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TUDÓSÍTÁS A TESTÜLETI ÜLÉSEKRŐL
Nagy István

2011. november 30-i ülés
Mudriczki József polgármester beszámolt az utolsó ülés óta történt eseményekről és a hivatal
intézkedéseiről – ezeket a Hírek rovatban lehet olvasni.
A 2012. évi költségvetési koncepció
Az önkormányzatoknak az éves költségvetés összeállítása előtt
meg kell
fogalmazniuk koncepciójukat, azaz fel kell állítaniuk egy fontossági sorrendet a
bevételek és a kiadások kezelésében . A koncepciót a polgármester állította össze, és
az a pénzügyi bizottság véleményezésével kiegészítve került a testület elé. Főbb
elemei:
- amíg a parlament meg nem alkotja az új közoktatási és az új önkormányzati törvényt,
addig a bevételeinket és a kiadásainkat is csak hozzávetőlegesen tervezhetjük;
- három év óta nem emelkedtek a helyi adók és a térítési díjak, ezek emelését 2012re sem tervezzük;
- kívánatos lenne némely ingatlanunk értékesítéséből növelni a bevételeket;
- a kiadásoknál azzal számolunk, hogy az intézmények működésének színvonalát
biztosítani kell;
- a közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek béremelés nem lesz;
- a Start közmunkaprogramot folytatjuk és növeljük a munkához jutók számát;
- Parád közterületein a közbiztonság növelése céljából térfigyelő kamerákat
szeretnénk felszereltetni pályázati pénzek felhasználásával;
- előnyben kell részesítenünk az áthúzódó kiadás tervezését (ez a közösségi ház
tetőterének beépítéséhez kapcsolódhat), és a Kossuth út egy szakaszára beadott
vízelvezetési pályázat önerejének biztosítását;
- a közüzemi csatornadíjat és a közvilágítás díját a szolgáltató emelni akarja, az emelés
mértékét a testület elfogadhatónak tartja (az infláció mértékével megegyező 4%-os
emelésről van szó).
A képviselő-testület a napirendi ponthoz kapcsolódóan 3 határozatot hozott: folytatni
kívánja a Köves-patak medrének szabályoztatását a záportározó alatti szakaszon;
egyetért azzal, hogy a helyi földtulajdonosi jogközösség (földterületét a
vadásztársaságoknak bérbe adó tömörülés) 250.000 Ft-tal támogassa a Parádi
Faluvédő Egyesületet (polgárőrséget), hogy az az öreg autóját ki tudja cserélni;
elfogadják a szolgáltatóknak a közüzemi csatornadíjakra és a közvilágításra
vonatkozó, 4%-os tarifaemelési javaslatát.
A köztisztasági rendelet felülvizsgálata
Az önkormányzat 2004-ben alkotta meg a köztisztaság megőrzését szolgáló
rendeletét. A rendelet valamennyi pontját érintő aktualizálásra a későbbiekben tér ki a
testület, most csak a füstnap esetleges kijelölése volt napirenden. Vita alakult ki arról,
hogy szükség van-e füstnap kijelölésére. A kérdést a teljes rendelet aktualizálásakor
fogják újra tárgyalni.
Pályázat hóeltakarításra
A parádi utakról és közterületekről a havat el kell takarítani.
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A hivatal előzetesen 3 vállalkozónak ajánlotta fel a munkát, és kért tőlük
árajánlatot. Közülük kettő elállt ettől, így egy vállalkozó, a parádi Szakács Péter
ajánlatát mérlegelte a testület. A hozzászólók örültek annak, hogy helyi vállalkozó
végezheti ezt a munkát, az árajánlatot korrektnek és az önkormányzat számára is
kedvezőnek minősítették. A munkát Szakács Péter kapta meg.
Bursa Hungarica
A felsőfokú oktatási intézményekben tanuló parádi fiatalok anyagi támogatása ezáltal
a program által valósul meg. Nyolc diák jutott ösztöndíjhoz, melynek összege havi
4000 Ft-tól 6000 Ft-ig terjed. (A testület zárt ülésen tárgyalta meg a napirendi pontot,
mivel az személyiségi jogokat érintett.)
Közgyógyellátás
A testület módosította az erre vonatkozó szabályozást. Az eddigi így szólt:
„ Az a szociálisan rászorult személy jogosult közgyógyellátásra, akinek esetében az
egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-ánál, (jelenleg 57.000,-Ft) egyedül élő esetén 250 %ánál (jelenleg 71.250,-Ft) alacsonyabb
b, a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladja.” A képviselők a 25 %-os
arányt 20 %-osra módosították, ezáltal több ember részesülhet majd
közgyógyellátásban.
2011. évben az öregségi nyugdíj legkisebb összege: 28.500-Ft.
Tehát az jogosult a közgyógyellátásra
családos esetén: akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a
57.000.-Ft-ot és gyógyszerköltsége meghaladja az 5.700.-Ft-ot.
egyedül álló esetén: akinek a jövedelme nem haladja meg a 71.250.-Ft-ot és
gyógyszerköltsége meghaladja az 5.700.-Ft-ot.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

TUDOSÍTÁSOK
Átadták a Köves-pataki záportározót
2011. november 03-án ünnepélyesen átadták Parádon a Köves-pataki záportározót. A
létesítményhez legkönnyebben az Émály úttal párhuzamos földúton juthatunk, a tározót pedig
úgy kell elképzelnie annak, aki még nem látta, hogy a patak völgyét egy kb. tíz méter
magasságú hatalmas gáttal elzárták, ennek az aljába mintegy a patakmeder folytatásaként
behelyeztek egy egy méter átmérőjű beton átereszt. Ezen mindaddig zavartalanul folyik a víz,
amíg a patak hozamát az áteresz le tudja vezetni. Amikor ennél nagyobb víz kerül a vízgyűjtő
területbe, a gát a vizet visszafogja, feltorlasztja. Valamivel a gáttest felső szintje alatt oldalt,
biztonsági okból egy túlfolyót alakítottak ki. A gát 170 000 köbméter vizet képes felfogni, és
az alján kialakított átereszen át lassítva tovavezetni a Köves-patakba.
Az ünnepélyes átadáson jelen voltak a jelenlegi és az előző képviselő-testület tagjai és Nagy
Oszkár volt polgármester– az előző testület adta be a záportározó építésére kiírt pályázatot -, a
környék polgármesterei, a parádi hivatal dolgozói, a kivitelező cég képviselői és az ÉRV
munkatársai. Néhány népviseletbe öltözött asszony és férfi jelenléte emelte a ceremónia
ünnepélyességét.
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Emberek a gáton – de most nem védekezni, hanem ünnepelni.

Mudriczki József polgármester arról beszélt, hogy ezzel a védművel épített és természeti
értékeink védelmét hatékonyabbá tudjuk tenni, ez volt az Európai Unió és a magyar állam
szándéka is, amikor a pályázatot kiírták és pénzelték. A pályázaton elnyert támogatás összege
154260274 Ft volt, ehhez biztosította Parád a 10%-os önerőt. Az egy éve zajló munkálatok
során mintegy 38000 köbméter földet szállítottak ide, így alakították ki a földet folyamatosan
tömörítve a gáttestet. Meggyőződése, hogy a létesítménnyel értékes és hasznos műtárggyal
gazdagodtunk. Ez megvédi az árvíztől a Cifra utca lakóit, a parkolóban levő üzletsort, a
villalakások kertjét és az Erzsébet Hotel ingatlanjait. De a lentebbi Tarna menti
településeknek is biztonságot ad. Felkérte Horváth Lászlót, a Heves megyei Kormányhivatal
vezetőjét és Láng István Ágostont, a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium
főosztályvezetőjét, hogy vágják át a kifeszített nemzeti színű szalagot.
Az átadás megtörtént, a vendégeket a szervezők pogácsával, forralt borral, teával kínálták.
A hivatalos átadás után a kivitelező cég vezetői az Erzsébet Hotel termében levetítették a
munkálatokról készített rövidfilmjüket.
Horváth László pohárköszöntőjében kiemelte a tározó fontosságát. Felidézte azt a pusztító
hatást, amit a legutóbbi árvíz vitt végbe Parádon és a Tarna menti falvakban. A testi és lelki
bajokat sem könnyű megelőzni vagy úrrá lenni rajtuk, ám a természeti katasztrófáknak még
inkább ki van szolgáltatva az embermód. De meg kell próbálnunk felkészülni rájuk. Ha van rá
mód. Most szerencsére volt arra lehetőség, hogy Parád megépítse az árvíz ellen
legbiztosabban védelmet nyújtó létesítményt, a záportározót. Köszönet a parádiaknak az
ötletért és azért a munkáért, amit a megvalósítás során kellett elvégezniük, és köszönet a
kivitelezőnek is a jó munkáért. Őket és a záportározót magát majd az dicséri, ha nem lesz hír
árvízről, azaz nyugalomban és biztonságban élhetnek a Tarna mentén az emberek.
A kis állófogadás kötetlen beszélgetésre adott alkalmat a résztvevőknek. A téma persze
jobbára az új létesítmény, a záportározó volt.
(nagy)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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IKSZT- egy betűszó és ami mögötte van
Megvalósult községünk régi nagy álma. Elkészült az 1989 óta folyamatban lévő építkezés
harmadik, egyben utolsó fázisaként a közösségi ház tetőterének beépítése. 2011. november
10-én ünnepélyesen át is adták az építményt, melynek hivatalos neve: Integrált Közösségi és
Szolgáltató Tér. A pályázati program részeként valósult meg a községi és egyben iskolai
könyvtár bővítése és új helyre költöztetése is a Fáy András Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézményen belül. Így a könyvtár iskolai szünetekben is látogatható.
Az ünnepséget Mudriczki József polgármester nyitotta meg, Szucsik István, a Heves megyei
Önkormányzat Humánerőforrás Főosztályának vezetője a szalag átvágásával átadta az új
épületrészt Szalai Gáborné igazgatóasszonynak, a parádi iskola vezetőjének.

Az épületrész ünnepélyes átadása

Parád polgármestere így eleveníti fel a ház történetét. Az építkezés 1989-ben kezdődött,
ekkor alakították szerkezetkésszé az épületet. A második ütem 2004-ben valósult meg, szintén
pályázati pénzből. Ekkor kialakításra került az alsó szint. Most a harmadik ütem az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén belül az IKSZT/2008/1 kódszámú pályázat
alapján épülhetett meg, mintegy 43.717.000 Ft-ból. Parád Nagyközség Önkormányzata az
elnyert támogatás áfáját biztosította a kivitelezéshez.
- Milyen időtartamot ölelt fel az előbb említett pályázat megvalósítása?- kérdezem.
- Az előző önkormányzati ciklusban történt a pályázat beadása, amely nyert is. Még az
előző testület döntötte el az erre fordítandó összeg elkülönítését. A tényleges kivitelezés a
nyár folyamán valósult meg.
- Az új épületrész üzemeltetése pénzbe kerül. Kinek a költségén fognak működni az új
termek?
- Az iskola keretein belül és személyzetével történik az üzemeltetés. A pályázatban a
fenntartásra is nyertünk 3.000.000. forintot, amit a következő három évben kell felhasználni.
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Arról, hogy kik, mire fogják használni a termeket, már Szalai Gábornét, az iskola
igazgatóasszonyát kérdezem.
- A létesítmény úgy községünk kulturális lehetőségeinek bővítését, mint iskolánk
oktatási színvonalának emelését is szolgálja. Lehetőség nyílik a civil szervezetek működésére,
rendezvényeik lebonyolítására, ifjúsági közös programok szervezésére, ifjúságfejlesztési
folyamatok elősegítésére is, valamint közösségi és egyéni rendezvények megszervezésére. A
számítástechnika terem főleg az iskola tanulóinak szakmai tudását hivatott bővíteni, a
könyvtár pedig nemcsak az iskolások, hanem az egész falu kulturális életét bővíti. Művészeti
programokat, tanfolyamokat, szakköröket, tréningeket is lehet szervezni, illetve önsegítő
csoportok részére is kiadhatók a termek. Ha gyerekek használják, célunk az, hogy a tanórán
kívüli szabadidejüket tölthessék el itt hasznosan.
- Mi lesz az étkezőből, a közösségi teremből a jövőben? Marad-e jelenlegi funkciójában
vagy másra használják?
- Marad a jelenlegi funkciójában, hiszen községünkben ez az egyetlen terem alkalmas
nagyobb rendezvények lebonyolítására.
Kovács Katalin

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Könyvtárnyitó
- szép szavakkal, emlékezéssel
Az újonnan átadott parádi könyvtárban október 20–án délután szép számú érdeklődő
megtisztelő figyelme mellett Szuromi Rita újságíró és Juhász Pál parádsasvári költő
örvendeztette meg írásaival a jelenlévőket.
A megyei iroda Eger Város Önkormányzatának támogatásával jelentette meg a „Volt
egyszer egy hadikórház….” című kötetet, mely egy egykori vöröskeresztes önkéntes ápolónő
visszaemlékezéseit, valamint egy, az egykori hadikórházakról szóló tanulmányt tartalmaz.
Szuromi Rita ismertette a könyv keletkezésének történetét. A bemutatón jelen volt Kissné
Német Irén is, akinek emlékiratai alapján készült el a könyv.
Tolókocsiban is teljes életet él Parádsasváron Juhász Pál – Palika, ahogyan szólítjuk,
ahogyan ismerjük, ahogyan szeretjük!
Tudni kell róla, hogy agyvérzéssel született, s szülei, orvosai éveken keresztül állandó
bizonytalanságban harcoltak megmaradásáért. A fiú intézetből intézetbe kerülve tolókocsihoz
kötve tanult, álmodott, figyelt, míg 1983–ban lejegyezte első versét.
Több alkalommal volt előadóestje; színdarabokat ír kicsiknek – nagyoknak.
Az elmúlt években megjelent Játék, Végrendelet, Feltámadás című kötete után A költő lelke
című válogatásban új hang szólal meg. Az elmúlás, a gyász gondolata visszatérő motívum.
Verseit barátai mutatták be; a felolvasás, a megismerés után figyeltem az arcokat –
együttérzés, öröm, bátorítás tükröződött: „Így tovább, Te kedves fiatalember!” Veled való
találkozáskor szembesülünk mindannyian azzal a ténnyel, hogy vannak emberek, akiknek
jelenlétében feltöltődünk, akik tudják, hogy a szeretet nem áldozatvállalás, hanem szükséglet!
Csortos Béláné

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Egy vasárnap délután margójára
Divat a retró, divat a nosztalgia, újból divatosak a 60, 70-es évek slágerei.
Vallják be, mikor hallották utoljára a dalt Gedeon bácsiról, Mónikáról, a Szerelem vonatról és
sorolhatnám még a régi kedvenceket vég nélkül. Ugye sok-sok évvel ezelőtt, boldog, talán
gondtalan fiatalságunkban…
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Nos, ezt a hiányt pótolta egy ködös, kabát alá mászós, csúnya időjárású vasárnap délután –
november 20-án – a Gyöngyösi Játékszín lelkes, fiatal, főleg tehetséges gárdája, előadván a
bájos csacskaságokra, szerelemre, féltékenységre, az ebből adódó félreértésekre
összeszerkesztett, vidám zenés művet: a „Tanulmány a nőkről” című színjátékot.
Fél ház előtt ugyan, de dupla lelkesedéssel léptek színpadra a Közösségi Házban, két órára
kikapcsoltak bennünket a mindennapi gondokból, és mi elkalandozva hallgattuk, néztük őket,
és hálásan tapsoltunk egy-egy régi kedves dal vagy vidám jelenet után.
Mint mondtam, kb. félig volt a ház, de szinte mindenkinek az volt a véleménye, hogy
máskor is szervezzünk ilyen programot. Többet ért ez a két felvonásos az egyre nívótlanabb
Való Világnál, Győzike shownál, alpári viselkedésű menyasszony és anyós jelölteknél, vagy
hatszáz részes dél-amerikai sorozatoknál. Igaz, van távkapcsoló, nem kötelező ezeket nézni,
de állítólag nagy rájuk az igény, és ez szomorú! Na de ez már egy másik történet…
Akik nem voltak ott, sajnálhatják, mi pedig – akik láttuk őket – remekül szórakoztunk, és egy
kellemes délután emlékével lettünk gazdagabbak!
Szabóné Presovszky Mária

BESZÉLGETÉSEK
Egy tősgyökeres parádi
Régen azzal, hogy valaki tősgyökeresnek mondhatta magát egy településen, bizonyos
tekintély és elismertség járt. A beköltözőnek azonban meg kellett küzdenie azért, hogy a
helybeliek befogadják, és lassan úgy tekintsenek rá, mintha ő is tősgyökeres lenne. Haragból
vagy tréfából olykor meg is kapta, hogy ő ott idegen, megtűrt – Parádon hogy „gyöttment”.
Ez a szemlélet mára már a múlté, de nem teljesen. Választások idején a közéletben részt venni
akarók előszeretettel írják magukról, hogy ők tősgyökeresek, mert érzik, hogy lappangó bár,
de még érték ez a faluközösségben.
De hát ki a tősgyökeres? Aki születésétől fogva itt él, és a felmenői közül legalább a szülei
itteniek? Csak a szülei, vagy kellenek hozzá a nagyszülők, a dédszülők is? Dr. Szakács Imre
nyugdíjas gyógyszerésznek nem kell tűnődnie, hogy vajon tényleg tősgyökeres parádi-e ő,
mert kereken 300 évre visszamenően elő tudja sorolni a Parádon élt őseit. Számítógépén
mutatja a családfáját, és közben beszél az őseiről. Feltűnően sokukról.
- Amiatt tűnhet soknak, hogy nagy az oldalági rokonság. Ugyanis még a mi
gyerekkorunkban sem volt ritka a 8-10 gyerekes család, hát még azelőtt.
- Ősök után kutatni leginkább nagy múltú arisztokrata meg nemesi családok tagjai szoktak.
Te miért teszed?
- Azért, amiért ők. Az embernek tudnia kell, hogy kiféle-miféle, ahhoz pedig az egyik út az,
hogy a gyökereit keresse. Az én paraszti őseim pedig adtak nekem annyit, mint egy
arisztokratának az ő ősei.
- Nem érzed jól magad a jelenben, hogy annyit foglalkozol a múlttal?
- Dehogynem, éppen, hogy azáltal érzem jól magam. Én sokat utaztam, utazok ma is, nem
túlzás, ha azt mondom, hogy beutaztam a fél világot. De sehol sem gondoltam úgy, hogy ott
kellene élnem, vagy hogy jobb lett volna annak a népnek a fia lennem. Parádon vagyok
otthon. Azért is tartottam meg a szülői házat, hogy ezt az otthonlevést élhessem. Pesten is van
lakásom, de mondom, valójában itt van az otthonom. Rálépsz erre a földre, így ni, és tudod,
hogy minden ősöd ebben porlad.
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- Értem, amit mondasz. De nemcsak a szülői házat tartottad meg, hanem létrehoztál benne
egy , a patikus múltadat idéző, patikamúzeumot is.
- Az ember önmaga is, meg az ősei is. Ha figyelsz, meglátod, hogy mikor melyik jön elő
jobban. Mondhatnám, hogy a patikamúzeum létrehozása egyéni vonzalmon alapul, de ez nem
igaz. A múltamból semmi sem független teljesen a családomtól. Nézzük a patikát.
Kamaszgyerekként bementem a parádfürdői patikába – abban a házban volt, ami később bolt
lett, a Dezső boltja-, a földszinten a patika volt, az emeleten meg a patikus lakott. No,
bementem, kalapot le, tessék leülni a padra, várakozni, nézgelődni, amíg a patikus befejezi a
készítményt, aztán eléd jön, mi tetszik. Visszakapod azt a tiszteletet, amit tőled a belépéskor
elvárnak. Belépni egy patikába, az majdnem olyan volt, már lelkiekben, mintha templomba
léptél volna be. Áhítatot éreztél. Úgyhogy amikor édesanyám azt mondta, hogy legyél, fiam,
patikus, valójában azt gondolhattam, hogy jó helyre akar küldeni az édesanyám.
- Így lettél patikus. És a múzeum?
- Ez a berendezés egy komplett patika, amit dr. Dénes Lajos meg utána dr. Rédey Mária
használtak. Idővel ezekhez gyűjtöttem még eszközöket, amikre kóborlásaim során
rábukkantam.

Szakács Imre a régi, kedves környezetben

- Minden, amit itt látok, nagyon szép. Használni is lehetne őket?
- Lehetne, de már csak úgy, mint ahogyan kíváncsiságból beindítunk egy múzeumbeli
motorbiciklit. Ez itt körülöttünk szép és egyedi, ebben van a vonzereje. Ezért volt itt a
múltkorában egy nagy gyógyszergyártó cég riportot készíteni velem, meg bemutatni a
berendezést. A fiókok nem cserélhetők, csak a saját helyükre teheted őket, ilyen parafadugópuhító eszköz az országban sincs több. Ez itt pilulakészítő eszköz, ezzel meg kúpokat
csináltak. Ez meg egy százéves öntöttvas mérleg, áttétellel 150 kilogrammot is tud mérni,
emezzel viszont kézzel ki tudsz mérni 10 milligrammot is. És az üveggyár! Az összes üveget
ott gyártották, mindbe belecsiszolva pontosan az üvegdugó, és persze az üveg oldalán a
címke, a szignatúra is ott készült. Egyetemistaként gyakorlaton ezek fogadtak engem
Parádfürdőn.
- A parádi házban minden magadnak meg pár barátodnak van. Nem gondoltál rá, hogy
valódi múzeumként működtesd a helyiséget?
- Nem.

8

- Én itt az tudok lenni, akinek gondolom magam: a nagyapám meg az édesapám utódjának.
Én trágyázom be, ásom fel a kertet, kaszálom a kinti kertrészt, a patikaberendezésnek is
magam alakítottam ki a helyet hol asztalosmunkát, hol kőművesmunkát végezve. Eközben
egy csomó használati tárgy meg fénykép idézi fel bennem a múltat. Így neveltek, és amíg
bírom magam, így is akarom csinálni. Erre jó ez a ház.
- Bezárkózol ebbe a házba vagy csak elzárkózol?
- Egyiket se. Bizonyos értelemben közszereplést is vállalok Parádon, az egyházközségben
képviselő vagyok, akárcsak az apám meg a nagyapám volt. És mint nekik, nekem is az a
legfontosabb vasárnapi elfoglaltságom, hogy elmenjek a szentmisére. Ki nem hagynám.
Mielőtt elköszöntem volna, arról beszélgettünk, hogy vajon miért nem ez az általános
szemlélet Parádon? Egyetértettünk abban, hogy nem érdekes példának kellene lennünk,
hanem egynek a sorból.
(nagy)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pokorny Aurél mesterszakáccsal beszélgettem.
Parádsasváron él, mi onnan ismerhetjük, hogy iskolánkban díjazás nélkül tart főzés
szakkört a gyerekeknek.
Kérdezgettem az életéről, munkájáról, hobbijáról. Sokat beszélgettünk, jó kedélyű,
intelligens embert ismerhettem meg benne.
Nyugdíjas éveit éli, mint mondta: „aktívan és nem otthon ülve”. Szeret tevékenykedni,
szereti a munkáját, mai napig dolgozik, könyvet ír, tanít, a parádsasvári internetes fórumon
szívesen ad közkézre recepteket, gyakran hívja vendégül rokonait, barátait. Két gyermeke van
és két unokája. Sok időt töltenek együtt és elmondta, hogy sosem vesznek egymásnak
ajándékokat, hanem készítenek valamit a másiknak, akár egy jó vacsorát, akár egy kis emléket
vagy használati tárgyat.
Vendéglátóipari szakmája és technikusi végzettsége van, a főiskolát nem fejezte be.
Nem szakácsként kezdte pályáját, hanem felszolgáló volt 20 évig, majd étteremvezető 10
éven keresztül. Sok helyen megfordult, dolgozott Drezdában, Nyugat-Németországban,
Olaszországban, itthon is sokfelé (pl. Mátrafüreden és Mátraházán is). Szakácsként is több
munkahelye volt.
20 éve él az ausztriai Puchberg városban. Itt egy 4 csillagos gyógyszálló
konyhafőnökeként dolgozott, mellette gyakorlati oktatást is vállalt. Innen ment nyugdíjba és
azóta gyakrabban jön haza Magyarországra. Ahogyan ő mondta: „Ausztria az otthonom,
Magyarország a hazám”.
A tanítással nem Ausztriában találkozott először, mert Salgótarjánban, a
szakmunkásképzőben felszolgálás, szakács, cukrász, vendéglátóipari eladó szakmai órákat
adott.
A parádi iskolába ismerősön keresztül jutott el. Bodonyban dolgozott hosszú időn
keresztül, és ott ismerkedett össze a parádi polgármesterrel, aki elhozta őt az iskolába. 2010
februárjában egy csoporttal megkezdte a szakkör a működését. Majd az érdeklődés
növekedésével két csoportra osztotta a gyerekeket. Idén egy csoporttal dolgozik. Ez nagyobb
létszámot jelent, és így a gyakorlati oktatás is nehezebb. Elveihez ragaszkodva nem engedi
meg, hogy a gyerekek ne rá figyeljenek, és ezzel mások munkáját rontsák. Fiúk és lányok
vegyesen vannak, közülük ketten már jelezték, hogy a vendéglátó szakmák irányában
gondolják a továbbtanulást. Nemcsak főzést tanít, hanem étkezéskultúrát, terítést, viselkedést
is.
Elmondta, hogy ha sikerül megszervezni szívesen tartana felnőtteknek is továbbképzést
tanfolyamjelleggel.

9

Magánéletéről is érdeklődtem. Nagyon szeret főzni, sütni kevésbé, panírozni utál.
Szakmai könyvtárában 5-600 db magyar és német nyelvű könyv található. Jó vendéglátó,
menükártyával, válogatott fogásokkal várja vendégeit. Az idén karácsonyra halászlé, túrós
csusza és talán mákos guba lesz a menü. A tésztaféléket nagyon szereti, kedvence a káposztás
kocka, de nem vet meg egy jó szaftos marhapörköltet sem. Változatosan főz, zöldségfélék,
halak is gyakran kerülnek asztalára.
Az ételek közül a hallal és a sajttal szeret legjobban dolgozni. Ausztriában pisztrángból
készített sokféle ételt. Volt, hogy a szálloda részére 6-700 darabot is fagyasztott télire.
Hamvazószerdán az osztrákok csak halat kínálnak, és ilyenkor válogathatott a receptek és
halak sokféleségéből. A különleges sajtokat is itt ismerte meg (hiszen a hollandok, a franciák,
az olaszok mellett az osztrákoknak is híres sajtjaik vannak). Vendégeit egyszer sajtvacsorával
várta, ahol 9 féle sajtos étel szerepelt a menükártyán.
Szívesen osztja meg receptjeit másokkal, ad tippeket a háziasszonyoknak. Így tett most is.
Kaptam tőle néhány karácsonyi keksz és teasütemény receptet mk.eg halétel receptet, ezek
közül egyet közzé is teszünk.
Kapros kecsegepaprikás
HOZZÁVALÓK
800 g kecsegefilé, 5 ek étolaj, 1 vöröshagyma, 1 tk csemegepaprika, 1 ek finomliszt , 1 db friss
zöldpaprika, 1 db paradicsom, ½ tk erős paprikakrém, 1 dl habtejszín, 1 dl tejföl, ½ tk asztali
só, 1 ek frissen vágott kapor
ELKÉSZÍTÉSE
1. A kecsegefilét szokásos módon marinírozzuk.
2. Az apróra vágott hagymát az olajon aranysárgára pirítjuk. Hozzákeverjük a kimagozott és
kis kockára vágott zöldpaprikát, majd a kimagozott, héj nélküli, kockára vágott paradicsomot
kicsit tovább pirítjuk.
3. Tűzről félrehúzva megszórjuk a csemege paprikával, sózzuk, rátesszük cseresznyepaprikakrémet és egy kevés hal-alaplevet öntünk rá. Jól felforraljuk.
4. A pörköltalap felét egy tepsi aljára elterítjük, rátesszük a kecsegefiléket és a maradék
pörkölt-alappal egyenletesen betakarjuk vele. Közép meleg sütőben 120-130 °C-on, 10 percig
pároljuk.
5. A kecsegefiléket óvatosan tálra szedjük és melegen tartjuk.
6. A pörköltalapot visszaöntjük a lábasba amiben készítettük, fölforraljuk.
7. A tejszínből, tejfölből és lisztből habarást készítünk, csomómentesen elkeverjük. A
forrásban lévő pörköltalapot behabarjuk, pár percig főzzük.
8. A paprikás mártást botmixerrel pürésítjük, beleszórjuk a frissen vágott kaprot, elkeverjük, és
a kecsegefilékre merjük.
Paprika- és paradicsomkarikával díszítjük.
Köretajánlat: vajas galuska, paprikás galuska, parajos galuska, sós burgonya
Tipp: A paradicsomon egy X-et vágva, fél percig forrásban lévő vízbe mártjuk, majd azonnal
lehűtjük. Így a paradicsom héját, könnyedén lehámozhatjuk. A paradicsomot másfél cm-es
kockára vágjuk.
Megjegyzés: Természetesen más halból is készíthető.
Jó étvágyat hozzá!
Jónásné Zaja Zsuzsanna

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Mit jelent 2011-ben a parádiaknak a karácsony?
Karácsony. A keresztények ilyenkor adventban a kis Jézus születését várják és ünneplik.
Másoknak a szeretet ünnepe, a családé, az együttlété. Tulajdonképpen mindenki számára az
egyik legkiemeltebb ünnep az évben, hiszen sokat készülődünk rá, feldíszítjük házainkat,
ablakainkat és talán a lelkünket is.
Mégis a karácsony mindenkinek kicsit mást jelent. Mást a gyermeknek, mást a fiatalnak, a
kisgyermekes családnak, és mást az időseknek.
Sajnos romló világunkban, amikor már elvesznek a személyes emberi kapcsolatok, amikor
mosoly nélkül mennek el ismerősök egymás mellett, nagyon nehéz megtalálni a karácsony
valódi fényét, szellemét. Ha kicsit magunkba nézünk, megterhelt, fáradt lelkünket látjuk,
senkihez és semmihez sincs kedvünk, mégis adventben erőt veszünk magunkon és felkeressük
ismerőseinket, ajándékkal kedveskedünk nekik.
Ajándék. Igen nagy problémaköre az ünnepi készületnek. Túllicitálni a másikat vagy az
előző évit, jobbat, szebbet találni, ahelyett, hogy egyszerű és kis ajándékkal lepnénk meg
egymást. Pedig tudjuk, hogy nem az ajándék értéke határozza meg a másik ember örömét,
hanem az, hogy milyen szeretettel adjuk, és hogy a szívünkből jön.
Az idei karácsonyt én magam is jobban várom, hiszen most láthatom először gyermekem
szemében csillogni a karácsonyfa fényét, most ülhetünk a fa alá először mint gyermekes
család.
Arról kérdezgettem a parádiakat, hogy nekik mit jelent a karácsony, és hogy hogyan
fognak ünnepelni az idén.(A válogatásba nem került bele minden beszélgetés, a három pont
pedig azt jelzi, hogy a beszélő névtelen akart maradni, nem akarta, hogy nevének kezdőbetűi
megjelenjenek.)
(…): Várakozást, felkészülést. Mindig együtt ünnepel a család, közösen vacsorázunk, majd
együtt bemegyünk a szobába, elmondunk közösen egy Miatyánkat és átadjuk az
ajándékokat. Meghitt ünnep ez nálunk.
(…): Ez a család közös nagy ünnepe, igaz az idén a gyerekek nem velünk töltik a szentestét,
de telefonon tartjuk a kapcsolatot. Mindig együtt vacsorázunk, azután megajándékozzuk
egymást.
(R.-né T. R. óvónő): Szakmailag és magánemberként is arra törekszem, hogy a gyermekeknek
átadhassam a bensőséges hangulatot, a karácsony előkészületeinek örömét. Azokkal a
gyerekekkel is szeretném megismertetni ezt, akiknek otthon nincs ilyen jellegű
előkészület, nincs meg a karácsony meghitt hangulata. Otthon az én gyermekeim már
október végétől a karácsonyra készülnek és díszítgetnek, Mikulást játszanak,
csengettyűznek, apró meglepetéseket készítenek a család minden tagjának.
(R. B. óvodás): Azért szeretem, mert szép az ünnep. A karácsonyfa a legszebb. Főzni
szoktunk anyával, utána meg várjuk az ajándékokat, aztán meg kibontjuk őket.
(R. B. óvodás): Jó ünnep, várom nagyon az ajándékokat. Meg szeretem a karácsonyfát nézni
és díszíteni. Együtt szoktunk enni, utána lehet megnézni, hogy mit kaptunk.
(J. A. óvodás): Csak, mert szeretem. Szeretnék Barbie-t kapni, este meg majd játszok vele.
(K. A. óvodás): Földíszítjük a karácsonyfát, meg a házat. Szeretem, az ajándékokat is.
(…): Nekem mindent jelent. Egész évben erre várok. Úgy gondolom, hogy ilyenkor az
emberek még jobban szeretik egymást. Jól esik örömet okozni a másiknak. A szenteste
számomra az a varázslat, amikor csodák történhetnek, mint a mesében. Én még mindig
arra vágyom, hogy azt éljem át, amit gyermekként. A szentestét a családommal töltöm, a
többi napon meglátogatom a rokonaimat, ismerőseimet.
(…): Én a családommal töltöm, miattuk és nem az ajándékok miatt. Gyerekként az ajándék
érdekelt, mára csak az, hogy együtt lehessünk.
(…): Szerintem nem december 24-ét kellene várni, hanem minden nap karácsonyt érezni.
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(…): Szép, családi ünnepet jelent nekem, szeretem nagyon. Meghitt, és ez a jó benne, bár én
imádom a sürgés-forgást is, ami vele jár.
(…): Csendes, szép, ünnep. A családommal töltöm, békességben, halkan ünnepelve.
(B.M. kisiskolás): A karácsony szép, a fa, meg a sok ajándék, amiket a Jézuska hoz. Együtt
van a család, és együtt bontjuk ki az ajándékokat.
(…): Mindent jelent, mert a szeretet a legfontosabb. Persze egész évben is fontos lenne, de
ilyenkor nagyon. Az együttlét örömét is, a gyermekeim örömét. Sajnos, ha az anyagi
oldalát nézem, akkor annyira nem várom, de ezt is fölülírja a szeretet. Mindig együtt
készülődik a család, együtt is főzünk ilyenkor.
(…): Én már nyugdíjas vagyok és egyedül élek, de így is a szeretet jelenti, mert készülök és
várom, hogy a gyerekeim meglátogassanak. Sütök-főzök, és egy kis ajándékkal mindig
készülök nekik. Nem vagyok magányos, mert tudom, hogy szenteste is gondolnak rám,
és én is gondolok rájuk.
(…): Sok ajándékot és szeretetet. Igaz már nem vagyok gyerek, de még mindig nagyon
várom, hogy miket kapok. Sajnos, sokan csak ezen az egy napon szeretik egymást,
pedig egész évben kellene.
(…): Az adventtal kezdődik a rákészülődés, sütiket sütünk, minden este együtt teázunk és így
várjuk a Karácsonyt. A család együtt ünnepel.
(F. E.-né, köztisztviselő): A családomat jelenti, hogy végre együtt vagyunk, senki sem rohan,
leülünk és kötetlenül beszélgetünk. Nálunk nem az ajándék számít, csak apróságokat
adunk egymásnak, az a fontos, hogy együtt vagyunk békességben, szeretetben.
(N.I.-né, nyugdíjas) Mindenek előtt Jézust. A Megváltó születését. A hozzá igazodást, a
törekvést arra, hogy érezzem, hogy vele találkozom. Másodsorban szeretteim szeretetét,
amit úgy élhetünk meg, mint Jézus második főparancsának beteljesítését. Jézust ma
sokan kihagyják, sokan meg nem ezt a sorrendet állítják fel. Pedig a karácsony nem
valami világnap, a szeretet világnapja, hanem Jézus születésének ünnepe.
(K. A. fodrász): Nekem mindig az Edda egyik száma jut eszembe a karácsonyról, és talán ezt
is jelenti nekem: „Szakadt függöny az ablakokban, öregek egymagukban, ha tudnám,
lecsókolnám a százéves ráncokat. Szülők egymástól elvadulva, gyerekek elszakítva, ha
tudnám, összefognám a széthullott családokat…….Egy út van, én, ebben hiszek: a
mindent elsöprő szeretet, a rossz felett győzni fog a jó. Ünnep oly szép, a gyertya, ha ég,
a szeretet asztalánál ott ülünk mindannyian…”
Ez az összeállítás kis tükör önmagunknak: Parád 2011-ben eképpen vélekedik a karácsonyról.
A nyilatkozóknak és az olvasóknak is boldog karácsonyt kívánok ezzel a versrészlettel.
December az ünnepről szól
Akkor szép, ha hull a hó.
Úgy jó, ha van meleg szoba,
A beigliben sok dió.
Jó dolog a sok ajándék,
De figyeld a szemeket!
Meglátod a legnagyobb kincs
Az őszinte szeretet.
Szerencsére fér a szívbe
Óriási nagy adag,
S minél többet adsz belőle,
Neked annál több marad.
(K. László Szilvia: December)
JZZS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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KIS EGÉSZSÉGTÁR
Ki kell-e cseréltetnünk amalgámtöméseinket
(Az alábbi szöveg dr. Bartha Károly egyetemi docensnek, a SOTE Fogászati Klinikája
intézetvezető-helyettesének közzétett értekezése alapján készült.)
Miközben az amalgámtömésekből felszabaduló higany egészségre vélt káros
higanytartalmáról sok szó esik, a fogszínű tömések ugyancsak veszélyesnek
gondolt biszfenol-A tartalmáról sokkal kevesebb. A fogászati amalgám nagyon tartós
tömőanyag, ezért hacsak valakit esztétikai szempontból nem zavar nagyon, nem érdemes az
egyébként megfelelő ezüstszínű tömését fogszínűre cseréltetnie.
Az amalgám az egyik legtartósabb tömőanyag, ha nincs probléma vele, vétek kicserélni. Az
Amerikai Fogorvosok Egyesületének van egy állásfoglalása, amely úgy szól, hogy az az
orvos, aki higanyallergiától nem szenvedő páciensének azt sugallja, hogy az amalgámtömés
káros lehet az egészségére, az helytelenül és nem etikusan cselekszik. Az amalgámtömések
cseréje abban az esetben indokolt, ha a beteg higanyallergiában szenved. „Ez azonban nagyon
ritka, harmincéves pályafutásom alatt egy ilyen beteggel találkoztam" - teszi hozzá a
szakember. A higanytartalmú tömés eltávolítása viszont szükséges és indokolt abban az
esetben is, ha a szájnyálkahártyán úgynevezett lichenoid típusú, jellegzetesen fehér színű
elváltozások jelennek meg.
Mennyire veszélyes az amalgámtömések higanytartalma?
Az
amalgámtömések
anyagának
mintegy
fele
higany,
amely
rágás,
rágógumizás, fogmosás hatására kis mennyiségben folyamatosan oldódik ki a tömésből. A
természetgyógyászok nem ismerik azt a fogalmat, hogy határérték. Ők általában úgy
gondolkodnak, hogy ha egy anyag veszélyes, akkor nincs további helye a vitának. Az
Egészségügyi Világszervezet, illetve az orvostudomány viszont felállít határértékeket, és az
amalgámtömésekből folyamatosan kioldódó higanymennyiség nem éri el a felső limitet. Még
akkor sem érné el, ha az összes fogunk amalgámmal lenne tömve.
A tengeri halakkal vérünkbe kerülő higany veszélyesebb
Nem mindegy, hogy a higany elemi vagy szerves formában kerül-e vérünkbe. Az
amalgámtömésekből elemi formában vérünkbe kerülő higany, bár egy része
felhalmozódik az agyban vagy a vesében, folyamatosan ürül a szervezetből, és
mennyisége 50 nap alatt megfeleződik. Nem úgy, mint a szerves higanyvegyületek,
mint például a metil-higany, mely a szervezetbe jutva Miamata-kórt okozhat.
A fogszínű tömőanyagok biszfenol-A-t tartalmazhatnak
Miközben az amalgámot tulajdonképpen 1830-as évekbeli bevezetése óta támadják
higanytartalma és vélt egészségi kockázatai miatt, kevés szó esik arról, hogy a fogszínű
tömőanyagok pedig az egészségre ugyancsak káros biszfenol-A-t tartalmaznak. Ráadásul a
fogszínű tömőanyaggal szembeni allergiás kockázat is nagyobb, mint az amalgámtömések
esetében" Ezért a tömőanyag kiválasztásában, valamint az esetleges kockázatokról mindig
kérjük ki fogorvosunk tanácsát.
Annak ellenére, hogy ma már az amalgám tömőanyagokból is vannak modernebbek,
amelyekből kevesebb higany oldódik ki, a betegek az amalgámtömések helyett inkább a
fogszínű töméseket keresik. "Van olyan vélekedés, amely szerint az amalgám majd a szegény
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ember tömése lesz. Nyugat-Európában a fogszínű tömés ára közel kétszerese az
amalgáménak, ami indokolt is a drágább alapanyagok és a jelentősebb időráfordítás miatt.
A fogszínű tömések élettartama azonban még csak közelíti az amalgám tömésekét,
amelyekkel a statisztika szerint átlagosan hét évig rendszerint semmi gondjuk nincs a
pácienseknek.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Az articsóka dicsérete karácsonykor
Üdvözlök mindenkit az év utolsó emberes hónapjában, az Álom havában. Igen, alszik a
természet, és az áhítatos szívek 21-én a téli időszámításban ünneplik a karácsonyt.
Márai Sándor versét olvastam, a Mennyből az angyalt, és elgondolkoztam: jól teszem-e a
dolgom, amiért ide lettem küldve.
" Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.
Mond el nekik, úgy, hogy megértsék."
Régen a karácsony nagyböjttel kezdődött. A vallásos ember a közeledő ünnepre
készülve leszűkítette étkeinek sorát, és így várta a születés napját.
Nem is volt sok, amit a tejbe apríthatott volna, és megbecsült bútordarab volt az asztal, ahol a
lelket tartó testet táplálták.
Mostanság mindig sietünk, nálunk is ritkán üljük körbe a családi asztalt mindnyájan. Válság
van, amely az élet minden részét átszövi. Sok a rosszkedv, a reményvesztettség. Sokan
dideregnek- vagy legalább is a lelkük. A tára pult mögül a patikában pedig el kell mondanunk
a " tuti egészséget" úgy, hogy mindenki megértse, és úgy menjen el, hogy egészségesebben
múljanak a percei.
A karácsonyi étkek mágikus jelentőségét mindenki ismeri: a bab, borsó, lencse, mák, tök, a
hal sok pénzt, gazdagságot jelent. A fokhagyma, a dió elűzi a gonoszt, a méz az egész életet
édessé teszi. Használjuk most is főzéseink során ezeket a kincseket!
Az új piaci trendek azonban beleszövik táplálkozásunkba a kevésbé egészséges táplálékot is
a reklámok vezetik orrunkat, a több fogás elcsábít - na és a kihagyhatatlan desszertek.
Gyakran tapasztalom, hogy ilyenkor több fogy az emésztést segítőkből, görcsoldókból.
A mértékletesség azonban nem kerül pénzbe, és az étkezés élvezetesebb is marad. Ha mégis
érzékenyebb gyomrúak vagyunk, vagy az epeutakkal van gond , már előre tudunk készülni a
nagy lakomára.
Van egy növényünk, aminek a hatóanyagára azt tudom mondani, "tuti". Ez az articsóka.
Bátran elkezdhetjük fogyasztani minél előbb, hogy jó és erős alapot adjunk az
emésztésünknek. Már az ókorban is használták gyógynövényként. Keserű főhatóanyaga a
cinarin és sok inulint tartalmaz más flavonoidokkal együtt, igen gazdag káliumban,
magnéziumban, vasban és B1 - B2 vitaminban.
A népi gyógyászatban vércukorszint csökkentő, epehajtó, vizelethajtó, gyomorerősítő
szerként használjuk, de közvetve csökkenti a koleszterinszintet és az érelmeszesedést.
Bőrgyógyászatban ekcémánál, psoriásisnál segíti a kezelés hatékonyságát. Gyökerének
kivonata antibiotikus hatással bír.
A benne lévő inulin egy poliszaccharid, így lassan szívódik fel, ezért az étkezések utáni
hirtelen vércukorszint-ingadozást megelőzhetjük. A cinarin serkenti a máj szöveteit, az epe
termelését. Az epesavak összetételére hatva hígabbá teszi az epét, megszünteti az epehólyag
renyhe állapotát. A jó összetételű epe pedig a zsírokat, olajokat jól hasítja a felszívódás
elősegítésére. A folyamatnak része, hogy oldja a húgykősavat, illetve kevesebb képződik a jó
epesavak révén , így reumás köszvényes betegeknél gyógyító hatású.
A legbelső folyadékunk a fekete körben kering, az epe olyan, mint a föld magját körülvevő
folyadék, a magma. Fontos a hőmérséklete, sűrűsége, folyási sebessége, összetétele.
Hőmérsékleti eltéréseket okozva felszínre próbál törni. Nélküle elveszítjük a jó irányt és
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ekkor sietve bekapunk egy görcsoldót. Jobb, ha megelőzzük, és bátrabban indulhatunk a
lakomáknak.
A nehéz időben összefogunk és segítséget kérünk, ami magával hozza a kilábalást a bajból.
Újult erőre kapunk, és remélem boldogabbak is leszünk.
Ezekben bízva szeretetben gazdag karácsonyt és egészségben, sikerekben gazdag boldog új
évet kívánok a Márai-vers folytatásával:
"Angyal, vidd meg a hírt az égből,
Mindig új élet lesz a vérből.
Találkoztak ők már néhányszor
-A költő, a szamár, s a pásztorAz alomban, a jászol mellett,
Ha az Élet elevent ellett,
A csodát most is ők vigyázzák,
Leheletükkel állnak strázsát,
Mert csillag ég, hasad a hajnal,
Mondd meg nekik,mennyből az angyal "
Egészségünkre kedves mindnyájunknak.
Dr. Molnár Mária
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jelzőrendszeres és házi segítségnyújtás
-szükség van rájuk!
Karórára emlékeztet és életet ment. Röviden így lehetne jellemezni a jelzőrendszeres
segítségnyújtó készüléket, amely nagy népszerűségnek örvend a kistérség területén, s ezt mi
sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy jelenleg több mint 160 háztartásban kérték a
rendszer kiépítését.
A kistérségi társulás döntése alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás február elsejétől
új, GPRS rendszer alapján működik. A szolgáltatói feladatokat az egri székhelyű Agendor
Security Kft. látja el a Pétervásárai Kistérség 20 településén, az eddigi tapasztalatok alapján
túlzás nélkül kijelenthető, hogy a megújult rendszer nagy népszerűségnek örvend.
Parádon október közepétől vehetik igénybe a szolgáltatást az igénylők. Jelenleg már közel 10
időskorú veszi igénybe a szolgáltatás adta biztonságot.
De melyek a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás legfőbb céljai?
Legfőképpen az, hogy a 65 év feletti, saját otthonukban élők vagy súlyosan fogyatékos,
pszichiátriai betegségben szenvedő személyek - a fellépő veszély- és krízishelyzetekben - a
lehető leggyorsabban segítséget kapjanak. A szolgáltatás 24 órás működtetése nagyfokú
biztonságot szavatol, hiszen a felmerülő krízisekről nemcsak utólag tájékozódhatunk, hanem
azok szinte azonnal megoldásra kerülnek. A szolgáltatás így megnöveli azt az időt is, amíg az
igénybevevő a saját otthonában, lakókörnyezetében (részben) önálló életvitelt tarthat fent.
Hogyan működik a jelzőrendszer?
A 2011. február 1-jétől használt jelzőrendszeres készülék már hordozható, nem köti
használóját lakásához (amikor az ellátott ház körüli munkát végez, szomszédban, boltban van,
esetleg egyéb teendőit végzi, akkor is védve van). Mivel GPRS technológián alapul, igénybe
vételéhez nem szükséges vezetékes telefonvonalat fenntartani. A készüléken vagy a hozzá
tartozó csuklópánton lévő gomb megnyomásakor a segélyhívás megtörténik, a készenléti
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diszpécser központ jelentkezik be, s az haladéktalanul értesíti az ügyeletes gondozónőt. Az
ügyeletes gondozónő 30 percen belül a helyszínre érkezik és a segélyhívás okául szolgáló
problémát feltárja, a szükséges intézkedéseket megteszi (azonnali ellátás, orvos , mentő ,
rendőrség hívása). A készülékben ütésérzékelő is van, amennyiben az ellátott elesik a riasztás
automatikusan megtörténik.
Mennyibe kerül a szolgáltatás?
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás költségeinek jelentős részét állami
pályázat finanszírozza. Éppen ezért a készülék kihelyezése teljesen ingyenes (a készülék ára
kb. 70.000 Ft lenne), mindössze a napi ügyeleti díjat kell megfizetni a szociálisan rászoruló
használóknak.
Ez az összeg 2011-ben 60 Ft/nap, tehát 1860 Ft lehet havonta, amennyiben nem haladja meg
az igénybe vevő havi jövedelmének 2% -át (ellenkező esetben ettől kisebb a havi díj).
Az ellátottakat semmilyen egyéb költség nem terheli a szolgáltatás igénybevétele kapcsán.
Hogyan kérheti a szolgáltatást?
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó igényt az „Aranykapu” KHSZ –nál
személyesen vagy telefonon lehet jelezni Kecskés Péternél.
Legegyszerűbb őt telefonon keresni, időpont-egyeztetés után ő a lakóhelyén felkeresi az
ellátást igénylőt, és a szükséges dokumentációt elkészíti ill. a készülék telepítését a helyszínen
elvégzi. Szükség esetén tehát akár már az igény bejelentésének napján részesülhetnek az
ellátottak a szolgáltatás nyújtotta biztonságban.
A készülékek műszaki karbantartását az Agendor Security Kft. dolgozói végzik.
Elérhetőségek:
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Kecskés Péter műszaki munkatárs
„Aranykapu” Kistérségi Humán Szolgáltató Központ
3250 Pétervására, Szent Márton út 14.
Telefon: 06-36/568-082, 06-36/568-083, 06-30/719-22-80
E-mail: aranykapu.pv@gmail.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HÍREK
•

Október 28-án, Parádfürdőn a Freskó étteremben orvoskonferencia volt „Az
egészségügy jövőjéért” címmel.
Dr. Szócska Miklós államtitkár a kormány egészségüggyel kapcsolatos célkitűzéseit
ismertette a régiónkban, Észak-Kelet Magyarországon kórházakat működtető
települések vezetőinek és a kórházigazgatóknak.
A parádfürdői kórház vezetőivel tartott szűkebb körű megbeszélésen a Parádfürdői
Állami Kórház jövőjéről tanácskoztak. Államtitkár úr figyelemmel kíséri a kórházunk
további sorsát, önállósodási törekvéseit.

•

Az elmúlt években önkormányzatunk működtette térségünk egyik leglátogatottabb
idegenforgalmi látványosságát, a Cifra Istállót és Kocsi Múzeumot. Az ide látogató
vendégek és helyi érdeklődők körében nagy sikert aratott az új szolgáltatás, a
lovasoktatás.
A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 2009 óta minden évben, 1 évre köt
szerződést önkormányzatunkkal. A 2012. évi Start közmunkaprogram részeként Parád
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Nagyközség Önkormányzata újabb 1 évre kapott lehetőséget az intézmény
működtetésére. Így mintegy 18-20 főnek tudtunk munkát biztosítani.
•

November 21-én katasztrófavédelmi gyakorlat volt Magyarországon. Térségünkben a
parancsnoki, illetve kiértesítői, riasztó rajnak rendeltek el gyakorlatot. A kiértesítői raj
morgatópróbát hajtott végre településünk 4 szirénáján. A parancsnoki raj ebben az
időszakban eligazításon vett részt Egerben.

•

Recsk Nagyközség polgármestere kéréssel fordult a környék polgármesterihez, a
recski Egészségügyi Centrum és Mentőállomás építése kapcsán keletkezett pénzügyi
nehézségei megoldásához.
Az érintett települések vezetői (Sirok, Mátraderecske, Mátraballa, Bodony,
Parádsasvár, Parád) elismerve a mentőállomás fontosságát, ezzel együtt méltányolva
Recsk erőfeszítéseit, úgy döntöttek, hogy utólag is támogatják a megvalósult
beruházást.
Az érintett települések 1.770.000.-Ft.ot adtak át támogatásként Recsk település
részére. Parád ebből az ellátott lakosság arányában 400.000.-Ft-ot vállalt és teljesített.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
3240 Parád, Kossuth L. u. 128.
Tel., Fax: 36 / 544 – 192
email: ovodaparad@citromail.hu

2011. október 03-án, Hubert Busch és felesége ellátogatott az óvodába. A volt polgármester
és Müniré mindig is közel álltak a gyerekekhez, egyetlen itt tartózkodásuk alatt sem mentek el
soha úgy, hogy az óvodába ne tegyenek látogatást. Ajándékokkal kedveskedtek, mindig
hoztak játékokat, írószereket, édességeket a gyerekeknek. Így történt ez most is. Minden
gyerek kapott tőlük lufit, nyalókát, kifestő könyveket, színes ceruzákat és még más
apróságokat is. De azt hiszem, az ajándékoknáll nagyobb jelentőségű, hogy mindig szívesen
jönnek hozzánk, és a hivatalos kapcsolat megszűnése után is ápolják a közöttünk kialakult
meghitt, baráti viszonyt. Sokat tettek az óvodáért, hiszen amikor az óvoda beázott és a
működés került veszélybe, azonnal gyűjtésbe kezdtek Bad-Breisig lakosai, baráti társaságai és
jelentős pénzösszeget gyűjtöttek össze a számunkra. A barátságunk az elejétől kezdve
töretlen. Mi is mindig szívesen látjuk a házaspárt, hiszen önzetlenségük nyilvánvaló. A
gyerekek rögtönzött kis műsorral köszöntötték őket, és azonnal birtokba vették a számukra
hozott játékokat. Csillogott a szemük, Buschék pedig nagyon meghatódtak a gyerekek
örömén. Rövid ideig voltak itt, de nagyon sok kölcsönös szeretet volt ebben a találkozásban
is.
Ezúton is kívánunk a Busch családnak jó egészséget, kellemes ünnepeket, és üzenjük, hogy
mindig várjuk és szívesen látjuk őket minden parádi látogatásuk alkalmával.
Az óvoda dolgozói
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Parádon járt a Mikulás
Jár ő mindenütt jó másfélezer éve. Olykor csak az ablakba, ajtókba kitett cipőkbe teszi az
ajándékot, olykor be is jön a szobába, és személyesen adja a kisgyermekek kezébe az
ajándékokat.
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Az ajándékosztó Mikulás eredetileg a katolikus vallású vidékeken Szent Miklósnak, a Lycia
római provinciában fekvő Myra püspökének népies alakja. Szent Miklós a keleti egyház máig
legtiszteltebb szentje, Krisztus után született 245-ben egy gazdag család gyerekeként. Már
kisgyerek korában árva maradt, szüleit egy járvány vitte el. Szüleitől örökölt vagyonával,
nagybátyjához - aki érsek volt - Patara város kolostorába költözött. Már kisgyerek korában
megszerette az ottani életet és végül a papi hivatást választotta. Életét mindvégig az
emberiségnek és a gyerekeknek szánta.
A néphagyomány szerint december 5-e éjjelén, december 6-a hajnalán meglátogatja a
gyermekeket, s ha az elmúlt évben jól viselkedtek, kisebb ajándékot ad nekik. Ruházata:
rövid, prémmel szegélyezett kabát és csizma. Már nem igazán hasonlít hajdani névadójára, a
szentéletű Miklós püspökre, de az ő lényegét, a jóságot megőrizte. A jóval, vagyis a
Mikulással jön a krampusz is , a rossz, a büntető megformálója.
Parádon egész gyerekhad, csaknem az összes parádi apróság várta, a szülőkkel, kisérőkkel
megtöltötték az iskola előtti teret. A gyerekek műsorral köszöntötték a Mikulást, ő meg
mindegyiküknek ajándékot adott, a felnőtteknek meg forró tea és egy kis édesség jutott.
Úgyhogy az egész sokadalom kitűnően érezte magát.
Jövőre is várjuk a Mikulást és minden érdeklődőt!

A Mikulás a gyerekek karéjában

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

KÖSZÖNET A VÉRADÓKNAK!
A Magyar Vöröskereszt 1939 óta vesz részt a térítésmentes véradás szervezésében. A
biztonságos hazai vérellátáshoz évente több mint 430 ezer egység vérre van szükség. Ehhez
évente közel fél millió önkéntes embertársunk véradományát, önzetlen segítségét várják
beteg embertársaink.
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A Magyar Vöröskereszt Heves megyei Szervezete ezúton szeretné kifejezni köszönetét
minden kedves véradójának, akikre az év folyamán számíthattak abban, hogy önzetlen
segítséget nyújtottak beteg embertársaiknak, és vérükkel segítették sikeres felépülésüket.
Parád településen évi 3 alkalommal szervezünk kiszállásos véradást, melyen az idei évben
összesen 166 véradó jelent meg, ami nagyon szép számnak mondható. Ez a létszám nemcsak
az emberek segítő jó szándékán múlik, hanem Szakács Béláné Zsóka szervezői munkájának is
köszönhető, továbbá polgármester úrnak is, aki minden egyes alkalommal rendelkezésünkre
bocsátja a Polgármesteri Hivatal termét, hogy tiszta, rendezett körülmények között tudjuk
fogadni a véradókat. Köszönjük még egyszer a segítséget Önöknek, és a közelgő ünnepek
alkalmából kívánok magam, és a vérellátó állomás munkatársainak nevében békés,
szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és egészségben gazdag boldog új esztendőt!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Csortos Eszter díjat kapott.
2011. november 19-én rendezték meg Egerben a Palócgála Regionális és Nemzetközi
Népzenei Fesztivált a Bartakovics Béla Közösségi Házban! Eszter, aki községünk
ünnepségeinek állandó szereplője, a Parádi Palóc Bokréta Hagyományőrző Egyesület
tagjaként jelentkezett térségi szintű szóló minősítésre. A fesztiválon „dicséretes fokozatot” ért
el és ahogy az ilyenkor lenni szokott egy oklevelet kaptam! Íme az oklevele.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Parád Nagyközség Önkormányzata ezúton szeretne köszönetet mondani Fejes (Alsó)
Lászlónak és családjának a községünk részére felajánlott fenyőfáért, melyet településünk
központjában helyeztünk el.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Elkészült a templom harmadik színes üveg-képe. Az ablakkép Jézust ábrázolja, a címe: ÚT,
IGAZSÁG, ÉLET. A kép Bráda Tibor Munkácsy díjas festőművész munkája, a támogatóknak
köszönjük a felajánlást.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. február hónapban
falugyűlést tart. Ezen, tájékoztatást adunk többek között a 2011 évben végzett
munkáról, valamint a falut, a lakosságot érintő törvényi változásokról.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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MEGHÍVÓ
Az iskola és a szülői munkaközösség

JÓTÉKONYSÁGI SZILVESZTERI
BATYUS BÁLT
szervez

2011. december 31-én,
szombaton 1900 órától a

Közösségi Házban
Zene: Bujáki Balázs és Salamon Miklós
Belépő: 2.000.- Ft/fő
Vendégfogadás aperitiffel, éjfélkor egy pohár pezsgő
Tombola értékes nyereményekkel, wellness belépővel.
Az éjszaka folyamán karaoke verseny a „bál hangja” címért.
Jegyek elővételben: Hódiné Tyukodi Helénánál az iskolában, valamint
Fábián Antóniánál a hivatalban vásárolhatók.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Áldott, boldog karácsonyt és boldog új évet
kíván
Önöknek
Parád képviselő-testülete.

Parádi Mozaik
Parád Nagyközség Önkormányzatának Információs lapja
Felelős kiadó: Mudriczki József polgármester
Főszerkesztő: Dr. Nagy István
Szerkesztők: Csortos Béláné és Jónásné Zaja Zsuzsanna
Elérhetőség: paradimozaik@t-online.hu Tel.: 544 058
Készült: REGIOCON KFT. Nyomdaüzem Kompolt
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