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TUDÓSÍTÁS A TESTÜLETI ÜLÉSEKRŐL
Nagy István

2011. december 22-i ülés
Mudriczki József polgármester bemutatta a képviselő-testületnek Répás Zoltán
törzsőrmestert, az új parádi rendőrt. Mostantól községünkben két rendőr teljesít szolgálatot:
Madarász Imre főtörzszászlós és Répás Zoltán főtörzsőrmester.
Tájékoztatja a testületet az előző ülés óta lezajlott fontosabb eseményekről. A Béke úti
vízhálózaton a nyomásfokozó kiépítése elkezdődött, 2012. január 20-ára ígérik az átadást,
ezzel ebben az utcában is a másütt meglevő víznyomást garantálja a szolgáltató.
A 2011. évi Start közmunkaprogramban végzett munkáról közli, hogy a dolgozók munkához
állása megfelelő, teljesítményük jó – a Sándor-réti nagyrétet szépen kitakarították.
A hulladékszállítás díja
A képviselő-testület megvitatta és elfogadta a hulladékszállító cég (PEVIK) 2012-re
vonatkozó árajánlatát. 2012. december 30-án azonban az Országgyűlés a 2011. évi CCI. tv.
196. § (2) bekezdésében újra szabályozta valamennyi település hulladékszállítási díját – ez
megegyezik a 2011-es díjszabással -, a megállapított díj átmeneti időre érvényes, addig, amíg
a parlament el nem fogadja az új hulladékgazdálkodási törvényt.
Felszínivíz-rendezés
Parád korábban bejelentkezett egy pályázatra, az anyag az első szűrőn átment,
valószínűsíthető, hogy nyerünk is a pályázaton. Ebben a Köves-patak belterületi
szakaszának meder helyreállítása és a Kossuth út újabb szakaszának (az Émály úttól a
Kossuth u. 186-ig) árokburkolása van benne. A támogatás összege 158 millió forint.
A munkákhoz kötelező ún. projektmenedzseri szervezetet választani és fizetni (egy
cég, amelyik lebonyolítja a közbeszerzési pályázatot, felügyeli a munkákat, 5 éves utó
monitoring). Bár a képviselők (Nagy I., Szakács J.) sokallták erre a mintegy 6,4 millió
forintot, de tudomásul vették, hogy az ilyen munkák díja ténylegesen ennyi. A három
pályázó cég közül a legolcsóbb árajánlatot adó és az önkormányzat által már ismert
céget választották (Éviber Kft, Eger).
A munkák kivitelezőjének kiválasztásához kivitelezői ajánlatkérést fogalmazott meg
és fogadott el az önkormányzat.
A sportról, a futballról
Az Egyebek napirendi pontban ismét szóba került a sport, és különösképpen a helyi
futballcsapat helyzete (a civil szervezetek támogatásakor már tárgyalta a testület). Egy
új bizottság, a kultúrával és sporttal foglalkozó bizottság felállítását (Kucsera Gy.) a
testület nem támogatja, de úgy határoz, hogy a jövő év elején előkészítő
megbeszéléseken tisztázni kell a sportegyesület vezetőivel, hogy az önkormányzat
milyen feltételekkel és milyen mértékben támogatná a helyi futballcsapatot.
Ugyanakkor azt is meg kell vizsgálni, hogy mely más sportágak művelésére van igény,
és azokat a sportoló csoportokat miben lehetne támogatni.
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2012. február 15-i ülés
Éves munkaterv
A polgármester összeállította az önkormányzat 2012. évi munkatervét, a tervezhető
feladatokat hónapokra lebontva. Havonta 5-6 feladat lesz (ilyenek pl. a költségvetési
rendelet elfogadása, a gazdálkodás időszakonkénti megvitatása, intézményvezetők
beszámolója stb.), ezek egészülnek ki az aktuális ügyekkel.
2012. évi költségvetés
A faluközösség életét alapvetően meghatározó rendeletterv ez: számba vesszük a
tárgyévben rendelkezésünkre álló bevételeket, és rögzítjük, hogy a bevételeket mire
fordítjuk.
Mudriczki József polgármester a képviselő-testület írásos előterjesztésben
tájékoztatta a testületet a gazdálkodást meghatározó lehetőségekről és a feladatokat
rangsorba állító elvekről, ezeket most szóban is megismételte. Lehetőségeink a
tavalyiakhoz hasonlóak, lényeges különbség abban mutatkozik, hogy míg tavaly
jelentős összegben tervezhettünk áthúzódó illetve induló fejlesztéseket, beruházásokat,
az idén nagyobb beruházásra csak akkor kerülhet sor, ha a köves-pataki
mederrendezésre és a Kossuth úti árokrendszer kiépítésének folytatására beadott
pályázatunkat véglegesítik – ekkor 158 millió forinttal nőhet a költségvetésünk.
Bizonyos viszont egy 72 millió forintos növekedés a közmunkaprogram pénzelésére.
Hitel felvételére nincs szükségünk, hiteltartozásunk jelenleg sincs.
A Start közmunkaprogram folytatódik, a benne résztvevők száma 50 főre nő, 12
embert pedig kommunális és szolgáltató feladatokra tudunk alkalmazni.
A közalkalmazottakat Erzsébet utalvánnyal szeretnénk segíteni.
Váratlan nehézséget okoz, hogy az oktatásban hozzánk társult községek nem illetve
csak részben adják meg a költségvetésünkben tervezett oktatási hozzájárulást, amit az
ide járó gyermekeikért kellene fizetniük.
Szakács József, a pénzügyi bizottság elnöke írásban megküldte a képviselőknek a
bizottságnak a költségvetésről alkotott véleményezését, erre való hivatkozással és
annak figyelembe vételével, hogy mindenki tanulmányozhatta a költségvetési rendelet
anyagát, nem a részletező elemzést választotta, hanem az egyes szakfeladatok
sarokszámait kommentálta és vetette egybe a tavalyi sarokszámokkal.
Nagy István szükségesnek tartotta, hogy a testület a tudomásul vételen és az
elfogadáson túl véleményt is mondjon a költségvetés egészéről. Az ország gazdasági
állapotát tekintve és sok önkormányzat működési nehézségeiről hallva nyugtázta, hogy
Parádnak nem kell semmiféle megszorítást alkalmaznia, és bár a fejlesztésekre a maga
erejéből a község nem képes, de a leendő pályázatokhoz be tudott állítani önerőt. Az
állami támogatást a vártnál kedvezőbbnek tartja (összességében jobb a tavalyinál), és
örvendetesnek találja, hogy a község saját bevételei nem csökkentek. A tervezés pedig
látni valóan jól igazodik az ősszel elfogadott koncepcióhoz. A dokumentálás alapos és
jól kezelhető, elismerés jár érte az összeállítóknak.
(A testület a költségvetési rendeletet egyhangú szavazással elfogadta.)
A közművelődésről
Csortos Béláné közművelődési referens összeállította a 2012-es év közművelődési
programját. A program, melynek összeállításában az ún. integrált közösségi tér
működtetésében részt vevő Szalai Gáborné iskolaigazgató és kartársai is
bekapcsolódtak, rendkívül gazdag. Ennek ellenére arányain volna mit javítani (Nagy
I.), de a folyamatos kiigazítást, módosítást a program készítői mintegy el is várják. A
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pünkösdölő és a palócnap kiemelt program, de lesz mód álláslehetőségek
ismertetésére, zenekarok bemutatkozására, sokféle szórakoztató vagy sportos
szabadidő-eltöltésre stb.
(A program a hivatalban megtekinthető.)
Közbeszerzési szabályzat
A szabályzat teljes anyagát írásban megkapták a képviselők, ismerik azt. Vita nélkül
elfogadták.
„Magyarok piaca”
Egy rendezvényszervező havonta egyszer ilyen piacot szeretne tartani a parádfürdői
pavilonsor előtti téren, ehhez kérte az önkormányzat egyetértését. A testület a
kezdeményezést nem ellenezte. (Egerben az Érsek kertben ilyen piac már működik.)
A kis állatkertről és a kiállító helyekről
Kucsera György képviselő felvetette, hogy másütt már működő mintára a parádfürdi
kis állatkert fenntartásába be kellene vonni a lakosságot is. Egy-egy állatot egy
bizonyos időre „örökbe fogadhatnának” gyerekek, felnőttek, részt vállalva az állat
élelmezési költségéből.
Ő ajánlja azt is, hogy módoljuk ki, hogy a parádiak hogyan látogathatnák ingyen a
helyi kiállító helyeket. A testület a felvetést helyesli.
Nagy István szorgalmazza, hogy a polgármester tűzze ki a falugyűlés időpontját – ezt
Mudriczki József nyomban meg is teszi. (Meghívó e lapszámban is.)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

TUDOSÍTÁSOK
Mudriczki József polgármester úrral beszélgettem arról a pályázatról, amelynek keretén
belül rászoruló családok juthattak tűzifához településünkön.
- Milyen pályázati lehetőség volt tulajdonképpen ez?
- A Kormány az 1482/2011 (XII. 23.) Kormányhatározatban döntött arról, hogy települések
pályázhatnak tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra. Ezzel a lehetőséggel
éltünk mi is. A Belügyminisztérium úgy határozott, hogy Parád is részesül ebből az
összegből.
- Milyen feltételei voltak a pályázatnak?
- Csak és kizárólag tűzifavásárlásra lehet az összeget elkölteni. Csak erdőgazdálkodótól lehet
a fát beszerezni – ez esetünkben a parádfürdői erdészet.
Köbméterenként 2.000.-Ft-tal és a kiszállítási díjjal hozzá kell járulnunk az összeghez.
Május 31-ig a Magyar Államkincstár felé el kell számolnunk a pályázati pénz elköltésével,
illetve a hozzátartozó papírokkal, hiszen minden támogatott család átvételi elismervényen
igazolta, hogy megkapta a tüzelőt.
- Mennyi tüzelő vásárlására volt elég a pénz?
- 75 m3 fát tudtunk megvásárolni, ennek értéke 1.143.000.-Ft volt.
- Tehát 75 család kapott ilyen adományt?
- Igen. Ebből a pénzből igen. Azonban az önkormányzat a saját készletéből még hozzátett 2025 m3-t.
- Az önkormányzatnak mennyi pénzt kellett hozzáadnia a támogatáshoz?
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- Minden köbméter után 2.000.-Ft-ot, a szállítási és darabolási költséget. Ezeket a
munkálatokat a közmunkások végezték el.
- Milyen segítséggel térképezték fel a községben a rászorulókat?
- A Családsegítő Szolgálat és az ÖNÓ munkatársai segítettek ebben.
Reméljük, szívesen fogadták segítő szándékunkat, és sikerült enyhítenünk az anyagi terheket.
Miután polgármester úrtól elköszöntem, megkerestem egy nyugdíjas asszonyt, aki
kapott fát, és megkérdeztem tőle, hogy mit szólt hozzá.(Kérte, hogy nevét ne írjam le a
cikkben.)
„Meglepődtem. Nagyon meglepődtem, amikor a fiatalember megjelent, hogy fát hoztak
nekem. Már 30 éve vagyok özvegy, egyedül vagyok, de még soha semmit sem kaptam.
Nagyon jólesett, hogy rám is gondoltak, és szükségem is volt rá, mert ebben a hidegben
hamar elfogyott a fám.”
ZZS

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

Télijesztő, tavaszváró
„Ég a kisze, lánggal ég,
Bodor füstje felszáll;
Tavaszodik, kék az ég,
Meleg a napsugár.
Mire füstje eloszlik,
A hideg köd szétfoszlik.
Egész kitavaszodik.”
A farsang a vízkereszttől, január hatodikától hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó
időszak elnevezése, amelyet hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok,
népünnepélyek jellemeznek.
Az idei tanévben is hagyományainkhoz híven megkíséreltük elűzni a telet a Fáy András
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóival és tanáraival. 2012.
február 20-án, hétfőn egész napos farsangi programokkal színesítettük az iskola tanulóinak
életét. Minden diák részt vett a tél elijesztésében, nagy szeretettel és örömmel készítették a
színesebbnél színesebb maszkokat. Farsangi felvonulás és kiszebábégetés gazdagította a
délelőtt programjait. Farsangi mondókákkal leptük meg a parádi Idősek Otthonának lakóit. A
kiszebábot az iskola tanulói készítették saját kezűleg.
Hazánkban virágvasárnapi szokás volt a
kiszehajtás, kiszeégetés. A kisze, kiszőce,
kiszevice, boszi egy menyecskének öltöztetett
szalmabáb, démoni alak, amely mindig a rosszat,
betegséget jelképezte. A szokás lényege, hogy a
kiszebábot körbehordozták a falun ének
kíséretében, felöltöztették, majd vízbe dobták
vagy elégették. Ezzel helyet adtak a jónak,
egészségnek, megújulásnak.
Délután
táncbemutatókat
láthattunk.
Hagyományainkhoz híven a 7. osztályosok
palotással, a 8. osztályosok bécsi keringővel
kápráztatták el a közönséget. Ezután a művészeti
iskolások műsorai következtek: a 3. osztályosok
az angol keringővel, a 4. osztályosok, az első és
A kiszebábok egyike iskolánk tanulóival
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második osztályosok közösen countryval, a felső tagozatos művészeti csoport a Vámpírtánc
című koreográfiával készült. A Tic-Tac című műsor zárta a táncok sorát.
A jelmezbemutató nagyon érdekes volt, a teljesség igénye nélkül láthattunk spanyol
táncosnőt, szívkirálynőt, rockert, fekete álarcos igazságtevőt, de még római légióst is.
Tombolahúzás alatt izgulhattak a gyerekek amiatt, hogy ki mit nyer sokféle felajánlás közül.
A program végét suli disco zárta. Egész nap fánkról és szendvicsről, valamint teáról a szülői
munkaközösség tagjai gondoskodtak.
Azt hiszem mindent megtettünk a tél elijesztéséért, vége lehet a hosszú téli estéknek is.
Nagyon várjuk a tavaszt!
Kovács Katalin

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

Minden gyerek lakjon jól!, avagy lyukas-e a parádi szociális háló?
„Van Parádon éhező gyerek?” Ezt kérdeztem azoktól a felnőttektől, akiknek megbízatásuk
vagy hivatásuk gyakorlásából tudniuk kell válaszolni. Bizonytalanságot keltettek a válaszok:
többen azonnal határozottan rávágták, hogy nincs, voltak, akik elgondolkodtak, utána
mondták, hogy ők nem tudnak ilyenekről, és volt, aki azt mondta, hogy vannak éhezők. Az
óvodában úgy látják. A reggel beérkező gyerekek játszani kezdenek, fél kilenckor
megterítenek nekik egy asztalt tízóraival, a rá következő órában a kicsik akkor mennek oda
enni, amikor kedvük tartja. De vannak, akik már játszani sem kezdenek, és mondják, hogy
éhesek, és megesznek 3-4 adagot. Ezek valószínűleg már előző este sem ettek eleget.
Adódik a kérdés: hogy vannak Parádon a Minden Gyerek Lakjon Jól! Alapítvány
kezdeményezésével? Az alapítvány ingyen ad át a rászorultaknak vetőmagot, aprójószágokat
és malacot. Jelentésük szerint 2011-ben 300 településen 140 önkéntes 15147 családon
segített. A parádi szociális bizottság 25 olyan családot tájékoztatott a lehetőségről, amely a
kedvezményezetti körbe beletartozott: a szülők alacsony iskolázottsága és az egy főre jutó kis
jövedelem alapján lehetett segítséget kérni. A megsegítésnek volt még egy feltétele: a
településen lakó valamennyi családnak részt kell vennie benne. 21 család igényelte volna, 4
nem, ennélfogva nálunk az idén családok nem vehetnek részt az akcióban.
De vajon a következő években sem lesz erre lehetőségük? Az alapítvány ugyan nem írja elő,
hogy mekkora kert és mekkora udvar, ól szükségeltetik, de tudván, hogy a rászorulók hetven
százaléka roma és a Dankó úton lakik, ahol sem növénytermesztésre, sem állattartásra jó
lehetőség nincs, de ha lenne is, az emberek az állatok élelmezésére nem tudnának kiszorítani
pénzt a kis keresetükből, a helyzet megváltozására nem lehet számítani. Azt pedig, hogy a
nehezen élő emberek munka nélkül jussanak újabb jogcímen rendszeresen pénzhez, már az
állam nem fogja keresztülvinni. Szóval, 25 család kis családi munkával élelemre szert tenni az
idén nem tud.
Hacsak meg nem szervezik magukat, és így nem jutnak az önkormányzattól művelhető
földhöz. Ez azonban ma fantazmagória.
Természetesen a legegyszerűbben munkavállalással lehet a mélyszegénységből kijönni.
2012-ben erre Parádon szerencsére igen jó lehetőség adódik. A közmunkaprogramban 87
ember jut keresethez – ennek következtében Parádon a munkát vállalni képes, egészséges
munkanélküliek száma a hivatal nyilvántartása szerint 10 fő alá csökken. Bár így lehetne az
ország minden településén! Persze, a program most egy évre szól, mégis lehet abban
reménykedni, hogy egyrészt adódik majd munkalehetőség azután is, másrészt, hogy bizonyos
munkamorálra tesznek szert a benne résztvevők.
A szociális háló fontos eleme nálunk is a segélyezés. Különböző segélyezési formák vannak
(átmeneti segély, szociális étkeztetés, méltányossági közgyógyellátás, lakásfenntartási
támogatás stb). Ezek közül a lakástámogatásra ötmillió-ötszázezer forintot fordítunk, ebben
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településünkön 75 fő (család) részesül, a pénz 90%-át az állam adja. A legtöbbször átmeneti
segélyért folyamodnak az emberek, erre az önkormányzat 600.000 Ft-ot biztosít, melyet a
bizottság 2 és 5 ezer forint közötti összegben juttat a kérelmezőknek, akik évente négyszer
kérhetnek – ha a segélyezés feltételeinek megfelelnek.
Felötlik két kérdés. Az egyik: ha ennyiféle megsegítési mód van, hogyan lehetséges az, hogy
a szolgáltatók kikapcsolják a villanyt, a vizet vagy a gázt? Úgy, hogy a hosszú ideje
felhalmozódó közüzemi tartozások nagy összegével az önkormányzat sem tud mit kezdeni. A
másik kérdés: nem herdálja-e el a család (a gyerekek) elől a segélypénzt a családfő?
Másképpen szólva: szükség lenne-e Parádon is a szociális kártya bevezetésére? Nem
herdálhatja el, és egyelőre nincs a kártyára szükség. Ez a kis település előnye. A bizottság
tagjai személyesen és jól ismerik a segélyért folyamodókat, és azoknak, akikről tudható, hogy
valószínűleg nem a kért célra fordítanák a pénzt, maguk vagy a megbízott intézmények
dolgozói vásárolnak be, utalják a közüzemi számlára a pénzt. Legtöbbször élelmiszert kell
venniük, de van hogy pelenkát, vagy az iskolás gyerek bérletét kell kifizetni, hogy az a
pénzhiány miatt ne essen el a szakmaszerzés esélyétől.
Kérnek az emberek, ha baj van – olykor olyanok is, akiknek nincs rá szükségük. Ilyenkor a
bizottság és a hivatal nem elégszik meg a kereseti kimutatással, több információt keres.
Háló van, de hogy mekkora lyukat vágott rajta a tartós pénztelenség vagy a rossz életvitel,
azt igazán maguk a bajba jutott családok érzékelik.
(nagy)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BESZÉLGETÉSEK
Tessék parancsolni!
Vendégvárás Parádon
Ha Parád közügyei iránt kicsit is érdeklődő embert megkérdeznénk, hogy mit gondol,
mitől lehetne jobb itt a jövő, alighanem első helyen említené az idegenforgalom
fellendítését. Részben azért, mert nagyon sokat hallhat erről, részben meg azért, mert
nosztalgiával emlékezik a régi SZOT-os időkre. Meg lehet-e élni a vendéglátásból ma
Parádon, hányan, milyen sikerrel próbálkoznak?
A KSH adata szerint 2011-ben Heves megyében a vendégéjszakák számát tekintve Parád a
falvak között az első ötben van. A szobát vagy apartmant kiadó magánszemélyek 3873
vendégéjszakát jelentettek be, az Erzsébet Szálló ennek a többszörösét forgalmazta. A
vendéglátással foglalkozó magánszemélyek illetve kis cégek huszonegyen vannak. Van, aki 3
éjszakát jelentett be, van, aki ezernél többet, van, aki csak ebből él, van, aki más munka
mellett jövedelem-kiegészítésül végzi ezt a tevékenységet.
Kovács Béla és felesége, Lídia csak a vendéglátással foglalkoznak, abból élnek. Három
gyermekük van, kettő már munkába állt, egy még tanul. A Fényesen épített szép házat, a
Hanga vendégházat úgy működtetik, hogy egy részét ők lakják. Maga a hely is nagyon szép,
nyugalmat árasztó, a kilátás meg a környező hegyekre pompás. Lídia asszony beszél a ház
életéről. Elmondja, hogy hét éve élnek így, a kezdetkor volt némi kényszer a választásukban,
ugyanis akkor váltak mindketten munkanélkülivé, három gyerekkel a családban. Az apai
örökségen és pályázati pénzen felépítették a házat, ami mára bejáratódott: mondhatni,
különösebb reklám nélkül is működik.
- Alkalmazottunk nincs, mindent magunk csinálunk. Nem könnyű munka, és a vendégektől
való elkülönülésre is kevés idő jut. Nemcsak késő estig állunk a vendég rendelkezésére,
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hanem nem ritkán éjjel is: valami probléma adódott, a gyerek belázasodott, valamiben
segíteni kell. Ez az életvitel életformánkká vált.
- Úgy tudom, hogy ön tanulta is ezt a szakmát. Veszi hasznát?
- Igen, két OKJ-s képesítésem van, némi idegennyelv-ismerettel. Nem mondom, hogy e
nélkül nem tud valaki vendégházat működtetni, de én hasznát veszem. A falusi turizmusba
kétféleképpen lehet belépni: fizető vendéglátással, szóval szobát kiadni, és falusi
vendéglátással, ez utóbbi teljes körű vendéglátást igényel.

Kovácsék Hanga háza

- Beszéljünk a vendégekről. Általában hányan jönnek, mikor többen, mikor kevesebben, mit
vesznek igénybe a maguk programkínálatából?
- Mi egy időben tíz főt tudunk elhelyezni. Most bővítünk, a bővítmény félig kész.
Hétvégeken jobban jönnek, főleg két személy jön együtt, de nem ritka, hogy gyerekeket is
hoznak. Általában 2-3 napot töltenek itt, nyáron szűk hetet. Június, július a legjobb, januárban
kevesebben keresnek fel minket. A programok? Jó programok nélkül ma már nem lehet a
legszebb helyen sem marasztalni a vendéget. Hogy is mondjam? A vendég nem szeret
darabáru lenni, és kell neki az a kissé bizalmasabb viszony, ami a falusi vendéglátásban benne
van. Én úgy látom, hogy az igényes falusi vendéglátás a szállodák wellness-szolgáltatásaival
is fel tudná venni a versenyt. Program kell. Akkor is így van ez, ha vannak olyanok is, akik
csak a nyugalmat, a tájat, a csendet élvezik, szólni sem akarnak. Sajnos, egy ideje egy nagyon
kedvelt programra, a sétakocsizásra nincs lehetőség. Volt a közelben Balázséknak egy lovas
tanyájuk, lehetett kocsikázni, a hóban lovas szánkózni. Ön talán ajánlhatná a Cifra istállónak
ezt a szolgáltatást, mondom, közkedvelt volt.
Elmosolyodik, úgy folytatja.
- Az igaz, hogy a koszt mindennél fontosabb. Azt látni kellene, ahogyan a házi kosztot
fogadják a vendégeink. Nálunk egyébként nincs porció, bőven főzök, mindenki annyit eszik,
amennyit akar.
- Mi kell ahhoz, hogy visszatérjen a vendég?
- Kifogástalan tisztaság, és olyan hozzáállás, hogy a vendég óhaja parancs. Egyébként
nemcsak visszajönnek, hanem gyakran ajánlanak is bennünket az ismerőseiknek.
- Előre is elnézést kérek a következő kérdésért. Kérem, ha kellemetlen, ejtsük el. Megbántáke, hogy ebbe belefogtak, és tud-e ebből jól megélni a család?
- Nem kellemetlen. Nem bántuk meg, már csak azért sem, mert nem volt más komoly
lehetőségünk, eljárni nem akartunk, a családot meg együtt akartuk tartani. Persze, terhes,
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kemény munka ez, de mára azt se tudom, hogy mihez mérjem. Mára ez lett az életformánk.
Nem dúskálunk, de meg tudunk élni. Megtanultuk úgy osztani a pénzt, hogy ne kelljen
folyton panaszkodnunk.
Sok vendéget és a vendéglátásban minél több örömet kívántam Lídia asszonynak. A
tévéműsor címe jutott eszembe: „Maradj talpon!” A beszélgetésből úgy tűnt, hogy így is lehet
talpon maradni.
(nagy)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KIS EGÉSZSÉGTÁR
Az influenzáról és a védőoltásról
Beszélgetés dr.Radetzky Nagy István főorvos úrral
Télen megkezdődik az influenza szezonja. Dr. Radetzky Nagy István főorvos úrral
beszélgettem az influenzáról, tüneteiről, a megelőzésről és a védőoltásokról.
- Kedves főorvos úr, ha az ember betegnek érzi magát, elmegy az orvoshoz. De
legtöbbünknek fogalmunk sincs, hogy megfáztunk-e vagy influenzások lettünk. Melyek az
influenza tünetei?
- Az influenzának három biztos tünete van: az, hogy hirtelen kezdődik, magas lázzal és
végtagfájdalommal jár. Légúti tünetek nincsenek, vagy elhanyagolhatóak, ezek már más
baktériumnak köszönhetőek általában. Ugyanis az influenza vírus legyengíti az
immunrendszert, ezért könnyen megbetegítheti más baktérium a szervezetünket.
- Mikor érdemes orvoshoz fordulni?
- Ha valaki a fenti tüneteket észleli magán, azonnal érdemes orvoshoz fordulni. Van néhány
otthoni tennivaló azonban mielőtt ezt megtennénk. Az első, hogy otthon kell csillapítani a
lázat gyógyszerrel, valamint hűtőfürdővel. Először célszerű bevenni a gyógyszert, negyed
órával utána pedig vizes ruhát helyezni az egész testre, vagy hűtőfürdőt venni. A lázcsillapítás
nem orvosi feladat elsősorban. Otthon mindig tartsunk lázcsillapítót, kisgyermekes
anyukáknak fokozottan felhívnám a figyelmét erre. Fontos, hogy ágyban feküdjünk, gyakran
szellőztessünk, bő folyadékot igyunk. Ha a tünetek 2-3 napon belül nem szűnnek, akkor
érdemes orvoshoz fordulni. Antibiotikumot baktérium ellen adunk, vírus ellen nem!
- Mikor és kinek ajánlatos beadatni az influenza elleni védőoltást? Mikor alakul ki biztos
védettség?
- Két hét kell a biztos védettséghez, ezért nagyon határon vagyunk. Minden évben be kell
adatni. Idős embereknek és 50 év fölötti személyeknek ajánlott, mivel az életkor
előrehaladtával gyöngül az immunrendszer. Érdemes azoknak a gyerekeknek és
felnőtteknek is, akiknek van valamilyen alapbetegségük: szív- és érrendszeri betegségek
(például magas vérnyomás, érelmeszesedés, szívkoszorúér betegség), krónikus
tüdőbetegség, asztma, krónikus neurológiai betegség, anyagcserezavar, pl. diabétesz, májés vesebetegségek. Számukra elsősorban javasolt, ezért ingyen hozzájuthatnak az oltáshoz.
Kórházi dolgozóknak, idősek otthonában dolgozó ápolóknak, orvosoknak is célszerű
beadatni. Kismamáknak is javasolt, illetve azoknak, akik babát terveznek, valamint
azoknak, akik külföldre utaznak.
- Célszerű-e még most beadatni?
- Igen, még célszerű, de aki szeretné megkapni, az utolsó percben van. A védettség soha nem
100%-os. Azonban el kell mondanom, hogy az influenza vírus állandóan változik. Általában
minden évben másik törzs támad, vagyis nem ugyanaz támad az idén, mint tavaly. Csak
teljesen egészséges embereknek adható be, tehát ha valaki beteg, már nem kaphatja meg.
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Tehetünk egészségünkért azzal, hogy sokat vagyunk friss levegőn, fizikai aktivitásunkat nem
hanyagoljuk el, vitaminokat juttatunk a szervezetbe megelőzésként, ebben a C- vitaminnak
van a legnagyobb szerepe.
- Vannak-e az oltóanyagnak mellékhatásai?
- Az oltás során az ember elölt vírusokat kap, tehát ettől nem lehet megbetegedni, az
ellenkezője tévhit. Olyan előfordulhat, hogy egy másik vírus okoz betegséget. Ez ellen
azonban a védőoltás nem véd. Előfordulhat, hogy valaki allergiás az oltóanyagra. Ha
tojásfehérjére allergiásak vagyunk, ne adassuk be magunknak az oltóanyagot.
- Van-e Parádon járvány? Milyen Parádon az átoltottság?
- Parádon nincs járvány, de abban a járványügyi helyzetben vagyunk, hogy bármikor
kitörhet. Magyarországon jó az átoltottság, 15- 20 %- os, de akkor lenne megnyugtató a
helyzet, ha 40 %-nál járnánk.
Megköszönöm a főorvos úrnak a tájékoztatást, azt remélve, hogy súlyosabb szövődmények
nélkül hamarosan túl leszünk az influenzás időszakon.
Kovács Katalin

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

HÍREK
Heves megye idegenforgalmi helyzete
Heves megye idegenforgalmában a tavalyi évben minden területen az országosnál nagyobb
növekedést tapasztaltak. A múlt év egészét tekintve 15-16 százalékkal több turista (337 ezer)
érkezett, akik ugyanennyivel több időt töltöttek el (778 ezer napot) szűkebb pátriánkban, mint
2010-ben.
A több mint negyvenezer külföldi 113 ezer éjszakát töltött a hotelekben, a 297 ezer hazai
látogató pedig 665 ezret. Érdekesen alakult az egyes turisztikai központok forgalma. A
megyeszékhely egyértelműen a legkedveltebb a turisták körében, a 132,5 ezer itt megszálló
vendég 307 ezer éjt töltött el a város kereskedelmi szálláshelyein, ez 5 és 7 százalékos
emelkedés. Megtartotta második helyét Egerszalók, amelynek hotelei 20 ezerrel 53 ezerre
növelték vendégkörüket, éjszakáikat pedig hetvenezer alól 110 ezer fölé tornászták fel.
Gyöngyös és Mátrafüred is dinamikusan fejlődött, 2010-es 25 ezres vendégszámukhoz 17
ezret tettek hozzá, az éjszakákat pedig a korábbi felével gyarapították, s 99 ezer fölé vitték. A
korábbi harmadik Mátraszentimre csupán négyezres növekedést produkált (32,5 ezer)
vendégszámban, éjszakában azonban háromszor ennyit, így az 79 ezer fölé nőtt.
Parád vendégszámban ugyan még nem került Szilvásvárad elé (21,3 ezer, illetve 23,2 ezer
külföldi és hazai turista látogatott el a két település szállodáiba), ám vendégéjszakában már
igen (52,8 ezer és 51,7 ezer), több mint ötezres hátrányt sikerült ledolgoznia.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ingyenes múzeumi belépőjegyek parádi családok részére!
Kedves Parádiak!
Tisztelettel hívjuk és várjuk községünk lakóit ingyenes családi belépővel a következő parádi
helyszínekre:
Cifra istálló – Kocsimúzeum
Asztalos Johák fafaragó Múzeum
Tájház
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Kezdeményezésünk célja, hogy minél többen megismerjük településünk idegenforgalmi
látnivalóit, értékeit a magunk kedvtelésére, és hogy ajánlani tudjuk a Parádra érkező
vendégeknek, turistáknak.
A belépésre jogosító jegyeket kivágás után a helyszínen kérjük leadni.

Belépőjegy
Cifra istálló Kocsimúzeum
4 fő részére

Belépőjegy
Asztalos Johák
fafaragó Múzeum
4 fő részére

Belépőjegy
Tájház
4 fő részére

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

MEGHÍVÓ
2012. március 6-án, kedden 1700 órakor a
Közösségi Házban tartandó
NŐNAPI HANGVERSENYRE és
TÁNCMŰVÉSZETI BEMUTATÓRA
Vendégünk:
Bel Canto Vegyeskar –Recsk
Parádi táncművészeti tagozat tanulói
Szeretettel várjuk településünk lányait, asszonyait!
Nagyközségi Önkormányzat Parád
Fáy András Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
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Parád Nagyközség Önkormányzata tisztelettel meghívja
a község lakosságát a

2012. március 5-én, hétfőn 17 00 órakor tartandó
FALUGYŰLÉSRE
Helye: Parád, Közösségi Ház (Kossuth L. út 123.)
Mudriczki József polgármester

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk községünk
lakosait

2012. március 14-én,
szerdán 18 00 órára az

1848-as forradalom
és szabadságharc tiszteletére
rendezendő
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE
- 17 45 órakor indul az általános iskola előtti térről az esti fáklyás menet

- Ünnepélyes koszorúzás
- Ünnepi köszöntőt mond: Mudriczki József polgármester
- Megemlékező műsor
Ünnepeljünk együtt!
Parád Nagyközségi Önkormányzat 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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