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Nagy István 
 
2012. május 31-i ülés 
(Mudriczki József polgármester indítványára a testület megcserélte a napirendi pontokat, 
hogy dr. Rabóczki Anita, a parádfürdői kórház igazgatója mielőbb visszamehessen a 
munkahelyére. A polgármester később tájékoztatta a képviselőket arról, hogy az előző ülés óta 
mit tett – ezek szervezések, megbeszélések voltak.) 
  A parádfürdői kórház helyzete –  dr. Rabóczki Anita igazgató asszony tájékoztatta a      
               testületet a kórház jelenlegi helyzetéről 

‐  a kórház jövőjét övező bizonytalanság a közelmúltban megszűnt: 2012. június 1-
jétől állami intézmény lesz, önálló jogon, önálló költségvetéssel működhet 120 
ággyal 

‐  az ágyszám lecsökkent 152-ről 120-ra, de a kórház a 152-re szóló dolgozói 
létszámot megtartja, mégpedig a dolgozók számára kedvezőbb közalkalmazotti 
jogviszonyban 

‐  működni fog a nőgyógyászat, a gasztroenterológia és a mozgásszervi rehabilitáció 
‐  a kórház és az önkormányzat gyógy-idenforgalmi elképzelései közösek, főként az 

immár „gyógyvízzé” minősített timsós víz adta lehetőségeket szeretnék jól 
kihasználni a nőgyógyászati kezelésben; pályázatokon is indulhatnánk közösen 

‐  az ún. TÁMOP pályázaton (kistérségi pályázat) vesz részt a kórház, ebben 
szűrőprogramokra, egészségfejlesztésre, egészségnevelési programokra lehet pénzt 
kapni 

‐  a kórház hétvégi ügyeletét a recski kistérségi orvosi ügyelet látja el, ők a 
jelenleginél is több pénzzel járulnának hozzá az ügyelet működtetéséhez – erre 
kérné az önkormányzatokat is, nehogy 2013 januárjától Pétervásárára kerüljön az 
ügyelet 

‐  a kórház környéki területek karbantartásához segítséget kér az önkormányzattól, 
mert a kórház erre embert felvenni nem tud 

‐  (dr. Radetzky képviselő kérdésére válaszolva) részletezi az ágyszám szakmai 
megoszlását: a krónikus nőgyógyászatban országos területi ellátás lesz, 
gasztroenterológiában az ország északi régiója fog ide tartozni, a mozgásszervi 
rehabilitációban pedig még nincs kijelölt terület; a járóbeteg-ellátásban 
valószínűleg marad a jelenlegi területi ellátási kötelezettség, e téren 
szakemberhiány nincs (átmeneti zavar a neurológiai szakrendelésben volt), 
gondolnak a nőgyógyászati szakrendelés beindítására is. 
 

Szakács József megjegyzi, hogy az jó, hogy állami és önálló lesz a kórház, de a kevesebb ágy   
költségvetési szempontból rosszabb; a timsóbánya fenntartása az önkormányzatnak nem nagy 
üzlet,  eddig is csak költséget növelt; a kistérségi ügyelet Recsken tartására inkább kellene 
pénzt fordítani. 
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Az igazgató asszony válasza: a 120 ágynak az egészségügyi pénztár által történő 
finanszírozása azt eredményezi, hogy szakembereket itt tudnak tartani, innen lehetne –és 



kellene – a gyógy-idegenforgalom irányába lépni. Jelenleg angolokkal van olyan szerződésük, 
ami alapján két extra szobát angol betegek rehabilitációjára tartanak fenn, ezt a keretet 20 
ágyra szeretnék fejleszteni. A timsós kőzet cseréjére szükség van, huszonöt év óta nem volt 
kinyerés a bányából. 
Mudriczki József közölte, hogy a bányaművelésre kb. 1 millió Ft van az idei 
költségvetésünkben. Az igazgató asszonynak a kórház megtartásáért kifejtett erőfeszítését 
köszöni, az együttműködést ő is fontosnak tartja.  (A napirendi pont lezárása után az 
igazgatónő eltávozott.) 
Óvodai és iskolai létszámok – az intézményvezetők javaslatát a testület vita nélkül elfogadta,      
eszerint  a következő tanévben az óvodában a várható gyermeklétszám 85-90 lesz,   
velük 3 csoportban foglalkoznak majd: a kiscsoportba 25, a középsőbe 32, a nagyba 32 
kisgyermek járhat. 
Az iskolában 245 gyerekkel számolnak, a 8 évfolyamon 10 osztályt indíthatnak ( a 4. és a 6. 
évfolyamon lesz 2-2 osztály). 
    Az óvoda és az iskola csoport- ill. osztályszámát a testület ekképpen engedélyezte. 
Az Egyebek napirendi pontban a testület elfogadta a polgárőrség névváltoztatását: a Parádi 
Faluvédő Egyesületet mostantól Parádi Polgárőr Egyesületnek nevezik – az egyesület a 
jövőben csak így folytathatja eddigi tevékenységét. 
A palóc nap tervezett programját Csortos Béláné ismerteti a képviselőkkel. Felvetődött, hogy 
helyes-e, hogy a vadásztársaságok maguknak főznek, a vendégek abból nem vásárolhatnak. A 
vita azáltal jutott nyugvópontra, hogy a szervezők garantálták, hogy a kitelepedő vendéglősök 
az idén is kifogástalanul el fogják látni a vendégeket vadételekkel. 

Csortos György a gyermeknapra invitálja képviselő-társait. 
Varró Gyula jegyző a kórházigazgató asszony aggályára – hogy ti. 2013. jan.1-jével 
elkerülhet Recskről az orvosi ügyelet – reflektál. Közli, hogy a recski önkormányzat 5 éves 
fenntartási kötelezettséget vállalt, igaz, korábban a működtető cég finanszírozási nehézséget 
jelzett, és kérte, hogy az önkormányzatok emeljék meg az ügyelet támogatására folyósított 
összeget. erre más önkormányzatok elutasító álláspontja miatt nem került sor. Ha most is 
fennállna a finanszírozási probléma, lépjen a működtető cég, kezdjen tárgyalásokat az 
önkormányzatokkal. Szakács József a lépéssorrendet emeli ki: először a működtető cégnek 
kell számadatokkal alátámasztott igénnyel előállnia. 
Deák Ferenc házába betörtek, ennek kapcsán vita alakult ki a rendőri tevékenység 
hatékonyságáról. A képviselők megfogalmazták csalódottságukat: attól, hogy egy parádi 
házban körzeti megbízott lakik, másfajta rendőri jelenlétet reméltek. Kénytelen-kelletlen 
elfogadják a magyarázatot, hogy tudniillik a rendőrség feladatellátási rendszerét nem 
változtathatjuk meg. 
Ivándy-Somogyi András megköszönte, hogy az önkormányzat a fürdői parkban rendet 

tetetett. Kucsera György intézkedésre kéri a hivatalt: a Cifrában 3-4 roncs autó vesztegel 
lopott fával hónapok óta; a parkolóban pedig egy busz áll húsvét óta – ezeket el kell onnan 
vitetni. (A válasz: a busz tulajdonosát keresik.) 
 

Két rendkívüli (rövid időn belül, reggel 8 órára összehívott) testületi ülésre is sor került. 
a 2012. május 17–én tartott ülésen a parádi önkormányzat  a parádfürdői volt Károlyi-kastély 
tulajdoni helyzetéről tárgyalt. A kastély a megyei önkormányzattól átkerült a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. tulajdonába. Avégett, hogy a majdani befektetővel könnyebben lehessen 
megegyezni, és hogy rálátásunk sőt  beleszólásunk lehessen a kastély felújításába és abba, 
hogy milyen célra akarja a befektető használni, levélben kérjük a MNV Zrt-t, hogy 0 forintért 
adja önkormányzatunk tulajdonába a kastélyt, vagy  adja meg a jogot az ingyenes használatba 
vételre. Az elfogadott határozat ilyen tartalmú levél megírására kötelezte a hivatalt. 
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2012. június 22-én közbeszerzési pályázat megszüntetéséről és új kiírásáról döntött a 
képviselő-testület. A felszínivíz-rendezés tárgyában beadott pályázatunkat (részletesebben a 
2012. februári számban) befogadták ugyan, de forráshiány miatt tartaléklistára tették, nemrég 
pedig ismét a támogatandók közé sorolták. Mi a munka elvégzésére kiírtuk a közbeszerzési 
pályázatot, ám a fent említett okok miatt azt vissza kell vonnunk, és egy újabbat kell kiírnunk. 
Ez történt meg az ülésen. 

A pályázattal még az idén megvalósítható lesz a Köves-patak belterületi szakaszán a 
meder helyreállítása és a Kossuth útnak az Émály úttól a futballpályáig terjedő szakaszán a 
betonelemekből kirakott árok megépítése. 
                                      
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Elment a második parádi díszpolgár 
 
  Parád eddig két díszpolgári címet adományozott, az egyik díszpolgár dr. Szörényi 
László prépost, parádi plébános volt, a másik Hubert Busch, Parád testvérvárosának, 
Bad Breisignek a polgármestere. Dr. Szörényi László a parádi temetőben nyugszik, 
Hubert Buscht Bad Breisigben helyezték örök nyugalomba. Parád egy kis küldöttséggel 
képviseltette magát, tagjai: Mudriczki József és neje, Mata Pál és neje, Nagy Oszkár és 
Fábián Antónia. Hubert Buschra lapunkban azzal emlékezünk, hogy Mudriczki József 
polgármesternek a temetésen elmondott beszédét közöljük. 
 
 

Tisztelt Egybegyűltek, Búcsúzók !  
 
   Mudriczki József, Parád polgármestere vagyok. Engem ért a 
fájó megtiszteltetés, hogy önkormányzatunk nevében és az itt 
megjelent küldöttség vezetőjeként elbúcsúzzak Parád 
díszpolgárától.  
 
   A mai napon elköszönni, búcsúzni és egyben tisztelegni 
jöttünk ide a bad-breisigi temetőbe. Leróni tiszteletünket egy 
nagyformátumú ember sírjánál. Tisztelgünk ravatalánál, és 
felidézzük azokat a napokat, amiket velünk töltött, míg Isten el 
nem szólította közülünk.  
„Rendkívüli ember, rendkívüli sorsot érdemel” - Senecától 
származik az idézet, de a gondolat mélysége, igazsága minden 
korban érvényes.  

Hubert Busch ilye ember volt. Tettei és tulajdonságai tették azzá. A szerető férj, a példás 
családapa, a segítőkész közösségi ember rengeteg energiát szentelt a köznek. Mikor 
polgármester lett, még magasabb fokon tette mindezt. Remek szervezőképessége folytán több 
testvérvárosi kapcsolatot is felépített. Így jött létre Bad Breisig és Parád testvérvárosi 
kapcsolata is. 1995-ben Hubert Busch úr polgármestersége alatt sok-sok parádi ember 
látogathatott el ide, ebbe a csodálatos Rajna parti városba. Nagyon sok személyes kapcsolat, 
barátság szövődött a látogatások során.  
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   Mikor a német csoport vezetőjeként Parádra utazott, mindig meglátogatta oktatási 
intézményeinket, és ajándékokkal, adományokkal kedveskedett az óvodának, iskolának, 
mindig felkereste Szörényi László prépost úr sírját. Mindig imádkozott a parádi templomban 
azokért, akik elmentek közülünk. Nagy Oszkár volt polgármester úrtól tudom, hogy az akkori 
képviselő-testület és szinte az egész falu teljes egyetértésben támogatta azt az indítványt, 



amelyben Hubert Busch úrnak díszpolgári címet adományozott Parád Önkormányzata 2004-
ben.  
 
Tisztelt Polgármester Úr !  
Kedves Barátom, Hubert !  
 
   Hadd szólítsalak még egyszer így, hadd köszönjem meg Parád minden lakója és a civil 
szervezetek, valamint az önkormányzat nevében mindazt, amit Parádért tettél. Én pedig hadd 
búcsúzzam azzal, hogy ha látsz most minket, kérjük, légy büszke arra, amiért éltél, dolgoztál, 
amiért díszpolgár lettél.  
   Kérem, vigyázz ránk fentről, az említett gyönyörű településekre és a benne élő emberekre, 
úgy, ahogyan egész életeden át tetted.  
 
Nyugodj békében! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Parádi közbeszéd 

 
   Barátaimmal, ismerőseimmel beszélgetve tapasztalom, hogy a parádi közéletből ma két 
téma foglalkoztatja leginkább az embereket: a hétvégi orvosi ügyelet és a tervezett 
betagozódás a pétervásárai járásba. Az is nyilvánvaló, hogy bár sokan beszélnek ezekről az 
ügyekről, jó néhány fontos részletet nem ismernek. Tekintsük át ezt a két témát a korábbi 
közléseknél részletesebben. 
A recski önkormányzat több mint százhúszmillió forintos uniós támogatással és jelentős 
önerővel átalakította a volt ÉMÁSZ- épületet, benne négy részleget helyezett el: két 
háziorvosit, egy fogorvosit, egy központi orvosi ügyeletit és egy mentőállomásit. A fogorvosi 
és háziorvosi részlegek a recski lakosokat, a központi ügyelet és a mentőszolgálat pedig a 7 
településből álló mikro körzet mintegy 11 ezer fős lakosságát látja el. Az egészségügyi 
központ ebben a formában 2011 áprilisában kezdte el működését. 
   A recski önkormányzat a pályázat egyik kitételének figyelembe vételével szerződésben 
vállalt kötelezettséget arra, hogy öt éven át ellátja, elláttatja ezeket a feladatokat – köztük a 
központi orvosi ügyeletet. Ha ezt nem teljesítené, a nagy összegű támogatást vissza kell 
fizetnie. Az ügyelet működtetője az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól kap normatív 
valamint a települési önkormányzatoktól kiegészítő pénzügyi támogatást.  
   Dr. Sófalvi Antal háziorvos egészségügyi vállalkozása, amely már korábban – a régi orvosi 
rendelőben is –végezte ezt a munkát, tudomásom szerint mindeddig kifogástalanul működik. 
A 2010. évben, amikor az ügyelet még a régi helyen működött, Dr. Sófalvi Antal jelezte az 
ellátási körzethez tartozó önkormányzatokkal, hogy nehezen jön ki a rendelkezésére álló 
pénzből, szüksége lenne az önkormányzati támogatások megemelésére. Az ügyelet 
fenntartására nyújtott havi 101.470 forint támogatás összegét a parádi képviselő-testület 
120.000 forintra emelte, azzal a feltétellel, hogy a megemelt összeget akkor folyósítja, ha a 
többi önkormányzat is vállalja a többletfizetést. Erre - a recski önkormányzat kivételével - 
más önkormányzatok nem voltak hajlandóak, ezért Parád és Recsk is az eredeti támogatási 
összeget fizeti.   
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   Amióta az ügyelet az új helyen működik, az egészségügyi szolgáltató nem jelezte, hogy 
forráshiányos lenne. Az eltelt egy évben bizonyára összeállt a tapasztalati adatokból egy 
megbízható állapotfelmérés, aminek alapján szükség esetén a cég ismét kérhetné az 
önkormányzatokat az ügy újratárgyalására, ha szükséges és indokolt, a támogatás növelésére. 
Eddig ilyen kérés az önkormányzatokhoz nem érkezett.  



  Az, hogy az ügyelet 2013. január 1-jétől Pétervásárára kerülne, a fent írtak értelmében 
megalapozatlan híresztelés. 
  A parádi önkormányzat álláspontja pedig a támogatásnövelés kérdésében nem változott: 
azonnal készek vagyunk az emelésre, ha az a működtető cég adatai alapján indokolttá válik. 
Ezen túl pedig minden erőnkkel azon leszünk, hogy az öt év elteltével is Recsken maradjon az 
ügyelet. 
  Az ügyeletnek minden áron Recsken vagy Parádfürdőn kell maradnia! 
  A másik téma a pétervásárai járásba kerülés. 
Heves megyében 7 járás lesz, a járások határát – a bele tartozó településekkel – a Heves 
Megyei Kormányhivatal javaslata alapján a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által 
összeállított tervezet Parádot a Pétervásárai járásba helyezte huszadmagával. Végleges döntést 
erről a Kormány rendeletben fog hozni. 2012 januárjában az önkormányzatoknak 15 nap állt 
rendelkezésükre ahhoz, hogy a tervezetet véleményezzék, pl. kifogásolják, hogy az adott 
járásba sorolták őket. Mikrotérségünk polgármesterei, mind a hét, egyeztették testületeik 
álláspontját, eszerint elfogadták a tervezetet. Úgy találták, hogy annak több az előnye, mint a 
hátránya. 
   A járások létrehozásával hatásköröket vonnak el az önkormányzatoktól, és tesznek át a 
járásközpontokba. A teljes átadandó lista ma még nem ismert. Biztosan oda kerülnek a 
gyámhatósági feladatok, a szociális terület egy része, a szabálysértések intézése, az építési 
ügyek nagy része (megjegyzés: esetünkben ez eddig is Pétervásárán volt). És ott marad a 
vállalkozással kapcsolatos ügyintézés. 
   Jó tudni azonban, hogy minden olyan személyes ügyet, amelyet eddig az egri 
okmányirodában intéztünk (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) a jövőben is 
intézhetünk ott vagy az ország bármely más okmányirodájában. 
   Mik a hátrányai, és mik az előnyei a Pétervásárai járásba tartozásnak? Hátrány, hogy tőlünk 
oda busszal eljutni nehéz, emiatt sok időt elveszteget az, akinek Pétervásárán kell az ügyét 
intéznie. Hallottam azt is, hogy ott többet és kényelmetlenebbül kell várakozni, mint Egerben.  
  Előnyünk pedig abból származik, hogy megmarad a térség (Pétervásárai járás) hátrányos 
helyzetű kistérségnek (az Egri járás nem ilyen) – maga a minősítés persze nem előny, hanem 
annak kormányzati kezelése az. Eddig is, és nyilván ezután is olyan pályázati pénzekhez 
juthattunk, juthatunk hozzá, amelyekhez a nem hátrányos helyzetű térségek nem férhetnek 
hozzá. Ilyen pl. a jelenleg is működtetett Start munkaprogram, amiben közel száz parádi 
ember kapott munkát. 
   Azoknak tehát, akiknek Pétervásárán kell majd ügyeiket intézniük, az utazási nehézségek 
miatt kellemetlenebb lesz, mintha Egerben tehetnék azt. Ezen a parádi polgármester úgy 
igyekszik segíteni, hogy más érintett falvak polgármestereivel együtt kezdeményezi a 
buszjáratok sűrítését – jelenleg az egyeztetés zajlik. 
        
         Nagy István alpolgármester 
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TUDOSÍTÁSOK 
 

Elsőáldozók 
 

2012. május 13-án ismét elsőáldozás volt egyházközségünkben. Éppen ezen a napon van a 
Fatimai Szűz évfordulója is, ezért a gyerekek róla is megemlékeztek. 

Az iskolai hitoktatást már 5 éve Szakács Péterné Ibolya néni látja el, s ő készítette föl a 
gyermekeket idén is az elsőáldozásra. Mindannyian 3. osztályosok voltak, közülük heten 
Parádon, heten Bodonyban és 1 kisgyermek Mátraderecskén részesült először az áldozásban. 
A szentmise alatt ők olvasták fel az olvasmányt, a szentleckét, a könyörgéseket, együtt 
imádkoztak, énekeltek. Külön imában köszöntötték az édesanyákat, megköszönték Kis Csaba 
plébános úr segítő munkáját. Felkészülésükben a bodonyi Máriás nővérek is segítették őket, 
hiszen közösen (gitárkísérettel) énekelték a Szentlélek hívószavát kérő éneket és a Jézuska, 
Jézuska…c. dalt. 
 
 

                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elsőáldozók Kiss Csaba plébánossal és Szakács Péterné hitoktatóval 
 
Feltűnő volt a nővérek szerepvállalása és a parádi templomban szokatlan és szép éneklése. 

De meglepett bennünket az a kedves gesztus is, hogy átjött hozzánk és velük együtt énekelt 
néhány bodonyi nő és férfi. Szakács Péterné Ibolya néni kérdésemre elmondta, hogy a 
nővérek igen jó szívvel, szeretettel segítették, tanítgatták a gyermekeket. Arról is 
beszélgettünk, hogy a felkészülésben a szülőknek is hatalmas szerep jut. Hiszen elsősorban az 
ő buzdításuk, jó esetben a példájuk hozza meg a gyermekek kedvét, érdeklődését a vallás 
iránt. Ezért fontos az, hogy a hit ne az elsőáldozásig tartson, hanem legyen a családok 
mindennapjainak segítője, ereje és reménye.                                                                

                                                                                                           JZZS                          
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Játszd újra! 
Gyermeknap Parádon 

 
   2012. június 2-án immáron harmadik alkalommal rendezte meg a parádi iskola szülői 
munkaközössége a nagyszabású gyermeknapot.  
   Felhőtlen nap volt, szó szerinti és átvitt értelemben is, mert most nem a tanulással kellett a 
gyerekeknek foglakozniuk, hanem a játékkal. És az óvodás korútól a nyolcadik osztályosig 
mindenki megtalálhatta a neki érdekes programot, melyek feltételeit a szülők biztosítottak. 
Kitettek magukért - meg a gyermekeikért - a szülők! Az iskola területén különböző játékos 
feladatokat próbálhattak ki a gyermekek, A bátrabbak  ugrálóvárban, rodeó bikán, 
gladiátorsátorban tehették próbára ügyességüket, de lehetőség volt íjazásra, terepautózásra is. 
A közlekedési felügyelet egy ügyességi tanpályát épített ki a kerékpárosok számára. Parád 
Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesülete pedig célbalövő-falat állított fel hivatásos tűzoltók 
segítségével. Az elsősegélynyújtás alaplépéseivel is megismerkedhettek az érdeklődők, az 
idén először egy mentőautó is érkezett.  
 
    
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                           „Így kellene, ha igazi tűz lenne ?” 
 
 Délután sportfavágó-bemutatót is láthattunk, de lovagolhattak, kvadozhattak is a nebulók. 
Kézműves foglalkozások is színesítették a rendezvényt: ékszerkészítés, arcfestés, 
gyermektetoválás, konyhai díszkészítés, kitűzőkészítés tette élménydússá a napot.  
Fából állatkákat gyárthattak a kalapács forgatásához értők, a szalvétatechnika rejtelmeivel is 
megismerkedhettek a vállalkozó szelleműek. Bohóc is érkezett, aki különböző figurájú lufit 
hajtogatott. A terepautózás is nagyon népszerű volt. A tornateremben a türelem és ügyesség 
bajnokai is megcsillogtathatták tehetségüket az Egy perc és nyerhetsz elnevezésű játékban.  
Aki megéhezett, csillapíthatta éhségét és szomját a büfében. Volt lehetőség bőven. Aki 
minden helyszínt szívesen kipróbált, egész napját színvonalasan eltölthette. 
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Sokan megkérdezik, hogy honnan van minderre pénz. A közösségi házban megvalósuló 
jótékonysági bálok bevételeiből és a helyi vállalkozók felajánlásaiból gazdálkodhat az SZMK. 
A bálok igen népszerűek és színvonalasak, a jövőben is szeretnék folytatni ezt a hagyományt. 



A belépés iskolás gyermekek számára ingyenes volt, az óvodás gyerekektől egy jelképes 
összeget kértek, amely tartalmazott egy ajándék adag fagyit.  
  Mindezért a szülőket illeti a dicséret, kivált Csortos Györgyöt, de ők szeretnék, ha 
megemlítenénk azokat is, akik nélkül nem lehetett volna ilyen sikeres a nap: Szalai Gáborné 
igazgató asszonyt, Mudriczki József polgármestert, Madarász Imre rendőrt és a helyi 
polgárőrség tagjait. 
   Reméljük, hogy jövőre is sor kerül egy ilyen mesevilágra.  
 

Kovács Katalin 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
    

BESZÉLGETÉSEK 
 

Ha szirénázva jön a mentő 
 

 Mostanában gyakran hallani Parádon mentőautó vijjogó szirénáját. Ilyenkor találgatjuk, hogy 
vajon hova rohannak, kit visznek, időben érkeznek-e? Akik mindezt nem találgatják, hanem 
tudják, azok a mentőállomás dolgozói. Közülük az egyik gépkocsivezetővel, Kozma Péterrel 
beszélgettem, aki egy ideje Recsken lakik, de a múltja Parádhoz köti, ezért is tegeződünk. 
- A kezdetektől itt dolgozol a mentőállomáson? 
- Igen, tavaly óta itt vagyok, bár előtte a központi orvosi ügyeleten voltam sofőr 11 évig, 
közben 6 évig tehergépkocsit is vezettem. Már 30 éve dolgozom gépkocsivezetőként. 
- Ahhoz, hogy mentőautót vezethess milyen végzettségre, jogosítványra, papírokra volt 
szükséged? 
- Érettségi, erkölcsi bizonyítvány, C kategóriás jogosítvány, 5 év vezetési gyakorlat, PÁV I. 
vizsga (pálya alkalmassági). 
- Miről szól a PÁV vizsga? 
- Ez egy komplett személyiség vizsgálat. Egész napos pszichológiai tesztek, koncentrációs 
feladatok, szimulációs gyakorlatok. Minden feladat arról szól, hogy mennyire vagy alkalmas 
erre a pályára, milyen gyorsan tudsz reagálni helyzetekre, helyesen reagálsz-e, jó megfigyelő 
vagy-e, tudsz-e alkalmazkodni az emberekhez.  
- Egészségügyi végzettségre nincs szükség? 
- A jelentkezésnek nem feltétele, mert az első munkahónap azzal telt, hogy napi 8 órában 
iskolába jártunk és oxyológiai alapvégzettséget szereztünk. Ezután minden félévben újra és 
újra elméleti és gyakorlati vizsgát kell tennünk.  
- Ezek szerint nemcsak elszállítod az orvost a beteghez, hanem segíteni is tudsz neki? 
- Igen, de nálunk, a csapatban nem orvosok, hanem mentőtisztek és szakápolók vannak. Az ő 
munkájukat segítjük. Munkaköri kötelességünk a betegellátásban való részvétel. Egyébként a 
mi autóinkon 2 fős csapatok vannak. 1 mentőtiszt vagy 1 szakápoló és egy gépkocsivezető. 
- Mi történik, amikor riasztást kaptok? 
- Egerből kapjuk a riasztást telefonon. Ettől számítva 1 percen belül jelezni kell, hogy az autó 
elindult. A következő jelzést akkor kell leadni, amikor megérkeztünk a helyszínre. Miután 
ellátjuk a beteget, sérültet és indulunk vele, újabb jelzést adunk arról, hogy hová visszük. 
Amikor a kórházban a megfelelő helyre kerül a betegünk, újra jelzést kell adni, hogy 
felszabadult a kocsi, és újra bevethetőek vagyunk. Ilyenkor vagy újabb helyre küldenek, vagy 
vissza az állomásra. Amikor az állomáson vagyunk, újra jelezni kell, hogy megérkeztünk. 
Persze ezek a jelzések nem vonnak el tőlünk időt, hiszen csak gombnyomásokról van szó, 
illetve rádión keresztül érintkezünk a diszpécserrel. 
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                                                                                     A mentőscsapat, a jobb szélen Kozma Péter 
 
- Csak az egri kórházba szállítjátok a betegeket? 
- Nem. Az egyik autó mindig itt van a környékben, azonban a másikkal gyakran kell 
Budapestre, Debrecenbe, Miskolcra menni. 
- Az úton közlekedő emberek mennyire veszik tudomásul, hogy illik kitérni a mentőautó 
útjából? 
- Az emberek nagy többsége segíti a munkánkat, félreállnak, lehúzódnak. A kisebb rész is 
segítene, ők inkább azok, akik nem tudják, hogy mit tegyenek, amikor feltűnik mögöttük a 
szirénázó autó. Azt azért had mondjam el, hogy a sziréna azért megy folyton, hogy jelezzük, 
elsőbbséget szeretnénk kérni, idejében szeretnénk odaérni a beteghez. Azt figyeltük meg, 
hogy ha csak a kék villogót használjuk, akkor azt hiszik, hogy  nem sietünk, és nem állnak 
olyan hamar félre, mintha szirénáznánk. Márpedig mi mindig sietünk. 
- Gondolom, 1 év alatt volt már mindenféle eset. Voltak enyhébbek és súlyosabbak is. 
Mennyire visel meg titeket, amikor sérülteket kell ellátni, vagy esetleg amikor már nem tudtok 
segíteni? 
- Volt már minden, kisebb balesetek, motoros balesetek, szülés stb. Aki azt mondja, hogy nem 
viseli meg, az hazudik. Mindenkit megvisel, de fel kell dolgozni. Igaz, ezt megszokni nem 
lehet. Épp ezért kell nagy elhivatottság a munkánkhoz. Amit viszont a többiek nevében is 
kimondhatok, hogy a gyerekbalesetek a legmegrázóbbak, ezeket dolgozzuk fel a 
legnehezebben, oda a legnehezebb kimenni. 
- Gondolom, tudtok róla egymással beszélgetni, s talán ez segít. 
- Igen tudunk. Szerencsések vagyunk, mert nagyon jó a kollektíva, nagyon jó a légkör és így 
könnyebb együtt dolgozni, együtt szomorkodni és együtt nevetni is. 
 - Köszönöm a beszélgetést, és ezúton is kívánunk munkátokhoz erőt, egészséget és kitartást! 

 
JZZS 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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(Előző számunkban szerkesztési hiba folytán az alábbi írásnak csak a fele jelent meg. Most a 
teljes szöveget közöljük.) 

A helybeli idegen 
 
Parádra a palóc napokon háromszor-négyszer annyi vendég érkezik, mint amennyien a 
községben laknak. Ahhoz, hogy a következő ilyen rendezvényre is visszajöjjenek, 
sokféleprogramot kell kínálnunk nekik. A programokat Csortos Béláné Ria és néhány segítője 
állítja össze és végzi el a megvalósításhoz szükséges tennivalókat – egyebek közt azt is , hogy 
támogatókat keressen, többnyire helybeli vállalkozókat, de akadnak  olyanok is,  akik bár nem 
parádiak, mégis értékes csomaggal járulnak hozzá a palóc napok sikeréhez. Ilyen ember 
Vallus Gábor is. Az adakozás rendszerességéből úgy tűnik, hogy szívügyének tekinti a 
rendezvény támogatását. Vagy a szervezővel, Riával van ilyen régi jó kapcsolata, hogy a 
kérését semmiképpen sem akarja elutasítani. 
   - Riát nagyra becsülöm, úgy tűnik, hogy sokat és ügyesen dolgozik azért, hogy a palóc 
napokon helyiek és idegenek egyaránt jól érezzék magukat. De én nem neki akarok kedvezni, 
hiszen ha az lenne a szándékom, az ólomkristályokat a házához vinném, neki adnám. Én a 
parádiakat akarom támogatni lehetőségeimhez mérten. 
  - Megindokolná, hogy miért, hiszen úgy tudom, nem Parádon, hanem Pesten él. 
   - Hivatalosan pesti vagyok, de a szívem szerint inkább parádi. Gyermekkoromtól kötődöm 
Parádhoz, életem legszebb napjait ennek a tájnak és az itt élő embereknek köszönhetem. 
Apám számára nem volt idegen Heves megye, részben azért, mert Hevesen született, főként 
meg azért, mert a vadászszenvedélye Parádhoz kötötte. Bérelte a disznókői vadászházat, 
gyerekkoromban én ott sok időt töltöttem. De nem is az a fontos, hogy sokat, hanem az, hogy 
hogyan. Egy tarisznya a nyakamba, elemózsia benne meg egy üveg Traubi és irány az erdő. 
Egész nap az erdőt jártam, és mondhatom, alaposan meg is ismertem. Minden, számomra 
fontos dolgot ma is tudok: hol lelek vargányát, hova menjek somért, hol leshetek meg 
disznókat, vagy hol érdemes agancsot keresni. Óhutától kissé kintebb van egy házam, oda 
szoktattuk az állatokat. Széna egész télen, önetetőből eleség nekik, az etetőhelyet 
megvilágítom, és az ablakból nézzük a vadakat. Lövés nem dördülhet, csak gyönyörködünk a 
látványban. 

- Régi emlékek és a táj köti ide. Ha itt van, elzárkózva él? 
- Éppen ellenkezőleg. Sok ismerősöm, barátom van. Nézze, sokat lehetne beszélni arról, 
hogy miért, de tény,hogy az itteni embereket közelebb érzem magamhoz,mint a pestieket. 

- Mit dolgozik, és mivel szokta támogatni a palóc napok szervezőit? 
- Eredeti végzettségem szerint agrármérnök vagyok. A vadakhoz, a vadászathoz meg 
foglalkozásomnál fogva is kötődöm, mert tizenegy évet dolgoztam a Mezőgazdasági és 
Élelmezésügyi Minisztériumban a Vadászati Osztályon. A rendszerváltáskor eljöttem onnan, 
és egy családi vállalkozásba kezdtem: ólomkristállyal foglalkozunk. Nyersanyagbeszerzés, 
csiszoltatás, kereskedés a tevékenységünk. A parádi rendezvényekre ólomkristály-készleteket 
adunk. 
- A sasvári üveggyár bezárt, az üvegből élők helyzete nehezebbé vált, a helyi ismerőseim 
szerint nehezebb az értékesítés is. Ön mit tapasztal? 
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- A visszaesés óriási. Ennek sok oka van, de szerintem elsősorban az, hogy az emberek a 
luxuscikkről mondanak le, ha húzni kell a nadrágszíjon. Márpedig jó ideje húzni kell a 
nadrágszíjon, az ólomkristály pedig luxuscikknek tekinthető. De éppen ilyen erővel hathat az 
eluralkodó minimalizmus is. Leszállítják az igényeiket az emberek. Ez újabban nemcsak 
szükségből van, hanem trend is. És ehhez még ott a riogatás, ami mögött nem az 
egészségmegőrzés szándéka, hanem anyagi érdek áll. Szóval keményen kell dolgozni, hogy a 
számításához juthasson az ember. Más termékekkel is foglalkoznunk kell, például 
üvegékszerekkel, ezek iránt nőtt a kereslet. 



- Támogatja a palócnapokat. Ismeri is azokat, szokott részt venni rajtuk? Ha igen, mit tart 
róluk? 
- Régóta csaknem minden palóc napon ott vagyok - Szeretem, érdekesnek találom, a 
hagyományaink megőrzését pedig fontosnak is. Csak jót tudok mondani ezekről a 
rendezvényekről. 
- Ha Önön múlna, javítana rajtuk valamit? 
- Talán a résztvevők körét tágítanám. Ma kissé belterjesnek tűnhet a rendezvény. Ámbár ha a 
bővítésnek áldozatául esne a családias hangulat, akkor inkább hagyni kellene. De legyen ez a 
szervezők gondja. Én sok sikert kívánok.       
                                                                                                          (nagy) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Rossz szomszédság török átok (1.) 

 
  Egy parádi ember azt kérte tőlünk, hogy írjunk a lapba azokról az érvényben levő 
szabályozásokról, amelyek ismeretében a szomszédok közötti súrlódások elkerülhetőek 
lennének. Gyakran úgy gondoljuk, hogy igazunk van, sérelem ért bennünket – de hát a 
szomszéd is ezt gondolja. A címbe emelt szólás évszázadok keserű tapasztalatát közvetíti. 
Abban a reményben közöljük az alábbiakat, hogy segítünk rossz szomszédságokat jó 
szomszédságokká változtatni. 
   Először a növényeknek a telekhatárhoz, épületekhez való közelségéről lesz szó. 
Bár jelenleg nincs országos érvényű előírás az épületektől, telekhatártól való telepítési 
távolságokról, a helyi önkormányzatok településükre vonatkozóan ugyan önálló rendeletben 
vagy helyi építési szabályzatukban rendelkezhetnek az ültetési, telepítési távolságokról, de a 
lehetőséggel az önkormányzatok többsége, így Parád önkormányzata sem élt. Ennek 
hiányában elvileg a telken bárhol ültethető növényzet. Egyetlen feltétel, hogy az a 
szomszédos ingatlan tulajdonosát, használóját nem zavarhatja (árnyékolás, kilátás 
zavarása, telekre átnyúló ágak, gyökerek, épület alá növő gyökerek, épületre ráhajló ágak, 
épületen végzendő felújítási munkát akadályozó növényzet) ingatlana használatában, 
birtoklásában nem korlátozhatja, épületében kárt nem okozhat. 
   Jogi értelemben javasolt teendők telepítés, ültetés előtt: 
A telepítés helye szerinti önkormányzat polgármesteri hivatalában minden esetben 
tájékozódjunk arról, hogy létezik-e telepítési, ültetési távolságokat meghatározó helyi 
szabályozás. Ha igen, járjunk el annak szellemében, de ültetés előtt tájékoztassuk érintett 
szomszédunkat szándékunkról és kérjük ki véleményét. Miután Parádon nincs a 
telekhatároktól, épületektől kötelezően betartandó telepítési távolságokat meghatározó 
települési előírás, ajánlatos egy szaklap javaslatait követnünk , hogy könnyebben 
elkerülhessük az összezördüléseket, netán a bíróságig fajuló vitákat. 

Ajánlott minimális telepítési távolságok 

telekhatártól:

 a várható, kifejlett növény magasságának fele. 
 
épülettől, illetve szomszédunk által beépíthető telekhatártól:
 gyep, virág, szamóca, hagyma, stb. 0,50 m 
 1 m-nél magasabbra nem növő cserje, bokor 1,50 m 
 szőlő, 2 m-nél magasabbra nem növő cserje, bokor, sövény, díszfa 2,00 m 
 3 m-nél magasabbra nem növő minden egyéb bokor és díszfa 2,50 m 
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 4 m-nél magasabbra nem növő, nem terebélyes díszfa 3,50 m 



 alacsony növésű gyümölcsfa, 4 m-nél magasabbra növő, terebélyes díszfa 5,00 m 
 cseresznyefa, továbbá az előzőekben fel nem sorolt gyümölcsfa, valamint nyár, fűz,               
 akác, fenyő 7,00 m 
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 dió- és gesztenyefa 8,00 m 
Az ültetési, telepítési távolságot persze nemcsak betartatni, hanem betartani is szükséges. 

(A következő számban az állattartásról és a szomszéd telekre lépés jogáról lesz szó.) 

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

 

HÍREK 
 
Pétervásárán 2012 májusában rendezték meg a körzet önkéntes tűzoltócsapatainak a 
seregszemléjét és versenyét, melyen Parád csapata eredményesen szerepelt. A díjazottak 
között Kiss János csapattagunk a legidősebb önkéntes tűzoltónak kijáró elismerésben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               
                                                                                                               Szerel a parádi csapat 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Parádfürdőn folytatódott a Magyarok Vására rendezvénysorozata. 2012. június 22-24-ig 
kínálták árúikat a termelők és a kézművesek.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
OLVASÓI LEVELEK 

 
Megemlékező sorok egy nemzetközileg is elismert művészről 

Stork Csaba díszlet- és látványtervező május 6-án tragikus hirtelenséggel életének 56. évében 
elhunyt. Dolgoztam vele, nagyra becsültem, barátom volt. Meglepődtem azon, hogy milyen 
sokan nem tudják, hogy valójában ki is volt ez az ember, mitől lett bizonyára a legismertebb 
parádi. De ez is Csabára vall: soha nem verte nagydobra sikereit. Ennek ellenére bátorítanék 
mindenkit, hogy legyünk büszkék kis falunk híressé vált gyermekére, hisz oly ritka manapság 
a fiatalok számára követendő jó példa. 
Emlékszem a napra, mikor először dolgoztam Csabával a Joy Division előkészületein 2005-

http://www.edenkert.hu/gyumolcs/gyumolcsfak/az-oszibarack-viragritkitasa/210/
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ben. Nagyon izgultam a találkozás előtti fagyos 
reggelen, de minden félelmem alaptalannak 
bizonyult később: személyében egy végtelenül 
kedves, közvetlen embert ismerhettem meg. Mindig 
mosolygós, tiszta kék szemei, különleges, 
barátságos hanglejtése és optimista életszemlélete 
nagyon inspirálóan hatott mindenkire. Jókedvű, 
nyugodt természetű, kicsit filozofikus alkat volt. 
Nagyon komolyan vette munkáját és sokat 
dolgozott, hihetetlen kreativitással és 
kézügyességgel volt megáldva. Asztalán mindig 
százával álltak a rajzok. A művészek többnyire 
maguknak valók, de ő igazi közösségi ember is volt. 
Értett az emberek nyelvén. Szép karrierje ellenére 
szerény maradt és alázatos. Ha forgatás közben 
hívtam is mindig szakított rám időt. Őt tényleg 

érdekelte a mások véleménye. Nagyon sokat tanultam tőle szakmailag is, de sok olyan 
kiveszőben lévő értékeket is átadott, mint az alázat, lelkesedés, pozitív gondolkodás, 
kreativitás. 
  Csaba építészeti tanulmányai végeztével a Mafilmnél helyezkedett el, 1987-ben Sándor Pál 
Miss Arizonájának díszletét tervezte. A kilencvenes években felnövekvő generáció az 
Űrgammák űrhajójának belsejéről emlékezhet munkájára leginkább. 1998-ban ő volt Az 
operaház fantomja című, Dario Argento által rendezett olasz-magyar koprodukciós film 
díszletének építészeti tervezője. Ő tervezte többek közt Rolf Schübel Szomorú vasárnap, Pejó 
Róbert Látogatás és Deák Krisztina Aglaja című filmjének a díszletét is. Emellett 
megszámlálhatatlan sok reklámfilmben is dolgozott. 
  Olyan nemzetközi produkciókban működött közre, mint az Alien filmek, és a most 
megjelenő Prométheusz producerének, Walter Hill-nek a Vörös Zsaruja Arnold 
Schwarzeneggerrel a főszerepben, vagy  a szintén részben Magyarországon forgatott 
Underworld, Hellboy 2, illetve az I Spy mozifilmek. Legutolsó munkája a Die Hard - 
Drágább, mint az életed -című szuperprodukció volt, amit jelenleg is Budapesten forgatnak, 
és amire most is, mint mindig, teljes erőbedobással készült. Sajnos, ezt a munkáját már nem 
fejezhette be. 
  2010-ben a legjobb látványtervező kategóriájában jelölte az Osztrák Filmakadémia az akkor 
alapított Osztrák Filmdíjra a Látogatás című filmért.  
  Stork Csaba parádi volt, szülei tősgyökeres parádiak (óhutaiak), ő maga itt élte 
gyermekkorát, ide járt iskolába. Két lánya van, a nagyobbik, Natasa is művész lett, a Nemzeti 
Színház színésznője. 
  Csabát június másodikán a parádi temetőben, hozzá méltó környezetben, a festőien szép 
panorámájú hegyoldalban édesanyja mellett helyezték végső nyugalomra. 
                                   Fazekas István Parád, Kristály út 
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