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Köszöntjük
Szépkorú Lakosainkat!
Köszönjük a példamutatást! Köszönjük az emberi értékeket, melyeket belénk
csepegtettek. Kérjük a jó Istent, adjon még sok-sok lágy, simogató tavaszt! Szívből
kívánjuk, továbbra is ragyogja be életüket az öröm, a boldogság és a vidámság.
Október elseje az Idősek Világnapja. Ebből az alkalomból köszöntjük
mindazokat, akik hosszú, munkában eltöltött évek után köztünk töltik
megérdemelt nyugdíjas éveiket.
Segítségükkel ápoljuk a hagyományainkat, száll generációról – generációra a sok
tudás. Szeretettel gondolunk rájuk, s nem csak ezen a napon, hanem az év minden
napján, hisz szeretetükkel, bölcsességükkel ők is mindig a rendelkezésünkre állnak.
Idős koruk tapasztalatával helyükre tudják tenni a dolgokat, tudják mi a jó, amit tovább adhatnak, s tudják mi az a rossz, amit el kell kerülni a következő generációnak.
Feladatunk, lehetővé tenni számukra az öregkorhoz méltó életet, támaszt nyújtani nekik a pihenés éveiben. Vigyázni kell rájuk, segíteni őket, hogy a hosszú évek
kemény munkája után örömteli életet élhessenek.
Fogadjuk meg és a mi feladatunk legyen az, hogy életük minden napján gondoskodunk róluk, ne legyenek magányosak, és nem csak ilyen kiemelt ünnepen, hanem
folyamatosan foglalkozzunk gondjaikkal, örömükkel, egészségükkel.
Tudjuk, hogy jelenlétük, szorgalmas munkájuk példaként szolgál az utánuk következő generációk számára.
Önkormányzatunk nevében tiszta szívből kívánjuk éljenek még sokáig velünk
egészségben, jókedvben!
Mudriczki József
polgármester
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Beszámoló a képviselő-testületi
ülésekről
Június 27.

A munkaterv szerinti ülésen 6 napirendi pontot tárgyalt testületünk, az 5.
pont az egyebek, a 6. pont pedig zárt
ülés volt.
• Az I. pontban Parád Nagyközség
Közrend – Közbiztonsági helyzetéről készült Rendőrkapitányság által
készített jelentést tárgyalta és fogadta el a grémium. Örömmel fogadtuk a jelentésben szereplő adatokat,
melyek arról tanúskodtak, hogy településünkön közbiztonsági szempontból nagyobb súlyú cselekmény
nem történt. A képviselők részéről
elhangzott, hogy környezetünkben
még mindig jelen van az illegális fakitermelés, falopás.
• A II. pontban településünk körzetes
védőnője számolt be feladatai ellátásáról. Fő feladatai: - A várandós
anyák, csecsemő és kisgyermekgondozás, látogatás, tanácsadás.
– Az óvodai, iskolai egészségügyi
munka. – Az egészségnevelés, szűrő
vizsgálatok végzése. Az elhangzott
beszámolót testületünk elfogadta.
• III. pontban a Mátra Jövője Turisztikai Egyesület (helyi TDM) beszámolója került elfogadásra.
• IV. pontban az IKSZT munkatársai tájékoztatták a jelenlévőket a
július 7-én tartandó rendezvények,
XXVII. Heves Megyei Vadásznap
és I. Parád Feszt lebonyolításáról,
programjairól. Az azóta megvaló-

sult rendezvényekről elmondhatjuk,
azok gördülékenyen, sikeresen zárultak.
• Az egyebek pontban két döntést
hozott az önkormányzat képviselőtestülete, jelesül kiválasztásra került
az Ifjúsági út – köz felújítását kivitelező vállalkozás, a Szajla, Kertész
u. 25. alatti székhelyű Horuczi ’97
Kft., valamint döntés született a me-

Tisztelt Olvasó!
Amennyiben a képviselőtestületi ülések előkészítésére
született dokumentumokról,
a döntésekről, határozatokról,
rendeletek tartalmáról többet
szeretne megtudni, kérjük,
keresse fel Parád honlapját,
a www.parad.hu-t.
zőgazdasági gépbeszerzés pályázat
ajánlatairól. Kiválasztásra került az
azóta leszállított „Zetor Major 80”
típusú 75 LE teljesítményű traktor
és a hozzátartozó eszköz (gréder).
• A VI. pont zárt ülés keretén belül került megtárgyalásra. Az előterjesztésben külterületi termőföld értékesítési eljárásban benyújtott kifogás
megtárgyalása szerepelt. A testület

a kifogás elutasításáról hozott döntést, amely ellen annak benyújtója
a területileg illetékes Munkaügyi
és Közigazgatási bírósághoz fordult
jogorvoslatért.

Július 9.

Rendkívüli ülés keretén belül két ügyben kellet gyors döntést meghozni. Az
első előterjesztés az önkormányzatot
érintő átalakuló szociális szövetkezeti
tagságról való döntés volt. Az új szociális szövetkezet alapszabályával a testület nem értett egyet, ezért a továbbiakban a szövetkezet tevékenységében
nem kíván részt venni.
• A II. előterjesztés kapcsán testületünk hozzájárulását adja ahhoz,
hogy az Émály út végén lévő gyalogút – mivel funkciója megszűnt –
megosztással leválasztásra kerüljön
a tényleges közterületről.

Búcsúztunk Szakács Bélától
Ismét elment egy tisztviselő, egy olyan ember, aki mindig jókedvet sugárzott, segítőkész volt, tette ezt a körülötte élőkért, a falujáért, a sportért. Róla elmondható,
tisztelt mindenkit és Őt is mindenki tisztelte, nagyra
tartotta. Jól ismerve a családot bizton állíthatom,
kiváló édesapától és férjtől, egy jó embertől búcsúztunk
szeptember 24-én a Parádi Temetőben. A közösséggel
való kapcsolatát az is jól tükrözi milyen sokan kísérték el utolsó útjára és vettek tőle végső búcsút őszinte
főhajtással.

Július 17.

Rendkívüli képviselő-testületi ülés
napirendje az előzetesen tárgyalt és
annak kapcsán beérkezett ajánlatok
alapján az erő és munkagép beszerzési
pályázatnál a Zetor Major típusú mezőgazdasági gép típus vásárlásánál a
gyöngyösi székhelyű Agramír 97 Kft.
ajánlata mellett döntött, mivel az önkormányzat számára a legkedvezőbb
feltételeket biztosította, ár érték arányban és a szolgáltatás vonatkozásában
egyaránt.

– Szerette a szépet és a jót, kedvenc hobbija a sport,
amelyből mindig napra kész volt, olyan információk
birtokosa volt, amely igazolta kötődését a labdarúgáshoz,
az atlétikához, de otthonosan mozgott a lövészet terén is.
Különösen szerette az olimpiákat, amikről szinte mindent
megjegyzett és évekkel később is úgy mesélt az eseményekről, mintha azok a minap történtek volna. Azt hiszem az
itt élő közösség nevében is mondhatom, emlékedet mi is
sokáig őrizzük, – nyugodj békében BÉLA BÁCSI!
Mudriczki József
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Tájékoztató
a téli rezsicsökkentési
támogatásról
Tisztelt Olvasók!

Augusztus 29.

A szokásos polgármesteri beszámoló
elhangzása után 6 napirendi pont, illetve az egyebekben egy előterjesztés
és egy tájékoztatás hangzott el.
• Az I. pontban a 2018–2019-es oktatási év kezdetéről hallhatunk információkat. Először az óvoda tekintetében Bükerné Huszár Erzsébet
intézményvezető adott számot a
kezdetekről, majd Szalai Gáborné,
az iskola intézményvezetője beszélt
a tanév kezdetéről. A tájékoztatás
alapján örömmel fogadtuk a jó híreket, miszerint az óvodába 73, az
iskolába 248 gyermeket írattak be a
szülők.
• II. pontban az ez évi közmunkaprogram II. negyedéves lebonyolításáról adtam felvilágosítást a testület
részére, illetve az előttünk álló időszak tervezett feladatairól számoltam be. Jelenleg 7 féle tevékenységet
24 fő közfoglalkoztatottal végzünk.
• A III. pontban az IKSZT II. féléves
programjának megtárgyalása és annak elfogadásáról született határozat, a részletes program a település
honlapján tekinthető meg.
• A IV. pontban döntöttünk arról,
hogy a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár és Parád Nagyközség
Önkormányzata a könyvtárellátási
szolgáltatásokra vonatkozó együttműködési megállapodást ír alá.
• Az V. pontban a „Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatás” című pályázat
benyújtásáról határozott a testület.

• A VI. pontban a 2018–2019-es oktatási tanévben biztosítandó tanszertámogatásról hozott döntést
a képviselő-testület. A parádi és a
körzeten kívülről (Recsk, Mátraderecske, Mátraballa, Pétervására
stb.) bejáró általános és a középiskolákban tanuló parádi gyermekek
szülei 5.000 – 5.000 Ft támogatást
vehetnek föl a Községháza pénztárában.
• Az egyebek pontban döntött a
grémium a július 9-i ülés hasonló
pontjának második előterjesztésére
hozott határozat kapcsán elkészíttetett Émály úti területmegosztás
és változási vázrajz elfogadásáról és
annak a földhivatalhoz történő benyújtásáról.
Még az egyebekben tájékoztatás
hangzott el arról, hogy újabb befektető mutat érdeklődést az Ybl épülete
iránt, az első kapcsolatfelvétel megtörtént. A következő személyes találkozó augusztus 31-én délután történt.
Kérésükre a Kórház vezetésével való
találkozót megszerveztem, a megbeszélésen részt vett önkormányzatunk
Településfejlesztési
Bizottságának
elnöke is. A befektetők tudtunkra
adták, hogy egészségügyi, illetve
gyógyturisztikai fejlesztésekben gondolkoznak. A nap folyamán bemutatásra került még részükre az üresen
álló Károlyi kastély épületegyüttese
is, mint további potenciális befektetési lehetőség Parádfürdőn.
 Mudriczki József
polgármester
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Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Kormány 1364/2018. számú határozata értelmében a fával és
szénnel fűtő ingatlan használók is
megkaphatják – a vezetékes gázzal
fűtőkhöz hasonlóan – a 12.000 Ft
összegű rezsicsökkentési támogatást.
Az érintettek 2018. október 15ig jelenthetik be támogatási kérelmüket a községházán beszerezhető „igénybejelentő nyilatkozat
a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé
váló további intézkedésekről
szóló 1364/2018 (VII. 27) Korm.
határozatban foglalt háztartások részére” című nyomtatvány
kitöltésével és hivatalunkhoz történő visszaküldésével.
Az október 15-e után érkező
igénybejelentések nem fogadhatók el a határidőn túli benyújtás
jogvesztő.
Az igénylő személynek az
adott háztartás a bejelentett lakóhelye, vagy bejelentett tartózkodási helye.
A támogatás háztartásonként
12.000 forint értékű tüzelőanyag,
amelyet várhatóan még a téli fűtési időszakban vehetnek át, ha
erről a Belügyminisztérium döntött és a támogatást átutalja.
Az igény jogosultságát az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a döntést megelőzően ellenőrizheti.
A vezetékes gázhálózati csatlakozással rendelkező fogyasztók már
részesültek támogatásban, így részükre már nem jár ilyen támogatás.
Aki még nem töltötte ki a szükséges rezsicsökkentési kérelem
nyomtatványt, pótolja, hogy minden érintett háztartáshoz eljusson
a támogatás.
 Mudriczki József
polgármester
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A Településfejlesztési Bizottság
tájékoztatója
A településfejlesztési bizottság nevében, az alábbiakban
szeretném tájékoztatni a
lakosságot, a legutóbb megjelent Parádi Mozaik óta történt
eseményekről.
A Kékesi út csapadékvíz elvezetés projekt következő lépése a kivitelező kiválasztása. Az Észak-Magyarországi
Regionális Vízmű az ivóvíz gerincvezeték cseréjét elvégezte, ezt a Kékesi és
Hársfa út csapadékvíz elvezetésének
felújítása követi.
*
Az Ifjúság utca és Ifjúság köz útburkolatának felújítását a kivitelező
elkezdte: a szegélyek cseréje, feltöltés
és stabilizálás már megtörtént. A teljes
felújítás várható befejezése szeptember
végére/október elejére tehető. A felújítás ideje alatt, az esetleges kellemetlenségekért a lakosság elnézését kérjük.
*
Immár az elnyert pályázatok között
tudhatjuk a „TOP-5.3.1-16 HE1-201700011 Helyi identitás és kohézió erősítése” pályázatunkat is. A projektben közösségi akciók, tevékenységek,

események, programok, folyamatok
megvalósítására nyílik lehetőség a
közművelődési intézmények, közművelődési közösségi színterek, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények, szervezetek
együttműködésével.
*
A településfejlesztési bizottság terep bringapark kialakítása mellett
döntött, melyet az önkormányzat is
támogatott. A már meglévő (Kossuth úti) épített extrémpálya mellett,
a mountain bikes sportolóknak is
lehetőségük nyílik, (a volt kertészet
helyén) mesterségesen létrehozott
pályán biciklizni. A földmunkával
létrehozott (földbuckákból álló), füves pálya szélessége lehetővé teszi 2
párhuzamos nyomvonal létrehozását, ezáltal versenyek helyszínéül is
szolgálhat az új pálya. A bringapark
várhatóan 2018 őszén készül el.
További már beadott,
függőben lévő pályázatok:
 TOP-1.2.1-16 Turisztikai pályázat
 LEADER pályázat
 Farkas Gitta Ágota
Településfejlesztési Bizottság elnöke
 Parádi Mozaik • 2018. október 
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Bendegúz Óvoda hírei

A tanév első nagy feladata volt a Zöld
óvoda cím 2. pályázatának benyújtása, hogy újabb 3 évig viselhessük ezt
a kitüntető jelzőt. Ezzel egyidejűleg
megkezdődtek a vele járó programok is. Az első két hétben a nagy- és
középső csoportosok almaszüreten
vettek részt Recsken, a Mátra Alma
Kft. almásában. A gyerekek lelkesen,
örömmel szedték az almát csoportjuk
számára, hiszen a termést ők maguk
fogják elfogyasztani.
Megkezdődtek a csoportok túrái,
„hátizsákos kirándulásai” is. A tanév
alatt fokozatosan növeljük a megtett
távokat, a terepviszonyok nehézségeit;
változatos helyszíneket választunk. A

hónap végén a nagyobbak részt vesznek a Mátrafüredi Erdészeti Nyíltnapon, ahol lehetőségük lesz megismerni a Mátra élővilágát és az erdészek
munkáját. Továbbá a bodonyi Önkormányzat jóvoltából a nagycsoportosok
kipróbálhatják magukat az őszi betakarítási munkákban.
Ezek a programok nem csak a Zöld
óvoda miliőjébe illeszkednek, hanem
helyi programunk alapkövei is, hiszen
játékosan, a mozgás örömét kihasználva rengeteg tapasztalathoz, új információhoz, élményhez juttatják a gyermekeket. Nem utolsó sorban, a kiemelten
kezelt egészséges életmódra való nevelés szempontjából is fontosak ezek az
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alkalmak, mert fenntartási időszakban tart még az egészségnevelési pályázatunk. Az egészségtudatosság a
novemberi hónapban még nagyobb
hangsúlyt kap. Az „egészség hetek”
keretében vitaminsalátákat, egészséges
ételeket fogunk készíteni és fogyasztani. Az egészségtudatos szokások alakításában nagy segítségünk a helyi védőnő, a fogorvos és a gyógyszertár.
Programjainkkal a gyermekek teljes személyiségének formálására törekszünk. Minden tevékenységben a
játékosság, az élményszerzés segíti az
információk befogadását.
 Jónásné Zaja Zsuzsanna
óvodapedagógus
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Fáy hírek
A parádi Fáy András Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskolában augusztus 31-én
16 órakor Szalai Gábor Béláné intézményvezető asszony
Ünnepélyes Tanévnyitó keretében megnyitotta a 2018-19-es
tanévet.
A tanévet 245 tanuló kezdte meg
az iskolában, köztük 25 első osztályos és 33 nyolcadik osztályos.
Mindannyiuk számára nagyon fontos ez az év, hiszen a csodálatos és
színvonalas ünnepi műsort adó kis
elsősök elkezdték a munkát az iskolában, a számok és betűk világában,
a nyolcadik osztályosok számára pedig ez az utolsó év általános iskolásként, a középiskolai tanulmányaik
megkezdése előtt.
Az iskola életében bekövetkeztek
személyi változások is. A művészetoktatási intézményegység vezetője
Hollóné Kívés Violetta lett Juhász
András helyett, aki óraadó tanárként heti egy alkalommal jár vissza
hozzánk klarinétot tanítani. Szakács Péterné, Ibolya néni nyugdíjba
vonul. Ezúton is köszönjük neki 40
éves elhivatott pedagógusi munkáját, a gyermekek iránti szeretetét, és
szívhez szóló kollegalitását! Csortos
Tímea magyar-történelem szakos
tanárként kezdte meg munkáját intézményünkben, az 5.a osztályfőnökeként.

A tanévet megelőzően a nyár során
több táborban is részt vettek gyerekek,
pedagógusok és segítők is.
Az előző tanév végén az EFOP-3.3.517-2017-00009 azonosítószámú, „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő iskolai Közösségi Program
kísérleti megvalósítása” című projekt
keretében napközis tematikus programok valósultak meg 2018. június 1829. közötti időszakban. A napközis táborban heti váltásban Nomád kaland
és Sport héten 72 tanuló, 8 pedagógus,
7 önkéntes segítő és 6 közösségi szolgálatot teljesítő középiskolás vett részt.
A programok a teljesség igénye nélkül
a következők voltak: A Nomád kaland
során ellátogattunk Kisnánára és Sirokba a várakba, óriás ugróköteleztünk, íjászkodtunk, ügyességi pályák
során eljutottunk Etelközből a Kárpát-
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medencébe és számháború kertében
a magyarok és besenyők elfoglalták
a Parkot. A Sportosak Bükkszékre és
Gyöngyösre mentek strandolni, vándorcirkuszt alakítottak, két keréken
gurultak, zsinórlabdáztak és minden
reggel zumbáztak. Finom falatokat
ettünk a Parádi Kisvendéglőben és a
No.1 Étteremben.
***
2018. június 8-án Zánkára indultunk, ahol 5 éjszakát töltöttünk. 40
tanuló a 4. és 5. osztályokból és 4
pedagógus vett részt az Erzsébet Táborok keretében nyert pályázat által
biztosított Parádés Balaton elnevezésű táborozáson. Már az utazásunk
is nagyon izgalmas volt. A Nyugati
pályaudvarról külön vonattal mentünk Zánkára, és odáig a parádi,
parádsasvári, bodonyi és recski ön-

Intézményi hírek
kormányzatok kisbuszai vittek minket Mudriczki József, Holló Henrik,
Kovács István és Nagy Sándor polgármester urak segítségeként ingyen
és bérmentve. A hazafelé vezető úton
a parádsasvári kisbusz meghibásodása miatt a Parádi Önkéntes Tűzoltók
kisbuszát is rendelkezésünkre bocsátotta Mudriczki József polgármester
úr, aki személyesen volt a sofőrünk
is. Köszönjük ezúton is ezt a sok segítséget! Külön köszönettel tartozunk
Zám Ferencnek Mátraderecskéről, aki
szintén ingyen levitte Zánkára és haza
is hozta a bőröndjeinket! Előzetes internetes teszt kitöltésével lehetőséget
kaptunk egy közlekedésbiztonsági
versenyen való részvételre, a „Láss az
én szememmel!” Partnerséggel az utakon címmel. Mátrahegyi nevű csapatunk szoros küzdelemben megnyerte
a versenyt, így elhozta a 250.000 Ftos utazási utalványt, ami a fődíj volt.
Minden nap fürödtünk a Balatonban
és nagyon változatos programokon
vettünk részt a világoskékek csapatának tagjaiként. Indulónk is volt: „Mi
vagyunk az erő, mi vagyunk a hang,
nálunk a power, nálunk az agy. Lássuk
hát, mi van itt még? Ja, világoskék!”
***
„Életrevalók” névvel július 23-27-ig
az iskolában szerveztünk napközis tábort 25 tanuló és 5 pedagógus részvételével. Az első nap kézműves foglalkozások keretében dobozokból várakat,
házakat építettek a gyerekek. A második napon délelőtt sport programok
voltak, délután kézműves foglalkozás.
A harmadik napon közlekedésbiztonsági akadálypályán tanulták a gyere-

kek a KRESZ szabályait. Az utolsó nap
túra volt, ahol a Mátra élővilágával ismerkedtek meg a táborozók.
***
Augusztus 4-8-ig „Eredményesség
és hatékonyság sokszínű tevékenységekkel Bodonyban és a környező tele-
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püléseken” keretén belül bentlakásos
táborban vehettünk részt Tiszafüreden az Albatrosz Kempingben 60 felső
tagozatos gyermekkel és 6 kísérővel. A
tábor legkedveltebb programjai a napi
kétszeri strandolás mellett a léghokizás, a Falusi Olimpia és a Tisza élővilágának megismerése volt motoros
csónakokból. A csapat fele kerékpáron
töltötte ideje jelentős részét, amihez a
saját kerékpárokat Farkas Péter szülő
szállította le és haza is támogatásként.
Köszönjük szépen!
***
Köszönet a nyári élményekért a
gyerekek, a szülők és a pedagógusok
nevében Szalai Gábor Béláné intézményvezetőnek, aki lehetővé tette számunkra, hogy ilyen színes nyarunk
legyen és mindenkinek, aki támogatásával, munkájával hozzájárult a MI
BOLDOG NYARUNKHOZ!
 Cserháti Zsanett Johanna
pedagógus
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Kultúra, közművelődés

Közösségi Ház – IKSZT hírei

Este 6 órától a Parád Feszté lett a
főszerep, a parkban felállított színpad vált az est központjává. Elsőként
Beliczai Balázs humorista műsorát
láthattuk, hallhattuk, aki a Dumaszínház és a Showder Klub oszlopos
tagja. Közel 1 órás műsorával vidám
perceket szerzett a közönségnek.
Ezt követően a humort felváltotta a
zene, a Jazztelen zenekar triója csapott
a húrok közé. A zenekar neve ugyan
sokak számára nem volt ismerős, de a
közel másfél órás műsoruk után, sokan
megjegyezték azt. Kiváló koncertet adtak, megfelelően megalapozva a hangulatot az est következő fellépőjének.

FOTÓ: SIDLÓ TAMÁS

FOTÓ: SIDLÓ TAMÁS

A korábbi években kialakult hagyomány szerint a megyei vadásznappal
közös időpontban került megrendezésre az önkormányzat rendezvénye,
a Palócnapok. Az idén azonban úgy
döntött önkormányzatunk képviselőtestülete, hogy ezt a hagyományőrző
nagyrendezvényt két évente kívánja
megszervezni, és a köztes időszakban
egy másfajta, más jellegű program kerül megrendezésre, ami a Parád Feszt
nevet kapta. Július 7-én a parádfürdői
parkban és parkolóban első alkalommal vehettünk részt ezen. A délelőtt
folyamán a központi parkolóban
került sor egy Veterán Autó-Motor
Közönségtalálkozóra, ahol számos
érdekes járművet tekinthettek meg az
érdeklődők.
***
A nap folyamán ugyancsak ezen a
helyszínen zajlott a XXVII. Heves Megyei Vadásznap, amely kora délutánig
színes programmal várta az érdeklődőket.

FOTÓ: SIDLÓ TAMÁS

FOTÓ: SIDLÓ TAMÁS

A nyár sem telt eseménytelenül településünkön
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Kultúra, közművelődés
Az est befejezéseként az Exotic zenekar lépett színpadra, akiket azt hiszem sokunknak nem kellett bemutatni, hiszen több, mint 30 éve a magyar
könnyűzenei élet méltán népszerű
szereplői. Frontemberük, Sipos F. Tamás „vezényletével” egy színvonalas,
remek hangulatú koncertet adtak, sokunkban felidézve a 80-as, 90-es évek
bulijainak hangulatát.
Vendégeinktől egy professzionális
műsort hallhattunk, láthattunk egy
tökéletes és gyönyörű helyszínen, ami
őket is elvarázsolta. Köszönet a remek
zenéért, a hangulatért, amelyet ezen
az estén biztosítottak a jelenlévőknek!
Itt is szeretnénk köszönetet mondani
azoknak a vállalkozásoknak és magánszemélyeknek, akik nagylelkűen támogatták a rendezvény megvalósítását:
Platán Gyógyszertár • Erzsébet Park Hotel
• Komló Tamás • Revor International Kft. •
Papír-írószer és Lottózó – Molnárné Bartus
Zsuzsanna • Mudriczki József • Gramofon
Kávéház • Pannónia Park • Vass Gábor • Parádi
Kisvendéglő • Coop ABC • Mátravíz Bt. • Marika
kereskedése – Varsányi Andrásné • Aranytükör
kozmetika – Bánkúti Józsefné • HexaVR Kft.
• Petrov László • RICSICARS Autómentés Lukasik Richárd • Révész Zoltán • Parádi Pékség
Kft. • Mátra Jövője Turisztikai Egyesület •
Országos Magyar Vadászkamara Heves Megyei
Területi Szervezete • Egererdő Zrt.
Köszönjük a támogatásukat és
mindazokét is, akik munkájukkal
hozzájárultak a rendezvény létrejöttéhez és sikeres lebonyolításához.

Bízunk benne, hogy azok, akik eljöttek és részt vettek a Parád Feszten,
jól érezték magukat, valamint abban
is, hogy a lesz folytatása. 
***
Bíró Ernő helyi lakos régi vágya
teljesült a július 21-én a Tűzoltó Galériában megtartott kiállításának
megnyitójával. A Parádon élő amatőr,
hobbi festő munkáival már többször
találkozhattunk, kiállította képeit
korábban a Tűzoltó Galériában, több
alkalommal a Közösségi Házban - ebben az évben a nőnapi műsor kísérőprogramjaként láthattuk az alkalomhoz kapcsolódó képeit -, illetve a XXX.
Jubileumi Palócnapokon is megtekinthettük azokat. Ez alkalommal
azonban ünnepélyes megnyitóval és
meghívott vendégekkel tiszteltük meg
a helyi amatőr festő munkáiból készült kiállítást. Mindnyájunkat nagy
örömmel töltött el, hogy milyen sokan
fogadták el a meghívást a megnyitó-
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ra, amelyen Mudriczki József polgármester köszöntötte a megjelenteket.
Meghatottan vette át tőle a szót Bíró
Ernő, aki bemutatta a képeit, illetve
beszélt arról is, hogy néhány évvel ezelőtt hogyan indult el a festészet útján.
A megnyitón Dávid Laura gyönyörű
hangja varázsolta el a közönséget, az
általa énekelt dalok tették még színesebbé, ünnepélyesebbé az eseményt. A
kiállítás még megtekinthető a Tűzoltó
Galériában, aki teheti, nézze meg!
***
Július 21-én a Közösségi Ház adott
helyet a helyi Cigány bálnak. Berkes
Elemér a parádi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat vezetője és Mudriczki
József polgármester üdvözölte a meghívottakat. Az est folyamán hallhattuk Péter Viktória Zsaklin szavalatát,
valamint a parádi Tűzmadarak Tánccsoport műsora színesítette az estet.
A jó hangulatról a Pekő Trió gondoskodott.
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Kultúra, közművelődés

Szent István királyra emlékezve a
keresztény magyar állam alapításának
évfordulóján ünnepi megemlékezést
tartottunk augusztus 20-án az ünnepi
szentmisét követően a templom kertjében. Mudriczki József polgármester
köszöntőjét követően Dombi Ferenc
plébános megáldotta és megszentelte
az új kenyeret. Verssel köszöntötte az
ünnepet Bánkúti Bálint, Antal Janka és Jónás Bendegúz, Farkas Emese
énekelt. A kenyér megbecsüléséről és
tiszteletéről hallhatunk néhány gondolatot Vince-Kovács Katalin tolmácsolásában. Az ünnepi műsor után
az új kenyeret a Palócbokréta Hagyományőrző Egyesület tagjai kínálták a
résztvevőknek.
***
Szeptember 5-én került sor a hímző
szakkör foglalkozására, amely rendhagyó alkalom volt. A Gábor Péterné vezetésével februártól ingyenesen
működő szakkör hátterét a Hevesi
Népművészeti és Háziipari Szövetkezet, valamint a Hevesi Csillagvirág
Népművészeti Egyesület biztosítja. Ez
alkalommal meglátogatta a szakkört,
Báder Miklósné, a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet elnöke
és Pataki Miklósné, a Hevesi Csillagvirág Népművészeti Egyesület elnö-

ke, hogy betekintést nyerjenek annak
munkájába, illetve tájékoztatást adjanak a szakkör jövőbeli működésére
vonatkozóan. Ezen alkalomra meghívott vendégeink, Mudriczki József
polgármester, Vince-Kovács Katalin, a
parádi Fáy András Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa, Dr. Kelemen Éva, a Nemzeti Műve-
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lődési Intézet módszertani referense,
Erdész Judit Mária, a népművészet
mestere, Kovács Jánosné népi iparművész és a Junior Príma-díjjal kitüntetett Verebélyi Balázs is betekintést
nyerhettek az itt folyó munkába.
Egy maroknyi, de lelkes kis csapat
gyűlik itt össze hétről-hétre, akik egy
jó hangulatú kis szakkör keretében

Kultúra, közművelődés
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Digitális Jólét
Program Pont
hírei

készítettek el már jó néhány alkotást
az elmúlt fél évben. Reméljük, hogy
ez a lelkesedés, vidámság megmarad
az elkövetkezendő hónapokban is, és
még sok szép munka fog kikerülni
a tagok kezei közül. Nem titkolt vágyunk az, hogy településünk nagy
múltú hagyományőrző rendezvényén, a 2019-ben megrendezésre
kerülő XXXI. Palócnapokra egy kiállítást hozzunk létre az itt készült
alkotásokból.
Fontosnak tartottam még elmondani azt is, hogy ebben a szakkörben
tovább folytatódik a hímzőkultúra
életben tartása, de talán még fontosabb az a mai világban, hogy ez egy
közösségben történik.
Ezután egy kötetlen beszélgetés
keretében a hímző szakkör tagjai bemutattak néhányat az eddig készített
munkáikból, illetve szakmai eszmecserét folytattak ezen terület jeles és

szakavatott képviselőivel. A szakkör
tagjai saját készítésű süteményeikkel
látták vendégül a meghívottakat.
Bízunk benne, hogy a jövőben tovább folytatódik a szakkör munkája
és új tagok is csatlakoznak majd hozzánk!
***
A Közösségi Ház a nyár folyamán
is helyet adott vásároknak, esküvőnek, látásvizsgálatnak. A gyógytorna és a szenior örömtánc kivételével
az összes foglalkozás a nyári szünet
ideje alatt is zavartalanul zajlott.
Továbbra is szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt rendezvényeinkre. A programjainkkal
kapcsolatos bővebb információkért
látogasson el a www.ikszt-parad.hu
és a www.parad. hu/programok honlapokra vagy figyelje plakátjainkat!
 Vass Gáborné
IKSZT munkatárs

A Parádi Mozaik előző számaiban már beszámoltunk a
GINOP 3.3.1 Digitális Jólét
Program Pontok fejlesztése elnevezésű nyertes pályázatunkról, amelynek keretein belül indulnak majd el a „Digitalizáció
az aktív idősekért” program
keretében tartandó foglalkozások.
Várjuk mindazoknak a 65.
életévét betöltött személyeknek
a jelentkezését, akik szeretnének megismerkedni a számítógép, tablet vagy okostelefon
használatával (esetleg mindegyikkel), hogy ezen eszközök
segítségével könnyedén eligazodjanak az internet világában.
A foglalkozásokra való jelentkezés folyamatos.
Várható kezdés: október–november.
Jelentkezni a Közösségi Házban
személyesen vagy az alábbi elérhetőségeken lehet: 06 20 466 8890
vagy iksztparad@gmail.com

Szeptembertől újra indultak a Közösségi Ház rendszeres programjai, ahová szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt! A Sprirituális kör tagjai havonta 1 alkalommal fognak találkozni.
Program megnevezése

Óra időtartama

Az órát tartja

Hétfő

Gyógytorna
Klasszikus aerobic

17.00 – 18.00
18.00 – 19.00

Nagy Dorina - Egészségfejlesztési Iroda
Jónásné Zaja Zsuzsanna

Kedd

Szenior örömtánc

17.00 – 18.30

Doba Dénesné Ani

Szerda

Hímző szakkör
Klasszikus aerobic

15.00 – 17.00
18.00 – 19.00

Gábor Péterné
Jónásné Zaja Zsuzsanna

Csütörtök

Kangoo Jumps

18.00 – 19.00

Koscsó Emese

Péntek

Klasszikus aerobic

18.00 – 19.00

Jónásné Zaja Zsuzsanna
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Hitélet

Mindannyiunk otthona

A templom mindannyiunk otthona.
A templomfelújítás során sokat gondolkodtam azon, mit jelent a templom
nekünk a mai világban. Halljuk a harangszót, látjuk mindennap itt az út
mellett, de van, akiknek csak ennyit
jelent, talán megkeresztelték, de szülei
már nem hozták el a misékre, az októberi rózsafüzérekről, a májusi litániákról, vagy a szentségimádásokról nem
is beszélve. Olyan is van, akit meg sem
kereszteltek. Vannak, akik minden héten látogatják és imádkoznak benne,
mégis azt kell mondanom, a templom
mindenkinek otthona, Jézus minden
embert meghív a vele való közösségre,
és a megtérésre ad lehetőséget, kortól,
bőrszíntől és nemtől függetlenül. A
templom a maga jelenlétével hirdeti Isten országát. Harangja imára hív minket, vagyis beszélgetésre az Istennel.
Jézus ma is minden templomunkban jelen van, de kérdéses azonban
az emberek hozzá és a templomhoz
való viszonya. Mindannyian látjuk,
hogy bizony már nem járnak olyan
sokan az Isten házába, mint régen.
Ennek számos oka van: olyan világban élünk, amely mindent profanizál,
olyan világban, amelyben eltűnik a
szent. A számítógépek korában mindent számadatokkal jelölünk meg. Az
idő nem más, mint egyforma pillana-

Egyházközségi hírek
Kedves testvérek! Mint látható zajlik az idén 250 éves templomunk
felújítása, kérem az imájukat erre
a szándékra. Továbbra is várjuk a
testvérek adományait erre a célra, minden adomány előre viszi a
munkánkat, ez a templom településünk éke.
Új hitoktató kezdi meg munkáját
nálunk, Asztalosné Kovács Beáta,
aki a felső tagozatot veszi át. Isten
segítse munkáját!
Elsőáldozás idei évtől a 4. osztályban lesz. Akik tavaly elmaradtak, azok most pótolhatják, illetve
a 7-8. osztályok számára bérmálási
év következik. Mindkét eseményre
október 1-ig lehet jelentkezni. A feltételek a szokásosak: hittanon való
részvétel, illetve a Vasárnapi szentmisék látogatása!
Mindnyájuknak kívánom Isten áldását! Dicsértessék a Jézus
Krisztus!
tok egymásutánisága, amelyben nincsenek kiemelt pontok, ünnepek. A
teret is megszámozzuk, és a templom
nem más, mint egy darab épület egy
település épületei között, és nem az
 Parádi Mozaik • 2018. október 

Istennek szentelt különleges hely. Azt
mondják ma sokan, hogy imádkozni mindenhol és bármikor lehet. Ez
valóban így van, de Jézussal szemtől
szembe találkozni csak a templomban
lehet. Emlékszünk arra is, hogy volt
idő, amikor tiltották is a templomba
járást. Miért? A templomban a hatalom olyan helyet látott, ahol az ember
kicsúszik az ellenőrzés alól, ahol büntetlenül kimondhatja másvalakinek
és nem a hatalomnak azt, hogy „Tied
az ország, a hatalom és a dicsőség”.
A templom szent hely és az ott töltött
idő szent idő, szent attól, amit hordoz,
hogy az Egyház Krisztus titokzatos
teste, az idő, amit ott töltünk pedig az
ünnep, különösképpen is, hiszen itt
találkozunk Jézus Krisztussal.
A templom tehát mindannyiunk
otthona, ahol a Szentháromság - Isten szerető közösségében vagyunk
együtt, ahol nagy családunk, az Egyházközösségét élhetjük újra és újra át.
Mi, akik itt vagyunk, tudjuk mindezt,
de vigyázzunk, hogy kényelmünk, és
más kötöttség miatt nehogy elfelejtsük
az Isten házát, hanem legyünk mindig
otthon, az otthonunkban és hívjunk
haza másokat is, hogy mindenki itthon legyen!
 Dombi Ferenc Csaba
plébániai kormányzó

Mozaik
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A Palócbokréta hírei

Így sikerült eleget tennünk minden
meghívásnak, nemcsak településünkön, hanem a környező falvakban is.
Júliusban a Vadásznapon Parádfürdőn, Bükkszéken a polgármesterek
főzőversenyén (június 30.), augusztusban Bodonyban a Muzsikos Esten,
Falunapon Tardon, Szüreti ünnepen
Verpeléten, augusztus 20-án Szent
István napján Parádon, újból Bükkszéken és Szentdomonkoson is szerepeltünk.
Fellépéseink száma az idén is meghaladja a 20 alkalmat, aminek mindannyian nagyon örülünk.
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A Parádi Mozaik előző számában már beszámoltunk arról,
hogy milyen programokra
készülünk a nyár folyamán.

Októbertől már újabb nagy feladatok várnak ránk: megkezdjük a
felkészülést az Idősek Világnapjára,
a decemberi Luca napra, amelyen kilenc falu képviselőtestülete és vezetői,
valamint kedves meghívott vendégek
előtt mutatkozunk be új program-

Megemlékezés
2018. júliusában rövid betegség után elhunyt
Fogarasi Éva néni, aki ismert személyisége volt
Intézetünk életének.
Éva néni 2012 óta élt velünk, kezdetektől aktívan részt vett a falu életében, szívén viselte új
otthona, Parád sorsát. Rendszeresen látogatta az
Önkormányzati üléseket.
Dísztárgyai sok ember otthonát díszítik, gyereknapokon kézműves foglalkozásokat tartott a gyerekeknek, örömmel tanította őket a népművészet
szeretetére. Óvodásoknak festett kavicsokkal, kis emléktárgyakkal kedveskedett.
Éva néni igazi közösségi ember volt, aki bátran kiállt az idősek érdekeiért. Sajátjaként gondoskodott az intézményünkben fellépő vendégek megajándékozásáról, más intézményekbe történt látogatásaink alkalmával,
hosszú éveken át, sosem felejtett el saját készítésű ajándékokat küldeni.
Részt vett Pécsen az Idősek Ki mit tud?-ján, valamint 2017-ben meghirdetett, az Ellátottak jogairól szóló pályázaton rajzával szerepelt.
Számomra nagyon kedves, személyére jellemző kis történettel szeretnék
búcsúzni tőle.
Már a kórházban volt, amikor telefonon beszéltünk, és kérte, feltétlenül
juttassam el üvegeit a közelgő tombola sorsolásra, hagy örüljenek neki a
nyertesek.
Éva néni emlékét megőrizzük, példáját igyekszünk követni.
 Jónásné Almádi Mária
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mal a Freskó Étteremben. Már körvonalazódik az adventi és karácsonyi
műsorsorozat is, mellyel községünk
lakosságának szeretnénk az ünnepek
hangulatához illő estéket rendezni.
 Szabóné Presovszki Mária
népművelő

Nyíló
porcsinrózsák…
Nagy meglepetéssel vettem észre, hogy a régi napközi otthon előtti keskeny
földsáv a szivárvány minden színében pompázik. Évi
rendszereséggel mi bársonyvirágot ültettünk erre a helyre, mert igen csak napsütötte
és vízhiányos terület. Egy
alkalommal azonban láttam,
ahogyan szorgalmasan palántázik „valaki”, aki ezt a csodát
megalkotta. Név szerint őt
úgy hívják, hogy Zám Jánosné
Marika. Ő nemcsak elültette,
hanem egész nyáron gondozta
is a porcsinrózsákat.
Kedves Marika!
Sok ilyen önzetlen cselekedet tenné szebbé az együttélésünket és most fogadd gratulációmat és köszönetemet.
 Csortos Béláné Ria
PIKE elnöke
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Nemzetközi Motoros
Hegyi Felfutó – Drapál
János Emlékverseny

Kis falunkat autó 1600 cm alatt Vörös
Gábor képviselte, aki egyben a zsiguli
kupában is indult. Mindkét nap megnyerte mind a két géposztályt.

FOTÓ: ŐZSE TÍMEA TERÉZ
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A Drapál János emlékversenyen szombaton Farkas Tamás (Szikra) HONDA
CBR 1000RR motorkerékpárral abszolút
3. helyezést ért el, a speciál kategóriában
3. helyezést, illetve a 3. leggyorsabb időt
is ő futotta.

Vasárnap jómagam képviseltem Parádot a motoros mezőnyben, abszolútban
3. helyezést, a széria motorok között a 2.
helyezést értem el HONDA CB 750 F mo Révész Zoltán
torkerékpárommal.

III. Parádi Veterán Hegyi
Felfutó Menetpróba
Immár 3. alkalommal került megrendezésre 2018. július 29-én a Veterán Hegyi Felfutó Menetpróba Országos Bajnokság Parád-Bodony
közötti megmérettetése. A rendezvényre több mint 80 jármű nevezett, és nagy örömünkre egyre több helybéli is csatlakozott versenyzőként. A rendezvényt Nagy Norbert jelenléte színesítette, aki a Zengő Motorsport versenyzője, és a WTCR világbajnokság résztvevője.
Norbi egy kölcsönkapott Ford Caprival indult a 2000+ kategóriában, ahol 3. helyezést ért el.
Gratulálunk továbbá Hegedűs Zsoltnak, motor 125 első helyezett,
Szabó Róbert – Jónásné Zaja Zsuzsanna autó 1000 harmadik helyezett,
Korózs Gábor - Korózs Balázs autó 1600 harmadik helyezés, Takács
András autó 1600 ötödik helyezett, youngtimer kategóriában pedig
Farkas János (Öcsike) első helyezett, Farkas Zoltán második helyezést
ért el. Jómagamnak motor 500+ első helyezést sikerült megszereznem.

FOTÓ: SIDLÓ TAMÁS

FOTÓ: ŐZSE TÍMEA TERÉZ

2018. július 13-15-én rendezték a 35. HEDO Mátrai Hegyiversenyt Parádsasváron. Idén megrendezésre került a Drapál
János emlékverseny, így motorkerékpárosok is a rajthoz állhattak.

A menetpróba remek hangulatban, nagyon kedvező időjárási körülmények között zajlott. A parkban a megmérettetés után finom
ebéd várta a résztvevőket, köszönet Bíró Zsoltinak.
Természetesen a rendezvény nem jöhetett volna létre a támogatók
nélkül, Parád Önkormányzata, Bodony Önkormányzata, Gulf, Kovács Endre, Watt, Kucsera György, Korózs Gábor, Polgárőrség.
 Révész Zoltán
szervező
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Két parádi lakossal készül az idei Stihl Timbersports
Világbajnokságra a magyar válogatott
Idén Liverpoolban kerül megrendezésre a Stihl Timbersports
VB, ahol Magyarország nyolcadik alkalommal képviselteti
magát.
A csapat tagjai a hazai verseny eredményei alapján tevődnek össze. Ebben az évben, júliusban került megrendezésre a Nemzeti Bajnokság a
Hungaroringen, ahol összeállt a válogatott csapat:
Juhász István (Ráckeve)
Bozsó Zoltán (Ópusztaszer)
Hamvasi Ferenc (Zirc)
Strúbel József (Parádóhuta)
Strúbel Bence (Parádóhuta)
Strúbel József, de inkább, ahogy
mindenki jobban ismeri; Dedi, nyolcadik alkalommal fogja képviselni hazánkat az idei VB-n.

A 16 éves Strúbel Bence, az extrém
sportfavágók legfiatalabbja. Bence
idén kezdett el versenyezni, első versenye februárban volt, ahol egy sajnálatos hiba miatt az egyik versenyszámban 0 pontot kapott, így a 7. helyen
végzett.
Következő versenye júniusban került megrendezésre, ez az ún. Stihl
Timbersports Champions Trophy,
ahol a versenyzőknek egyenként kell
teljesíteni azt, amit a világversenyen
csapatban, ezért ez a legnagyobb fizikai erőt igénylő viadal. Az első szám,
a Stock Saw motorfűrészes szám után
a fejszével végzett Underhand Chop
versenyszám, majd a közel két méter
hosszúságú, egy emberes fűrésszel
teljesítendő Single Buck következik.
A sort a Standing Block Chop zárja,

amely a fa fejszével történő kivágását
szimulálja. A versenyzőknek mindent bele kell adniuk, a továbbjutásról
sokszor csupán minimális különbség
dönt. A versenyszámok gyors egymásutánja magasfokú kitartást, precizitást
és taktikát követel a sportolóktól, akik
eközben a teljesítőképességük határait
feszegetik. Bence édesapjával vívott a
3. helyért, aki nagy küzdelemben, de
ezúttal még győzni tudott, így Bence
a 4. helyen végzett.
Bence 3. versenye a már említett
júliusi Nemzeti Bajnokság volt. A
bajnoki címért és a világbajnokság Parádi Mozaik • 2018. október 

ra való kvalifikációért folyó küzdelemben tizenhárom versenyző mérte
össze erejét három fordulóban, hat
versenyszámban. Az első fordulóban
Underhand Chop-ban, Stock saw-ban
és Standing Block Chop-ban legtöbb
pontot elért nyolc sportfavágó jutott
tovább a második fordulóba, ahol a
Single buck és a Spring board kihívások vártak rájuk. A legjobb hat versenyző kvalifikálta magát a döntőbe,
vagyis a harmadik fordulóba, ahol a
Hot Saw, mint fő versenyszám várt
rájuk. A végső helyezéseket a három
fordulóban elért összpontszám határozta meg.
A Hot Saw nevű versenyszámban
Bence még nem indult, mert ha vágna
az épített fűrésszel nem indulhatna az
ún. Rocky VB-n (ez az ifjúsági versenyek elnevezése). Így Bencét mindöszsze hét pont választotta el a harmadik
helytől, végül ötödik lett.
A fiatal sportfavágó tervei között
szerepel, hogy indul a már említett
Rocky VB-n, ami elmondása szerint
igen magas követelményekhez van
kötve: részt kell vennie három, csak
az ifiknek szervezett edzőtáborban,
ahová az idei eredményei alapján már
meghívást is kapott.
Szurkoljunk Bencének és persze a
VB-re készülő csapatnak, hogy a liverpooli megmérettetésen a legjobb
helyezést sikerüljön elérniük!
 Faragó Emese
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SA JTÓKÖZLEMÉNY

Egészségügyi
humánerőforrás-fejlesztés
a Parádfürdői
Állami Kórházban

Parád szívében elhelyezkedő,
retro stílusú kávéház.

Gramofon
Kávéház
Kínálatunkban megtalálható a kitűnő minőségű
kávéból készített kávéitalok széles választéka.

A kávé mellé pedig ajánljuk remek süteményeinket,
melyek kipróbáltan ﬁnomak, és alacsony cukor tartalommal készülnek. Torta és sütemény rendeléseket is
folyamatosan felveszünk.
Fagylalt választékunk bőséges, egész évben elérhető.
Szeretnénk, ha kisgyermekes családok és baráti
társaságok találkozóhelye lehetne Kávéházunk,
ezért alkohol tartalmú italokat nem tartunk.
Mindenkit szeretettel várunk
az alábbi nyitva tartás szerint:
Hétfő: Zárva, Kedd – Vasárnap: 7:30-17:30
3240 Parád, Kossuth Lajos út 69.
Email: gramofon.kavehaz@gmail.com
Telefon: 06-30/299-0852

A Parádfürdői Állami Kórházban a sikeresen elnyert
több mint 111,06 millió forint, 100% támogatási intenzitású európai uniós támogatás jóvoltából növekszik az
egészségügyi ellátás minősége és hatékonysága, csökken
az egészségügyi szakterületen betöltetlen álláshelyek
száma, javulnak a munkaerő
megtartását szolgáló munkakörülmények és feltételek,
valamint a humánerőforrás
fejlesztéssel csökkenni fog az
egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésekben
mutatkozó estleges egyenlőtlenségek.
Az EFOP-1.10.2-17-201700031 azonosító számú,
Európai Szociális Alap támogatásával megvalósuló
Egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés a Parádfürdői
Állami Kórházban c. pályázat jóvoltából elnyert 111,06
millió forint arra ad lehetőséget, hogy az intézményi
létszámbővítés során 9 új
dolgozó felvétele és folyamatos alkalmazása megtörténjen, így garantálva a
betegek zavartalan ellátását,
valamint a terápiák időben
történő megadását.
A parádi kórházban több
éve működik a rehabilitációs team, mely jelentősen
elősegíti elsősorban a fekvőbeteg-szakellátásban
a
betegközpontú rehabilitációs team munkát. A pozitív
tapasztalatok megerősítették
a kórház vezetését, hogy az
antibiotikumok-, az orvostechnikai eszközök alkalmazásával
kapcsolatban,
illetve ezen feladatokhoz
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kötődő ellenőrzésekre, nyomon követésére, új protokollok kidolgozására három fős
infektológiai-kontroll teamet állítsanak fel. Az Ő feladatukhoz tartozik ezeken kívül
a kórházi fertőzések megelőzése, a helyes kézhigiéne
oktatása, betartásának fokozott monitorozása. Plusz
feladataik ellentételezését a
pályázat teszi lehetővé.
Az ország egyik legismertebb rehabilitációs kórházában az egészségügyi szakdolgozó által orvosi elrendelésre
önállóan is ellátható tevékenységek keretében tizenhat ápoló végez megbízással
infúzió bekötést, intravénás
injekció beadást. Többletteljesítményük anyagi elismerését, motiválását a pályázat
biztosítja. Képzési tervük
alapján egy év múlva két
fővel bővül ezen szakdolgozók száma, valamint a jelen
pályázat intézményi bővítésével foglalkoztatni kívánt
három új ápoló is bekerül a
pályázat lehetőségébe.
A Parádfürdői Állami
Kórház célja, hogy a humánerőforrás fejlesztéssel
csökkenthetők legyenek az
egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésekében mutatkozó egyenlőtlenségek, csökkenjen az
egészségügyi szakterületen
betöltetlen álláshelyek száma, valamint javuljanak
az egészségügyben a munkaerő megtartását szolgáló
munkakörülmények és feltételek, továbbá javuljon a
lakosság számára nyújtott
ellátások minősége és hatékonysága.

