dő gyerekek és felnőttek jelentkezését, 
gyerekek esetében 9 éves kortól már 
lehet jelentkezni.

A Parád SE nevében kívánok kelle-
mes ünnepeket és boldog új évet!

 Nagy András

Parád SE hírei

Karácsony közeledtével óvatosságra inti a polgárőrség a la-
kosságot. Csalók hamis állításokkal megpróbálják becsap-
ni a hiszékeny embereket. Az emberektől pénzt csalnak ki. 
Elsősorban egyedülálló emberek otthonába próbálnak be-
jutni valamilyen ürüggyel. Például kisebb címletű bankje-
gyekre szeretnének pénzt felváltani, esetleg fogyasztói túl-
fi zetés visszaadása ürügyén kérnek bebocsájtást a házba.

Miután bejutottak az ingatlanba, egyikük eltereli a sér-
tett fi gyelmét, addig társa felkutatja és ellopja a házban 
tartott pénzt és értékeket.

Felhíjuk a fi gyelmet, senki ne bízzon meg a váratlanul 
jelentkező idegenekben! Soha ne engedjék be őket a kapun, 
még az udvarra sem! Ne váltsanak fel nagycímletű bank-
jegyeket és ne adjanak pénzt ismeretlennek! Ha valaki 
túlfi zetésre, mérőóra cserére hivatkozva pénzt kér, mindig 
utasítsák vissza! Gyanús esetekben ingyenesen hívható a 
112-es segélyhívó szám. Idegenek jövetelénél minél pon-
tosabban jegyezzék meg külsejüket, hogy személyleírást 
tudjanak adni róluk. Ha gépjárművel érkeznek, jegyezzék 
meg az autó rendszámát, színét, típusát!

Vigyázzunk magunkra, értékeinkre, fi gyeljünk egymásra!
A Parádi Polgárőr Egyesület békés karácsonyt és boldog 

új évet kíván mindenkinek!
  Nyilas Kálmán
 Parádi Polgárőr Egyesület elnöke

Óvakodjunk
 a trükkös tolvajoktól!
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Az Idősek hónapja alkalmából kirán-
dulást tettünk Egerbe. Elsőként a Ba-
zilikát látogattuk meg. Volt olyan la-
kónk, aki még sosem járt ott és jóleső 
érzés volt látni, hogy egy idős ember 
is mennyire rá tud csodálkozni egy 
számára ismeretlen hely szépségére, 
mennyire megérinti a hely szellemi-
sége. Utunk a cukrászdába vezetett 
ezután. Az érseki palota következett a 
programok sorában. Igazi szépség,egy 
gyöngyszem, az udvar, az épület, és a 
kiállított tárgyak. Audioguide-on hall-
gattuk az ismertetőt.

Lakóink idegenkedtek az idegenve-
zetés ilyen módjától, de végül is meg-
barátkoztak ezzel a roppant praktikus 
technikával. Ennek is köszönhetően 
két órát töltöttünk ezen a csodás he-

lyen. Mindenkinek ajánlani tudjuk,az 
adventi időszakban látogassák meg 
Eger ezen büszkeségét.

A délutánt hol máshol tölthettük vol-
na, mint a Szépasszony-völgyben,bor 
és nóta mellett.

 Jónásné Almádi Mária

Idősek Otthona
A PIKE közösségének célja, 
a helyi hagyományok életben 
tartó továbbvitele.

Luca napi alakoskodó sétánk 
alkalmával parádi, bodonyi, 
Heves-megyei népszokások-
kal ismertetjük meg az érdek-
lődőket.

Sétánk december 9-én, 
(szombaton) 15 órakor indul 
a parádi templom mellől. A 
Palócbokréta Hagyományőrző 
Egyesület, a Palócka néptánc-
csoport, az óvoda nagycso-
portja és a honismeretet tanuló 
5-6. osztályos tanulókkal fel-
idézzük e naphoz fűződő régi 
szokásokat.

A Közösségi Ház előtti té-
ren Luca napi tűzgyújtás, 
kormozkodás, varázslás törté-
nik. A nagycsoportos ovisok 
és a Palócka néptánccsoport 
bemutatóját követően 17 órától 
Hrúz Márton és zenekara hívja 
táncházba az érdeklődőket. 

Az év legrövidebb napján – 
légy a vendégünk, szeretettel 
hívunk, várunk!

  Csortos Béláné
PIKE elnöke

A Parádi Idegenforgalmi és 
Kulturális Egyesület 2017. ok-
tóber 30-án tartotta rendkívüli 
közgyűlését. 

Az egyesület alelnöke, Sza-
kács György tragikus elhalá-
lozása, illetve Béres Magdolna 
vezetőségi tag lemondása után 
megválasztotta új vezetőségét.

Elnök: Csortos Béláné, al-
elnök: Bognár Ferenc, titkár: 
Csortos Imréné, vezetőségi 
tagok: Farkas Zoltán és Perce 
Lóránt

Parádi Idegenforgalmi 
és Kulturális Egyesület 

– PIKE hírei

Parádi Idegenforgalmi 
és Kulturális Egyesület

– PIKE közleménye
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Szépen telnek a napok a klub életében. 
Minden hónap második vasárnapján 
találkozunk, így még a hétvége is ün-
nepélyesebb.

Kora tavasszal részt vettünk Mátra-
füreden az „Életet az éveknek” szerve-
zésében a „Kék Ibolya”Túrán, ahol 10 
kilométert tettünk meg az ébredő ta-
vaszi erdőben. Szeretjük megünnepel-
ni a nőnapot, ezen alkalomból a klub 
férfi  tagjai köszöntenek bennünket. 
Májusban Csortos Józsi bácsi meghí-
vására születésnapját ünnepeltük meg 
Parádóhután, családias hangulatban.

Nagy örömmel vettünk részt a pa-
lócnapi rendezvényen.

Völgyi Pista bácsi szintén születés-
napja alkalmából halászlé evésre hí-
vott bennünket csodálatos kertjébe, 
gyümölcsfái alá.

Nagyon jól éreztük magunkat a 
„Hadd főzzek ma magamnak” ren-
dezvényen a parádfürdői parkban.

Az Idősek Világnapját szintén meg-
ünnepeltük a Nyugdíjas Klubban, 
melyet mindig megtisztel jelenlétével 
Mudriczki József polgármester és ked-
ves felesége, Marika. Kell a vidámság 

az időseknek, így örömmel vettünk 
részt az önkormányzat által szervezett 
idősek napi ünnepségen, ahol kelle-
mesen töltöttük el a délutánt.

Több klubtagunk élt a lehetőség-
gel és megtekintettük az „Arany 200 
Busz” mozgókiállítást, ami mindenki-
nek nagyon tetszett.

Ebben az évben sok klubtagunk ün-
nepelte kerek születésnapját, így Bagi 
András klubtagunk is és kedves fele-
sége, Piroska. Hideg konyha remek ét-
keivel láttak vendégül bennünket és az 
elmaradhatatlan tepertős pogácsával, 
ami mindig nagyon fi nom!

Minden évben legalább egyszer el-
jutunk kirándulni is.Ebben az évben 
a diósgyőri várat tekintettük meg, 
amely rendkívül csodálatos volt. Visz-
szafelé Lillafüreden a vízesésnél is 
megálltunk gyönyörködni a különle-
ges természeti képződményben. 

Névnapokat is ünnepeltünk, Erzsé-
betet és Katalinokat. Zám Sándorné, 
Kató disznótoros vacsorával látta ven-
dégül a klub tagjait.

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket 
kívánunk és bőséges 2018-as évet.

 Szakács Béláné
és a Nyugdíjas Klub tagjai

Életképek a Nyugdíjas Klub napjaiból

Recsken az ország számos pontjához hasonlóan a betegek a hirtelen jelentkező 
panaszok, riasztó tünetek kezdetét követően késedelem nélkül a segélyhívó köz-
pont által a mentőszolgálatot értesíthetik problémáikról a közismert ügyeleti, 
illetve 104, 112-es hívószámon. A kellően képzett mentésirányító protokollok 
alapján dönt a problémákra adandó válaszok sorrendjéről, szakmai szintjéről. 
Tanácsot adhat, mentőt vagy orvosi ügyeletet küld a helyszínre. Amennyiben a 
beteg járóképes az orvosi ügyelet ambulanciáján kerül ellátásra. 

Felhívjuk a tisztelt lakosság fi gyelmét arra, hogy az orvosi ügyelet nem a há-
ziorvosi szolgálat ügyeleti meghosszabbítása. Nem tartoznak az orvosi ügyeletre 
azok az egészségben bekövetkező változások, amelyek a sürgős szükség köré-
be nem tartoznak bele (pl. torokfájás, köhögés, krónikus vagy régi panaszok). 
Amennyiben sürgős szükség nem áll fenn, úgy a mentésirányító, vagy ha tanács-
adás céljából átkapcsolja az ügyeletes orvosnak, akkor az ügyeletes a beteget a 
háziorvosához irányíthatja. 

Háziorvos felkeresése szükséges munkaidőben a rendelési idő alatt új kele-
tű, de nem életet veszélyeztető, valamint korábban kezdődött tünetek esetén. 
A háziorvos hatáskörébe tartozik a teljes körű kivizsgálás, szakambulanciákra 
való beutalás, idült betegségeknél kórházi elhelyezés. Itt írják fel rendszeresen 
szedett gyógyszereinket is, véleményt adnak műtéti - és munkaalkalmasságra, 
jogosítványhoz. Háziorvosi feladat a táppénzbe vétel is.

A többszintű, többszereplős sürgősségi ellátás összehangolt működése fel-
tételezi a benne résztvevők kölcsönös együttműködését, de legalább ennyire 

fontos a lakosság megfelelő tájékozottsága, segítő hozzáállása. Az a cél, hogy 
minden beteg az állapotának megfelelő legoptimálisabb helyen és időben ré-
szesüljön sürgősségi ellátásban. Ehhez szükség van arra, hogy mindenki csak 
indokolt esetben vegye igénybe a sürgősségi ellátást, és ha igénybe veszi, fo-
gadja el a szakemberek megítélését azért, hogy lehetőség szerint az állapotának 
megfelelő ellátási formát kapja.

Felhívjuk továbbá a lakosság szíves fi gyelmét arra, hogy az Egészségügyi Tör-
vény a betegjogok között határozza meg a sürgősségi betegellátáshoz való jo-
got, amely szerint minden betegnek joga van sürgős szükség esetén az életmen-
tő, súlyos vagy maradandó egészségkárosodás megelőzését biztosító ellátáshoz, 
fájdalmának csillapításához, szenvedésének csökkentéséhez, az egészségi álla-
pota által indokolt megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és egyenlő bánásmód 
követelményének megfelelő egészségügyi ellátáshoz. 

Ugyanakkor ugyanezen törvény 27.§(1) meghatározza, hogy a betegek és 
hozzátartozóik jogai gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más be-
tegek jogait, azaz a betegek nem vehetik igénybe indokolatlanul - tehát nem 
sürgős szükség esetén – az ellátórendszert, mert ezzel más betegek egészségét, 
életét veszélyeztetik.

Kérjük a lakosság együttműködését és türelmét, annak érdekében, hogy min-
denki az állapotának legmegfelelőbb ellátást kaphassa. 

 Dr. Csollák István
orvos igazgató

Pannon Paramedic Kft. tájékoztatója
Betegtájékoztató a Központi Orvosi Ügyelet működési rendjéről
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