
A húsvét üzenete: az em-
ber, a felnõtté vált ember fe-
lelõssége földi életében. Ne-
künk, embereknek a min-
dennapi életre való felkészü-
lés: a meg nem értés, a kikö-
zösítés, a keresztút és a ke-
resztre feszítés földi életünk
szimbóluma. 

Minden ember, minden e
világra született ember a Jó-
istentõl megkapja a legna-
gyobb kegyelmet: a választás
lehetõségét. Minden nap
minden perce az egyént vá-
lasztás elé állítja. Indulhat a
jó irányba, és indulhat a
rossz irányba. A XXI. század
zaklatott, veszélyekkel ter-
hes idõszakában sokan azt
mondják, nagyon nehéz
megkülönböztetni a rosszat
a jótól. Pedig mi sem köny-
nyebb ennél: Isten törvé-
nyeihez kell alkalmazkod-
nunk! Akkor viseli jól magát
az ember, ha mindent a jóért
és mindenkinek javára cse-
lekszik, mert akkor veszi fi-
gyelembe Isten törvényeit.
Istentõl azért kaptuk az al-
kotó emberi képességet, az
értelmet, hogy különbséget
tudjunk tenni jó és rossz
között. 

Jézus azt mondta ne-
künk: "Azt vegyétek számba,
mit szeretnétek, hogy nek-
tek tegyenek mások, és mit
nem szeretnétek. Ebben rej-

lik minden. Ennek alapján
nem tévedhettek." 

Senki ne ámítsa magát, a
jóért mindennap meg kell
küzdeni. Mindennap le kell
mondani a hiúságról, az ön-
zésrõl, a bosszúvágyról, a
kapzsiságról, és mindennap
keresni kell az isteni mérté-
ket: meddig teszek a magam
javára úgy, hogy mások kárát
nem okozom. Krisztus avé-
gett jött a világra, hogy éle-
tével, keresztútjával, halálá-
val példát adjon, hogy meg-
váltsa az emberiséget.A tíz-
parancsolat tiltó törvényeit
egyetlen szóban foglalta
össze: "Szeress!" Szeress any-
nyira, hogy akár életedet is
föláldozd másokért, mások
testi-lelki üdvéért... 

Földi létünk nem csak
szenvedés. A fájdalmak és
örömök egymást váltogat-
ják, mint ahogy a sötétséget
felváltja a fény, és a fényt a
sötétség. Van azonban egy
állandó fény a sötétségben is:
amikor tekintetünket a föld-
rõl az égre emeljük, ahol a
csillagok fényében is Isten
világosságát találjuk meg. 

Nem volt hiábavaló
Krisztus keresztútja. Nem
hiábavaló mindennapi ke-
resztutunk.

Papp Lajos, szívsebész

(Forrás: Új Ember katolikus hetilap)

Húsvéti gondolatok

„Egészségesnek maradni jobb, mint meggyógyulni”

Programok
április-május

Április 3. 16:00 Szajla
Nagy Dorina
A mozgás egészségvédõ hatásai – elõadás
Közösségi Ház
Április 3. 10:30-16:00 Pétervására
Dr. Nagy Kálmán és Dr. Péter László körzetében szûrés
Aranykapu Szociális Szolgáltató Központ
Április 7. 9:00-12:00 Parád
Dr. Radetzky Nagy István körzetében
Háziorvosi rendelõben szûrés
Április 8. 16:30 Parádfürdõ
Életmódváltó csoport zárás 5
Eredmények, tapasztalatok megbeszélése
EFI iroda
Április 9. 9:30-13:00 Bükkszék
Dr. Shakarneh Subhi 
Háziorvosi rendelõben szûrés
Április 10. 10:00 Váraszó
Váraszói Mûvelõdési ház 
A meridián tornáról - elõadás
Április 16. 14:00 Parád
Fáy András Általános Iskola "Változtatok - Jobban vagyok" 6
Tények és tévhitek az egészségmegõrzésrõl - elõadás
Április 17. 16:00 Recsk
Könyvtár:
Tények és tévhitek az egészséges táplálkozásról - elõadás
Május 7. 14:00 Parád
Fáy András Általános Iskola "Változtatok - Jobban vagyok" 7
Gondolkodásunk szerepe céljaink elérésében - elõadás
Május 13. 11:00 Fedémes
Dr. Keresztes Andor körzetében
Háziorvosi rendelõben szûrés
Május 15. 16:00 Recsk
Csengõvár Óvoda 
Egészségnap - szülõi fórum
Május 20. 14:00 Parád
Fáy András Általános Iskola "Változtatok - Jobban vagyok" 8
Sorozatzáró kirándulás "Kincskeresõ" Gyógynövény ismereti séta
Május 31. Pétervására
Gyereknap - szûrõbusz
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EFI PROGRAMOK

Jó hangulatú gyógytorna foglakozások zajlanak
Mátraderecskén, a Mofettában

Váraszón az egészséges táplálkozásról hallgattak elõadást a
település lakói

Az idõsebbek mellett a fiatalabb nemzedék tagjai is jelent-
keztek szûrésre márciusban Bodonyban

Megtelt a kórházi tornaterem, a gyógytorna felfrissítette a
lelkes csoportot

Istenmezején nagy érdeklõdés mellett zajlott az EFI
szûrése

Bükkszenterzsébeten az EFI szakemberei megmérték a test
összetételét is, ami része a szervezetünk  állapotfelmérésének és

a kockázatbecslésnek

A jövõ nemzedék is kíváncsi volt az anyuka vércukor és
koleszterin szintjére Bodonyban

Szûrések az egészségért
Egyre többen ismerik fel, hogy egészségük megõrzésé-

nek szerves része a szûrõvizsgálatokon való rendszeres rész-
vétel. A Parádfürdõi Kórház égisze alatt mûködõ Egészség-
fejlesztési Iroda munkatársai az elmúlt hónapokban több
faluban  szerveztek szûréseket. 

Az elkövetkezõ hónapokban tovább folytatódnak a szû-
rõvizsgalatok: Pétervásárán 3-án, Parádon 7-én, Bükkszéken
9-én találkozhatnak munkatársainkkal és a szûrési program-
jainkkal. 



A tavasz a megújulás év-
szaka és egyben a böjt idõ-
szaka is, amikor a testünket
és lelkünket is megtisztítjuk
az elmúlt év és a hosszú tél
alatt felhalmozódott méreg-
anyagoktól, és a természettel
együtt mi is megújulunk. Mi
is a böjt célja? Az utóbbi
évtizedekben nagyságren-
dekkel több vegyi anyag ke-
rül be a szervezetünkbe, le-
vegõbõl, kozmetikumokból,
de leginkább az élelmisze-
reken keresztül, mint a ko-
rábbi évtizedekben. Ugyan-
akkor a mindennapok során
átélt stressz mértéke is nö-
vekszik, amihez óriási inger-
mennyiség „savasító” hatása
is hozzájárul. Kik az érintet-
tek? Ha gyorséttermekben
eszünk, ha gyakran vásáro-
lunk félkész vagy kész ter-
mékeket, ha csak hírbõl is-
merjük a piacokat és bioter-
mékeket, s ha egy héten csak
egyszer-kétszer fõzünk friss
alapanyagokból, akkor ideje
komolyan elgondolkodni
egy kiadós méregtelenítésen. 

Amikor a külsõ (szilárd)
táplálékbevitelt szüneteltet-
jük, a raktárak megnyílnak.
Sok folyadék bevitelével az-
után eltávoznak. Tulajdon-
képpen ez a böjtölés mûkö-
dési elve, melynek célja,
hogy tehermentesítsük az
emésztõrendszert, illetve se-
gítsük elõ a szervezetben fel-
halmozódott salakanyagok
kiürülését fokozott folya-
dékbevitellel egybekötve.
Milyen táplálékot fogyasz-
szunk? A fõ cél az anyag-
csere tehermentesítése, a
szervezetben felhalmozott
salakanyagok kiválasztásá-
nak elõsegítése bõséges fo-
lyadékfogyasztással egybe-
kötve. Fontos, hogy folya-
dék alatt ásványi anyagokban
és vitaminokban gazdag ás-
ványvizet, gyógyteákat, gyü-

mölcs- és zöldséglevet, és
fõként tiszta vizet akár napi
3-4 liter mennyiségben is.
Tisztító hatású teakeveréket
készíthetünk csalánból, dió-
levélbõl, kamillából, édeskö-
ménymagból, csipkebogyó-
ból, borsmentából, gyer-
mekláncfûbõl, nyírfalevélbõl
és aranyvesszõfûbõl. 

És a böjt után … Már
rengeteget teszünk az egész-
ségünkért azzal, ha kerüljük
az elõre elkészített felvágot-
takat, zacskós leveseket, tar-
tósított élelmiszereket, de
még így is számtalan dolog
akad, amivel árthatunk ma-
gunknak. Kevesen tudják,
hogy egy átlagos bolti ke-
nyér 40%-a valójában ada-
lékanyag, vagy hogy a napra-
forgóolajban való sütés 
mennyire károsan hat a szer-
vezetre, hiszen ez a fajta olaj
már annyira vegy,- és hõke-
zelt, hogy szinte nem is ter-
mészetes. Kerüljük tehát a
fehér lisztet és cukrot, a ter-
mészetes, feldolgozatlan éte-
lekre koncentráljuk. Kerül-
jön mindennap zöldség-gyü-
mölcs a tányérunkra, de a
húsokat is válogassuk meg.
A hal és a csirke mellett
együnk sovány borjút, vadat,
esetleg nyúlhúst. A sovány
kacsa a legjobb választás.
Tévhit, hogy a szervezetünk-
nek nincs szüksége zsiradék-
ra! Az egészséges sejtmû-
ködéshez napi három evõka-
nálnyi hidegen sajtolt olajat
kellene megennünk. A leg-
jobb, ha leveseinket, salátá-
inkat nap, mint nap hidegen
sajtolt  dió-, lenmag-, olíva-,
vagy szõlõmag olajjal íze-
sítjük. 

A böjt tisztít, salaktalanít,
serkenti a felgyûlt méreg-
anyagok eltávozását. Böjt
alatt nem használ a szervezet
az ételek emésztésére ener-
giát, ilyenkor a "megspórolt"
energia más szerveink kedve-
zõbb mûködését, a szervezet
regenerálódását segíti elõ, és
fokozott szellemi-fizikai tel-
jesítõképességet eredmé-
nyez. A szakszerûen és óva-
tosan végrehajtott tisztító-
kúra hatására aktiválódnak
az anyagcsere-folyamatok,
aminek következtében eny-
hülhetnek a kötõszöveti be-
tegségek, normalizálódhat a
vérzsírok és a vércukor szin-
tje. Sok felesleges salakanyag
és víz kiürül - így kiürülhet-
nek az ödémák is, csökken-
het a vérnyomás. Az emész-
tõfolyamatok javulása által
regenerálódhat a nyálka-
hártya, a bélmozgások foko-
zódhatnak. A bõr letisztul, a
kúra alatti átmeneti rosszab-
bodás után javulhat az ekcé-
ma, a pikkelysömör állapota.
A kúra végére csökkennek a
gyulladások, és az ideiglenes
leromlás után erõsödik az
immunrendszer is.   

A sikerhez elengedhetet-
lenül szükséges, hogy a szi-
lárd tápanyagok elhagyását
"információböjt" és "szóböjt"
is kísérje. Olvassunk, alud-
junk többet, meditáljunk, sé-
táljunk a természetben. Ke-
rüljük a lelket mérgezõ, ma-
nipulatív szándékú, erõsza-
kos témákat, filmeket, zené-
ket! Lassítsuk le élettem-
pónkat. A megbékélés és
elfogadás magunkkal és má-
sokkal szemben fontos része
a tisztulási folyamatnak.
Értékeljük át emberi kapcso-
latainkat, beszéljük meg a
feldolgozatlan problémákat,
konfliktusokat. Éljük át az
újrakezdés csodáját!

Szakács Ibolya
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A böjt csodája

Nagy igazság, hogy ha
változtatni szeretnénk az
életvitelünkön, senkitõl nem
várhatjuk, hogy helyettünk
akarjon. Azt kényszerítés-
nek hívjuk, és nem várha-
tunk tõle hosszú távú sikert,
örömöt pedig semennyit
sem. Pedig az életmód meg-
változtatása akkor lehet tar-
tósan sikeres, ha a kihívás
nehézségein átsegít, a meg-
tett lépések nyomán kelet-
kezõ sikerélmény az ebbõl
fakadó öröm. Honnan jön
az öröm egy csoportfolya-
matban?

Az ember társas lény, az
optimális mûködéséhez
szüksége van emberi kapcso-
latokra. Életmódváltásban
gondolkodva nem azért,
hogy a másik személy he-
lyette akarjon, vagy csináljon
bármit is, hanem azért mert
együtt könnyebb benne lenni
a folyamatban. 

Jó érzés, ha meg tudjuk
osztani az élményeinket, a
sikert, a kudarcot. Jó érzés,
hogy meghallgatnak és az is
jó, hogy van kit meghallgat-
ni. Közösségben, másokra is
figyelve észrevehetjük, hogy
nem vagyunk egyedül a
nehézségeinkkel, „a másik
kertje sem zöldebb”. A töb-
biek tükrében tudatosodhat
bennünk, hogy rengeteg jó
készségünk, lehetõségünk
van, amirõl eddig nem is vet-
tünk tudomást. Az életmód-
váltó csoport mindezt adni
tudja, ha a résztvevõk min-
dehhez önmagukat adják. 

Tolnai Katalin

Változtatni
szeretnék

LELKÜNK
EGYENSÚLYÁÉRT EGÉSZSÉGÜNKÉRT



Zöldfûszeres házinyúl –
sütve

Hozzávalók: 1 db házi-
nyúl, 25 dkg vaj, 1 kis fej fok-
hagyma, kb. 10 szál kakukkfû,
bors, só

Elkészítése: A vajban el-
keverjük az összezúzott fok-
hagymát, borsot, kevés sót és
az apróra felvágott kakukkfü-
vet. A megtisztított nyulat
több helyen  megszurkáljuk és
a nyílásokba teszünk a fûsze-
res vajból, a maradék  fûszeres
vajat rákenjük a nyúlra, a has-
üregébe 2-3 szál kakukkfüvet
teszünk, tepsibe téve vizet ön-
tünk alá, lefóliázzuk és addig
sütjük fólia alatt míg megpu-
hul, majd fólia nélkül pirosra
sütjük. Köretnek zöldséges ré-
test adunk hozzá.

Húsvéti répás muffin 
Hozzávalók: 24 dkg liszt,

2 kk sütõpor, 1 nagy db sárga-
répa, 2 db tojás, 1 dl tej, 10 dkg
cukor, 10 dkg vaj, fahéj ízlés
szerint, 1 tojásfehérje, 10 dkg
porcukor, citromlé, apró cu-
kortojások.

Elkészítése: Robotgép se-
gítségével egy tálban összeke-
verjük a cukrot, langyos mar-
garint, tojást a fûszerekkel,
majd hozzákeverjük a reszelt
répát is. Egy másik edényben a
lisztet elvegyítjük a sütõporral
(1/2 kávéskanál szódabikar-
bónát is tehetünk bele), majd
apránként hozzáadjuk a tész-
tához. Kapszlikkal bélelt muf-
finformába kanalazzuk, majd
elõmelegített sütõben 175 fo-
kon 20-25 perc alatt megsüt-
jük. 1 db tojásfehérjét porcu-
korral kikeverjük, citrommal

ízesítjük és ha kihûltek a muf-
finok megkenjük, majd apró
tojásokkal díszítjük.

Zöldséges rétes
Hozzávalók: 1 csomag ré-

teslap, 3 ek. vaj a kenéshez, 1
csomag mexikói keverék,
zöldpetrezselyem, 2 ek. vaj, 2
ek. liszt, 2dl tej, 10 dkg sajt,
bors, só, szerecsendió

Elkészítése: A mexikói
keveréket megfõzzük. A vaj-
ból, lisztbõl, tejbõl besamell
mártást készítünk, ízesítjük
borssal, szerecsendióval, bele-
keverjük a sajtot és az összevá-
gott zöldpetrezselymet és hoz-
záadjuk a zöldséget is. A rétes-
lapokat egyenként megkenjük
olvasztott vajjal. 1 réteshez 3-4
lapot használjunk. A zöldséges
masszát ráhelyezzük a la-
pokra, feltekerjük és a sütõbe
megsütjük és ha már nem
forró, szeleteljük.

Sajtos-sonkás csirkemell
– hidegtálhoz

Hozzávalók: Kb. 4 szelet
csirkemell, 10 dkg vékonyra
szelt trappista sajt, 10 dkg son-
ka, bors, só, olíva olaj

Elkészítése: Egy darab
alufóliát (kb. 30x30) beolajoz-
zuk és a kivert csirkemellet
ráfektetjük, sózzuk, borsozzuk,
majd ráhelyezzük a sajtot,
majd a sonkát és a fólia segít-
ségével feltekerjük, két végét
szorosan lezárjuk és a tekercse-
ket tûzálló tálba tesszük egy-
más mellé, kevés vizet aláönt-
ve sütõben 180 fokon 40 percig
sütjük. Kicsit hagyjuk hûlni, és
kicsomagolás után szeleteljük.

Horváth Istvánné
Csordás Mária, dietetikus

Belgyógyászat
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Egészséges húsvéti
ételek

AZ VAGY AMIT MEGESZEL KÓRHÁZI HÍREK

Évente közel ezer járó-
beteg keresi fel  a kórház
belgyógyászati szakrende-
léseit, ami az intézmény el-
látási körzetének méretét,
és a lakosság megbetege-
dési mutatóit tekintve
megfelel az országos átlag-
nak. 

Dr. Gyõri Imre fõorvos
tapasztalata szerint a hozzá
forduló betegek állapota

nagyban függ attól is, hogy
a betegség milyen fázisá-
ban látja õt elõször a keze-
lõorvos. Az idõ minden
betegség kezelésében, gyó-
gyításában döntõ faktor,
ezért fontos, hogy a bete-
gek ne halogassák felkeres-
ni a háziorvosukat, a szak-
rendelések doktorait. A
kórház infrastruktúrája
megfelel a feltételeknek, az
itt dolgozó orvosok szak-
maisága országosan elis-
mert, a betegek bizalma
irántuk töretlen.

A  belgyógyászati jelle-
gû betegek fekvõ osztályo-
kon való ellátását a gaszt-
roenterológiai rehabilitá-
ciós-, valamint a krónikus
belgyógyászati osztály biz-
tosítja.

Gasztroenterológiai
Rehabilitációs Osztály

Szakmai vezetõ fõorvos:
Dr. Gyõri Imre

A gyomor- és bélrend-
szer az emésztõszervek kró-
nikus betegségeinek kezelé-
sével, mûtétek utáni korai
rehabilitációval, krónikus
emésztõszervi betegek ke-
zelésével, korábban külön-
bözõ nagy hasi mûtéteken

átesett betegek késõi keze-
lésével foglalkozik.

Krónikus Belgyógyá-
szati Osztály 

Osztályvezetõ fõorvos:
dr. Tóth-Daru Ágnes

Az osztály feladata a
krónikus belgyógyászati
betegek széles skálájának
ellátása és lehetõség szerin-
ti rehabilitációja. Az esetek
egy részében, amikor a re-
habilitáció részleges vagy
sikertelen, a beteg ápolása
kerül elõtérbe.

Belgyógyászati szakrendelés

Heti 12 órában 
Idõpontegyezte-
tésért hívja a
36/544-806 telefon-
számot

Rendelõ orvosok:
Dr. Gyetvai Gyula
Dr. Tóth-Daru Ágnes 
Dr. Gyõri Imre

Gasztroenterológiai szakren-
delés

Heti 10 órában
Idõpontegyezte-
tésért hívja a
36/544-806 telefon-
számot

Rendelõ orvosok:
Dr. Gyõri Imre 
Dr. Radetzky Nagy István 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Szociális alap társfinanszírozásával valósul meg.

Szakrendelések Rendelési idõ
Elõjegyzés a 

diszpécsernél: 36/544-806


