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Új nyílászárókat
kapott a Freskó
Az elavult,
korszerűtlen ajtók
részleges cseréjére
került sor.
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Közeledünk és készülünk

Hogy mire is? - arra, hogy ebben az esztendőben is bebizonyítsuk azt, hogy tudunk
olyanok lenni, amilyennek egész éven át kellene lennünk! Magam sem tudom,
miért van ez így, de mindenesetre jó, hogy így van! Sokszor és sokat arra gondolok,
valami felsőbb erő határoz erről, mely a dolgok menetét igyekszik mindig jó irányba fordítani. Településünkön sokan vannak, akik egész éven át segítik az elesetteket, figyelnek a rászorulókra, vagy adakoztak a templomunk, az Isten Házának
felújítására. Köszönet érte, de köszönet illeti azokat is, akik egy lakástűz kapcsán
segítettek tetteikkel, adományaikkal!
Az Adventi események sokasága felkészít bennünket valamire, valami nagyon
különös és szép dologra – annak befogadására, melynek lényege valahol mindig
ott van lelkünk egyik kis zugában, de teljesen azon a bizonyos napon családunk
körében és az azt követő estén ott a templomban, az éjféli misén domborodik ki.
Azt gondolom, ilyenkor tudunk befogadóvá válni és nem a csillogó áruházi sztaniolpapírra helyezve a hangsúlyt, élni. Szinte mindegy is ki mit kap és ki mit ajándékoz, egy a lényeg: szeretet, tisztelet legyen mögötte. Ha ezt megfogadjuk és így lesz,
akkor mindenki nagyon szép és tartalmas karácsonyt élhet meg az idei évben. Erre
való felkészülésünkben segíthet a programok sokasága, a különféle rendezvények,
de ehhez saját magunknak is van hozzátenni valónk, erről se feledkezzünk meg.

Tisztelt Parádiak, Parádóhutaiak és Parádfürdőn élők!
DJP Pont hírei
Várjuk a jelentkezőket a 2019-ben
induló foglalkozásokra.
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Parád SE hírei

Az elmúlt hónapokban több versenyen
is remekül képviselték karatékáink
a Parádi Sportegyesületet.
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Ezen gondolatok jegyében kívánok Parád Nagyközség Önkormányzata és a magam
nevében Lélekemelő Adventet, Áldott, Békés Karácsonyt, Egészségben Bővelkedő
Új Esztendőt településünk minden lakójának!
Mudriczki József
polgármester
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Beszámoló a képviselő-testületi
ülésekről
Szeptember 26.

A szeptember havi képviselő-testületi
ülésre 5 napirendi pont került előterjesztésre, melyből az utolsó a szokásos
egyebek napirendi pont volt.
• A
 z I. pontban Dr. Ivánfalvi Gábor
fogorvos tájékoztatása hangzott el
településünk „fogászati” egészségügyi helyzetéről. A doktor úr körvonalazta a megjelentek felé az elmúlt
egy év történéseit és a jelenlegi helyzetet. A beszámoló során elhangzott, hogy nagy a leterheltség és sok
a beteg, szinte minden rendelésen
folyamatosan érkeznek az előre
időpontot kapott páciensek, de azt
is elmondta, hogy a sürgős eseteket
minden esetben igyekszik gyorsan
ellátni. Jó volt hallani, hogy a nemrég felújított rendelő és azok eszközei nagyobb hibák nélkül szolgálják
az itt élőket, segítik fogorvosunk
gyógyító tevékenységét. Zárásul
testületünk megköszönte a megjelenést és további jó együttműködést
kívánt Ivánfalvi doktor úrnak.
• A
 II. pontban két döntés született,
először határozott a testület arról,
hogy Parád az idén is csatlakozik a
„Bursa Hungarica” pályázati rendszerhez, ami alapján szociális támogatást tudunk nyújtani a felsőoktatásban tanuló diákjaink részére. A
második határozat alapján kiírásra
került az „A” és a „B” típusú Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat.
• A
 III. pont döntései a „Kékesi és a
Hársfa” úti csapadékvíz elvezetési
nyertes pályázatunk kivitelezésének előkészítésére vonatkoztak. A
megkért ajánlatokból kiválasztásra került a projektmenedzseri és a
műszaki ellenőri feladatokat ellátó
szervezet.
• A
 IV. pontban beszámoló hangzott
el a mikrotérséget (Parád, Recsk,
Mátraderecske, Bodony, Mátrabal-

la) közvetlenül érintő közös szennyvízberuházás helyzetéről. A projekt
régóta húzódik és minden érintett
már nagyon várja a kitűzött megvalósulásokat. Most arról tudok
beszámolni, hogy a projekt elindult
és az első lépésekben kiválasztásra
került a projektmenedzseri szervezet (Nemzeti Fejlesztési Programiroda), a kivitelező (Mészáros és

Helyi Értéktár Bizottság elnökének
személyi változásáról. Az ülés utolsó előterjesztése a Könyvtár nyitva
tartásának aktualizálásáról szólt.
A kérelem és ajánlás alapján hozott
döntés értelmében a könyvtár további nyitva tartása a következőképpen
alakul: hétköznapokon 8-16 óráig,
pénteken 8-18 óráig tart nyitva.

Október 31.

A munkaterv szerinti októberi képviselő-testületi ülésen 4 tervezett napirend mellett az egyebek pontban egy
előterjesztés került megtárgyalásra.

Tisztelt Olvasó!
Amennyiben a képviselőtestületi ülések előkészítésére
 z I. pontban tájékoztató hangzott
született dokumentumokról, • A
el a hulladékszállítási közszolgáltaa döntésekről, határozatokról,
tásról. Az egyetemes szolgáltató alvállalkozója, a Pétervásárai PEVIK
rendeletek tartalmáról többet
Kft. ügyvezetője adott számot a
szeretne megtudni, kérjük,
településünket érintő kérdésekről.
keresse fel Parád honlapját,
a www.parad.hu-t.
Mészáros Kft.) és a műszaki felügyelet. Megtartásra került a „nyitórendezvény” és a „sajtónyilvános tervbemutató”. A tervek szerint 2019
első negyedévében először a recski
tisztító telep felújítása, korszerűsítése indul meg, de ezzel párhuzamosan az időjárás figyelembe vételével
megkezdik a kivitelezést a településeken is. Parád esetében a Cifra, az
Ady, a Károlyi és a Kossuth út azon
szakaszán, ahol korábban nem épült
szennyvízvezeték. Továbbá egyeztetések folynak a parádóhutai Cserdűlő tekintetében a projektbe vonás
lehetőségéről.
• Az Egyebek pontban először döntöttünk arról, hogy a „Téli Szociális
Tűzifa” beszállítására helyi fuvarozó vállalkozónak adunk megbízást.
Majd a testület hozzájárulását adta
helyi fiatal vállalkozó székhely bejegyzéséhez, illetve cégtábla kihelyezéséhez. Kérelem alapján a képviselőtestület egyhangúan hozott döntést a
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A testület kíváncsian várta az információkat, mivel a médiákban sok
hír került napvilágra e szolgáltatás
tekintetében. Garai úr elmondta,
vannak nehézségek, de térségünkben stabilan működik a közszolgáltatás, igyekeznek a kommunális
hulladékot zökkenőmentesen a lerakóba szállítani, illetve rendszeresen
ürítik a szelektív gyűjtőedényeket
is. Idén is rendelkezésre állt a lomtalanítási szolgáltatás is. Kérte a jelenlévőket tolmácsolják a lakosok
felé, ha a domborzati és időjárási viszonyok nem teszik lehetővé a kitett
gyűjtőedények elszállítását, legyenek türelemmel, az első lehetséges
alkalommal pótolják az elmaradt

Önkormányzati hírek
szolgáltatást. A lakosság részére
tájékoztatásul közlöm, a Községházán még mindig nagy számban
elérhetők a „sárga” szelektív gyűjtőedények, akik még nem szerezték
be, mihamarabb tegyék azt meg,
mert a szolgáltató hamarosan csak
azokból üríti a műanyagokat.

miatt tett előterjesztést tárgyalta a
testület, majd az elfogadásra került.
Ezt követően meghatározásra került
a döntést előkészítő bizottság tagjainak személye. (Az önkormányzat
rendelete az önkormányzat közbeszerzési szabályzatáról honlapunkon elérhető.)

Betegek lakóhely szerinti megoszlása
Bodony

Területen kívüli
340
Sirok

152

Mátraballa 71
385
Mátradrecske

232

Recsk 818

Parád 434

Parádsasvár 60
• A II. pontban a Recski Központi
Ügyelet működéséről megküldött
szolgáltatói tájékoztatót tárgyalta
a testület. Az anyag a 2017-2018.
évek tapasztalatait gyűjti egybe,
foglalja azt össze. Az alábbiakban egy számadat kördiagramon:
Betegek lakóhely szerinti megoszlása: Recsk 818 fő, Parád 434 fő,
Mátraderecske 385 fő, Sirok 232 fő,
Bodony 152 fő, Mátraballa 71 fő,
Parádsasár 60 fő.
• A III. pontban negyedéves beszámoló hangzott el a 2018. évi közmunka-program lebonyolításáról.
Jelenleg az őszi időszak aktuális
munkáit végzik a közterületeken.
A lehullott nagy mennyiségű falevelet gyűjtik egybe, felkészítették a
temetőket a Mindenszentek ünnepére, valamint a téli tüzelő elkészítésében is jelentős szerepet kapnak.
Közfoglalkoztatottainknak a testület szerint is jár a köszönet az elvégzett munkákért.
• A IV. pontban Parád Nagyközség
Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására, az elektronikus rendszer (EKR) kötelező alkalmazásának törvényi bevezetése

• A
 z Egyebekben előterjesztésre
került a Hársfa úti lakosok kérelme közlekedésük biztonságosabbá

tétele érdekében kért „közlekedésbiztonsági tükör” kihelyezéséről. A
testület a kérelmet jogosnak találta, ezért annak egyhangúan helyt
adott, – novemberben az eszköz telepítése megtörtént.
n Mudriczki József
polgármester
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A fúrt és ásott
kutak engedélyeztetéséhez
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2016. június 15-én hatályba
lépett módosítása átalakította a
vízgazdálkodással kapcsolatos
települési önkormányzat jegyzőjéhez delegált hatósági jogköröket, mely változást hozott a
kutak engedélyezésében is.
A módosítása beiktatta a törvénybe a 29. § (7) bekezdést,
amely 2018. december 31-ig
mentesíti a vízgazdálkodási
bírság kiszabása alól azokat a
létesítőket, akik engedély nélkül létesítettek kutat.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a
szabályozásban további módosítások várhatók. A közelmúltban a Kormány két intézkedést
is tett:
• azért, hogy a 2018. december
31-i határidő letelte senkit ne
érintsen hátrányosan, az Országgyűlés elé beterjesztett
T/2930. számú törvényjavaslat értelmében a kötelező bírságkiszabás alóli mentességi
időszak 2020. december 31ig meghosszabbodna;
• e zzel egy időben előkészítés
alatt áll és 2019-ben várhatóan megvalósul egy olyan
átfogó módosítás, amely az
illegális kutak engedélyeztetésére speciális eljárást
tartalmaz, olcsóbbá és egyszerűbbé téve a kutak legalizálását.
Reméljük, hogy hasznos
segítséget tudtunk nyújtani
Önöknek a kutak engedélyeztetéséhez.
n Varró Gyula
címzetes főjegyző
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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.

beruházással kapcsolatban: a lakosság számára anyagi terhet nem jelent.
***
A felújított, egységes arculattal
rendelkező, biztonságos (buszöböllel rendelkező) buszmegállók listája
újabb buszmegállóval bővült. Az is-

K E H O P-2 . 2 . 2 -15 -2 015 - 0 0 0 31:
„Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1. (ÉMO
I): 100%-os uniós és hazai forrásból
megvalósuló beruházás. 16 település
közös projektje; településünkön a Cifra utat, Ady Endre utat, Kossuth Lajos
utat és Parádóhután a Károlyi utcát
érinti. A projekttel kapcsolatosan
ősszel megrendezésre kerültek a nyitó- és sajtónyilvános rendezvények,
illetve a lakossági fórum is. A kivitelezés tavasszal kezdődik, és településünkön tervezett befejezése év végére
tehető. További fontos információ a

kolánál, immár az Eger irányába utazók is, fedett buszmegállóban várhatják az autóbuszt.
***
A Freskó Étterem elavult nyílászáróinak korszerűsítését, cseréjét a
testület egyhangúan szükségesnek
vélte. A már megvalósult
korszerűsítés
(2 nagyajtó cseréje) is
hozzájárul a kontrollált
energiafelhasználáshoz és a költségcsökkentéshez.
Már beadott, még függőben lévő pályázatok:
Ø TOP-1.2.1-16
 Turisztikai pályázat
Ø LEADER pályázat
n Farkas Gitta Ágota

Településfejlesztési
Bizottság elnöke
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Őszi Szakmai Napok az Egri
Pedagógiai Oktatási Központ szervezésében
A Fáy részvétele a szakmai napokon

Az Oktatási Hivatal Egri Pedagógiai Oktatási Központja minden évben ősszel és
tavasszal szakmai napokat
szervez azzal a céllal, hogy az
oktatás területén felmerülő
problémákra megoldást keressen, a bevált jó gyakorlatokat
megismertesse a tanárokkal, a
modern elméletek bemutatásra kerüljenek a gyakorlatban.
Így történt ez az idén is.
Az Őszi Szakmai Napok 2018. október
16-án kezdődtek és november 15-én
tartották a záró rendezvényt. A legtöbb
programnak egri általános és középiskolák adtak helyet. Iskolánk egyik
mesterpedagógus
szaktanácsadója,
Hollóné Kívés Violetta, az Egri SZC
Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziumában tartott előadást „Kézírás vagy számítógép?” címmel az e téma iránt érdeklődő tanároknak. Néhány szakmai
rendezvénynek azonban a mi iskolánk
lett a helyszíne.
Az egyik ilyen program „Az OKMen (Országos Kompetencia Mérés)
kiemelkedően teljesítő iskola gyakor-

latainak bemutatása”, ezen belül a szövegértési és a matematikai kompetencia
fejlesztésének bemutatása tanórai foglakozáson, és ezt követően kerekasztal
beszélgetés tartása volt.
A szövegértés fejlesztést egy irodalom
óra keretében Vince-Kovács Katalin, a
matematika órát Csortos Ibolya tartotta. Az ide érkező általános iskolai tanárok bepillantást nyertek intézményünk
életébe, láthatták, hogy a legmodernebb pedagógiai módszereket hogyan
alkalmazzák a tanítási órákon. A bemutató óra után kerekasztal beszélgetés keretében elemezték a látottakat, és
elismerően szóltak az iskolában folyó

színvonalas munkáról. Ezt követően
„Az országos idegen nyelvi mérés eredményeinek értelmezése és hasznosítási
lehetőségei az intézményben” címmel
angol és német szakos tanároknak tartott előadást Havas Eszter az OH munkatársa. Ezután lehetőség nyílt a felmerülő kérdések megválaszolására.
A délután folyamán egy műhelymunkára is sor került, „Az OKM FIT
elemző szoftver felhasználási lehetőségei a gyakorlatban” címmel. A szoftver használatát Antalné Kótner Tünde
szaktanácsadó mutatta be a megjelent
általános és középiskolai tanároknak.
A programok lebonyolítása az Egri
POK-ban dolgozó kollégák mellett Hollóné Kívés Violetta feladata volt. Az
iskolánkba ellátogató tanárok nemcsak
az intézményben folyó magas szintű
szakmai munkát, és a szervezést dicsérték, hanem az iskola környezetét is
irigylésre méltónak találták, különösen
a távolabbi helyekről érkező kollégákat
nyűgözte le a színpompás mátrai táj.
A szakmai nap zárásakor a POK
munkatársak megköszönték a programfolyamban résztvevő kollégák és
tanulók munkáját, mi pedig örömmel
vettük tudomásul, hogy hasznos és sikeres volt az iskola részvétele az Őszi
Szakmai Napokon.

1956 hőseire emlékeztünk
Hagyományainkhoz híven az idén is megemlékeztünk az
1956-os forradalomról és szabadságharcról. Minden évben a 7. osztályosok feladata, hogy gondoskodjanak a jeles
történelmi esemény méltó megünnepléséről.
A mostani ünnepi műsor felelevenítette, milyen okok
vezettek a forradalom kitöréséhez, röviden felidézte az
eseményeket, majd a tanulók különböző szerzők forradalom ihlette irodalmi, zenei és néptánc műveinek előadásával tisztelegtek ’56 hősei előtt.
Felemelő élményben volt része azoknak, kik megtisztelték jelenlétükkel a megemlékezést. Részletek megtekinthetők online videómegosztó portálon.
Dicséret illeti a két hetedik osztály tanulóit lelkiismere-

tes felkészülésükért, példamutató szereplésükért. Felejthetetlen élményt nyújtott Farkas Emese daléneklése.
Felkészítő tanárok voltak: Gyányi Gabriella és Dr.
Szarvas József osztályfőnökök, Csortos Ibolya tánctanár,
Bardóczy Gabriella és Juhász András zenepedagógusok.
A technikai munkákat ezúttal is Vass Gábor végezte.
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„Ép testben ép lélek…”

A Pedagógiai Programunk
hangsúlyozottan kezeli az
egészséges életmód alakítását, az ehhez kapcsolódó
nevelő hatások szervezését,
érvényesülését. Gyermekkorban az egészséges életmódra
nevelés alapvető, hiszen ebben
az életszakaszban kialakított
szokások, készségek a későbbi
életvitelben meghatározóak.
November hónapban még inkább kitüntetett figyelmet kap tervezésünkben az egészségtudatos magatartás
alakítása, az egészségnevelés. Változatos tevékenységfelkínálásainkkal
azon készségeiket szeretnénk fejleszteni, amelyekkel az egészségüket képesek lesznek megőrizni és védeni.
A kisgyermekek ismeretszerzésének
első és legfontosabb forrása a játékba
integrált, élményszintű, sokoldalú tapasztalatszerzés.
Mindezekre alapozva bonyolítottunk főzőnapokat, amelyen gyümölcsés zöldségsalátákat készítettünk,
játszóházat, amelyben táplálkozási
piramist állítottunk össze; továbbá
Activity,- memória,- puzzle kirakók
biztosították a témakörhöz kapcsolódó információkat. Túranapokat szerveztünk Somai Gergely erdész vezetésével, aki a Mátra jellemző fafajait

ismertette szemléletesen, valamint az
Állatok Világnapja alkalmából az erdő
lakóit mutatta be a gyerekeknek.
c Parádi Mozaik • 2018. december d

Egészségvédő-megtartó, betegségkezelő munkájukat hangsúlyozva,
látogatást kezdeményeztünk az egészségügyi hálózatunk szakembereinél: a
védőnőnél, patikában, fogorvosnál, háziorvosnál, akik nemcsak betekintési
lehetőséget adtak szakmai munkájukba, de szűrővizsgálatokkal is felhívták
figyelmüket a betegségek megelőzésére.
Támogató, gyermek közeli együttműködésüket ezúton is köszönjük!
Számos kutatás bizonyítja, hogy a
gyermekek már a korai életkorban
magukba szívják a szülői mintákat.
Ebből kiindulva mozgósítottuk a
szülőket az Egészségfejlesztési Iroda
közreműködésével egy előadás keretében, melynek mottója „Egészségesnek
maradni jobb, mint meggyógyulni!”
Az előadás központi témája az egészségtudatos magatartás megalapozása
volt a családban. Tolnay Katalin, mentálhigiénés tanácsadó, színes, érdekes,
megszívlelendő tájékoztatásán mindannyian elgondolkodtunk.
n Répáné Török Renáta
óvodapedagógus
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Kultúra, közművelődés

Közösségi Ház – IKSZT hírei

Az elmúlt két hónapban is több eseménynek adott helyet a Közösségi Ház
1991 óta ünneplik világszerte október
1-jén az Idősek Világnapját. Ezen alkalomból köszöntöttük településünk
idős lakosait október 7-én a Közösségi Házban. Mudriczki József polgármester ünnepi gondolatait követően a
Gyöngyösi Játékszín előadásában láthattuk Tóth Miklós Kutyaszorító című
bohózatát. A társulatnak remek előadással sikerült vidám perceket szereznie a közönségnek. Reméljük, hogy
az ez alkalomra süttetett házi rétes is
ízlett mindenkinek.
***
Október 19-én az 1956-os magyar
forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére tartott megemlékező ünnepségen vehettünk részt a
Közösségi Házban. Mudriczki József
polgármester ünnepi köszöntőjét követően a parádi Fáy András Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7.
osztályos diákjainak közreműködésével emlékeztünk 1956. október 23.
hőseire.
***
Október 20-án az általános iskola
szülői munkaközössége jótékonysági
bált szervezett, amelynek a Közösségi
Ház adott helyet. Sztárvendég az Irigy
Hónaljmirigy volt.

Az Országos Rajzfilmünnepet hagyományteremtő szándékkal indították útjára 2011-ben azzal a céllal, hogy
az Animáció Világnapját (október 28.)
országszerte minél többen ünnepelhessék meg INGYENESEN BIZTOSÍTOTT VETÍTÉSEK keretében. A
program küldetése a rajz- és animációs filmek sokszínű kultúrájának, értékeinek közvetítése.
Első alkalommal csatlakoztunk az
Országos Rajzfilmünnep programsorozatához, amelyben az idén 92 tele-
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Digitális Jólét
Program Pont
hírei
pülés 100 helyszínén válogathattak az
érdeklődők a filmek között a három
napos esemény során (október 26-28.).
Október 26-án, pénteken a Közösségi Házban ideiglenesen kialakított moziba vártuk az érdeklődőket.
Igyekeztünk olyan közeget teremteni
a helyszínen, ahová belépve a „néző”
úgy érezhette, mintha valóban egy
„igazi” moziba érkezett volna. A vetítések előtt frissen pattogtatott kukorica illata járta be a termet, amihez
minden érdeklődő egy kisdobozos
gyümölcslét is kapott. A Vuk, a Mesék Mátyás királyról és a Gru3 című
rajz- és animációs filmek kerültek levetítésre. Mindhárom vetítésen szép
számban vettek részt, a nézőknek
nagyon tetszettek a vetítés nyújtotta
kép- és hanghatások. Reméljük, hogy
kicsiknek és nagyoknak egyaránt sikerült maradandó élményt szerezni.
Rajzversenyt hirdettünk a vetítéseken résztvevőknek: november
20-ig vártuk tőlük azokat a rajzokat,
amelyek a levetített filmek szereplőit, illetve azok egy-egy jelenetét
örökítették meg. A beérkezett rajzok

kiállításra kerültek, valamint december 5-én a Mikulásváró ünnepség
alkalmával került sor az eredményhirdetésre a Mikulás közreműködésével J (erről bővebben a következő
számban olvashatnak).
Reméljük, hogy a programhoz való
csatlakozással – hacsak néhány órára
is –, de sikerült megteremteni a mozizás hangulatát, élményét, varázsát.
***
November 17-én kitört a Szombat Esti Láz a Közösségi Házban a
PAKSZ jóvoltából, ahol élőzenés bulin rophatták a táncot a szórakozni
vágyók.
***
November 24-én a Parád és Környéke Spirituális Kör tagjai és a téma
iránt érdeklődők találkoztak soron
következő programjukon.
n Vass Gáborné
IKSZT munkatárs

Tisztelt Lakosok!

Közeleg az év vége, vele együtt advent ideje, amely a karácsonyra való
készülődés és a várakozás időszaka. E szép ünnep a születésről, a megújulásról és a megtartó szeretetről hoz üzenetet. Az ünnepek közeledtével
öltöztessük díszbe szívünket, lelkünket. Nyíljunk meg, de ne csak magunk, hanem mások felé is. Abból az erőből, ami a sajátunk, másoknak
is adjunk, tegyünk másokért, egymásért. Költözzön szívünkbe a béke, a
boldogság és a szeretet.
A készülődés örömteli, meghitt pillanataihoz településünk közösségei
is szeretnének hozzájárulni, ezért mindenkit szeretettel várunk adventi
programjainkra.
Kívánunk mindenkinek áldott, békés karácsonyi ünnepeket és egészségben gazdag, boldog, új esztendőt!
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A GINOP 3.3.1 Digitális Jólét
Program Pontok fejlesztése elnevezésű nyertes pályázatunk keretein
belül november 19-én két csoportban elindultak a „Digitalizáció az
aktív idősekért” program keretében tartandó foglalkozások.
A program célja, hogy a foglalkozásokon résztvevők elsajátítsák
az alapvető digitális eszközök magabiztos használatát. A foglalkozások végére a résztvevők képesek
lesznek interneten információkat
keresni, alapvető ügyeket intézni online, közösségi médiát és
videótelefonálásra alkalmas eszközöket használni.

A foglalkozásokra való jelentkezésnek semmilyen előfeltétele
nincs. Ez a képzési program elsősorban azoknak a 65 év felettieknek szól, akik még egyáltalán
nem használtak ilyen eszközöket,
de olyanok jelentkezését is várjuk,
akik ugyan használják már, de
mégsem biztosak önmagukban.
A foglalkozásokra való jelentkezés folyamatos.
A következő csoportok indulásának várható időpontja: február.
Jelentkezni a Közösségi Házban
személyesen vagy az alábbi elérhetőségeken lehet: 06 20 466 8890
vagy iksztparad@gmail.com.
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Hitélet

Adventi várakozás és a Karácsony
Az idő egyre morcosabb, és
úgy tűnik, menthetetlenül
beköszönt a tél. A tél kezdete
az advent kezdetét is jelzi. Az
advent a várakozást, a bűnbánást jelenti, felkészülést Jézus
születésének ünnepére. Az adventi időhöz sok szokás társult.
Régi szokás volt az adventi házikó készítése, ami kartonlapból készült, és
annyi ablaka volt, ahány napból állt az
advent. Minden napon kinyithattunk
egy újabb ablakot, ahol egy-egy bibliai
idézet volt található. Ebből már csak
az adventi naptár maradt meg, ahol az
ablakok csokit rejtenek.
Ugyan ilyen népszerű szokás a mai
napig az adventi koszorú készítése. Az
első ilyen koszorút Johann Hinrich
Wichern, az evangélikus szeretetszolgálat elindítója készítette. Az általa
alapított szeretetotthonban fából készült koszorút készítettek, amelyre 23
gyertya került, ebből a négy nagyobb
a vasárnapokat, a 19 kisebb a hétköznapokat szimbolizálta. Manapság már
csak négy gyertyát szokás a koszorúra
tenni, a négy gyertyából három lila és
egy rózsaszín az adventi vasárnapok
színeit jelezve.
Az adventi időszakhoz sok népszokás is kötődik. Egyik Borbála napján
a Borbála-ág vágása. A lányok december 4-én vízbe állítanak egy cseresznye, egy barack, egy orgona- vagy
egy mandulafaágat, esetleg aranyesőt.
Ha az ág kizöldül, az azt követő évben
megkérik a lány kezét. Ha nem zöldül
ki, a leányzónak várnia kell egy évet,
hogy újra próbálkozhasson.
A másik népszokás a Luca napja.
Ekkor a lányok 13 egyforma cetlire 13
fiú nevét írják, és minden nap tűzbe
dobnak egyet. Karácsonykor a megmaradt cetlit kibontva fény derül arra,
ki lesz a leány férje. Ide kapcsolódik
még a Luca szék készítése. Azon állva
meg lehetett látni az éjféli misén ki a
boszorkány.
Ezek a népszokások azonban mindig visszatükrözik vagy nyíltan, vagy

Kedves olvasók,
kívánok áldott
Ádventet,
és Karácsonyt
mindenkinek!
December 24-én,
Szenteste 20.30 órakor,
december 25-én,
Karácsony első napján 8.30 órakor,
és másnapján,
Szent István diakónus ünnepén
8.30 órakor
kezdődnek az ünnepi szentmisék.
Parádsasváron
december 26-án 14 órakor lesz
a hagyományos
Sasvári karácsony!
burkoltan a várakozást, valamire várunk, készülünk, be kell vallanunk,
nem vagyunk ebben világbajnokok,
mi, „modern” emberek. Inkább a türelmetlenség jellemző ránk. Elfeledjük, hogy az életet élni kell és nem
elrohanni mellette. „Imádkozzatok
szüntelenül,” ez nem tűnik valódi alternatívának. Kinek van „erre” ideje?
Nemde, a határidőnaplódban nincs
már szabad hely? Ha ember, egészen
ember akarsz lenni, próbáld egyszer
elképzelni a világot nélküled. Fájdalmas felismerés, de nélkülünk is megy.
Advent segít abban, hogy rátaláljunk magunkra és Istenre. Vonuljunk félre, legyen az advent egy
c Parádi Mozaik • 2018. december d

lelkigyakorlat, ha csak napi negyed
órát szánunk rá, az karácsonyig egy
munkanapnyi idő. Belefér az ima, az
önmegtagadás, a bűnbánat, és a szeretet gyakorlása, szóban, tettben, és így
szép Istennek tetsző Ádventünk lesz,
ami Szép és szeretetteljes Karácsonyt,
de még inkább életet ad számunkra!
***
Karácsony a születés ünnepe, amit
hittel kell fogadnunk, talán a pásztorok hitével. A nagy örömhírben először a pásztorok részesülnek. Angyal
hirdeti nekik: „Nagy örömet hirdetek
nektek: és az egész népnek: Ma született az Üdvözítő Dávid városában. Ő
a Messiás és az Úr. Ez a jele: Kisdedet
találtok pólyába takarva és jászolba
fektetve.” (Lk 2,10-12A) Karácsonyhoz sok mély emberi érzés kapcsolódik. Konkrét isteni eseményről van
szó, amelynek a pásztorok részesei is
lehetnek. Megszületett az Üdvözítő
Dávid városában.
Évezredek hívő várakozása teljesült be. Próféták látták és jövendöltek
a messzi jövőről, amikor majd Isten
meglátogatja népét, hogy vele maradjon és megszabadítsa minden rossztól. Főleg Izajás prófétának van sok
felemelő jövendölése. Jámbor emberek olvasták, magyarázták és nyilván
sokféle módon képzelték el, hogyan
fognak a jövendölések beteljesedni. A
pásztorok lettek a beteljesedés tanúi,
és velük, mi is. Íme, a Kisdedet a jászolban találják, a Dávid családjából
származó Messiás Királyt. A pásztorok nem késlekedtek és kétségeskedtek és velük együtt mi sem.
A kisded Jézusban tehát megérkezett közénk a Messiás. Ezt nagy
örömmel fogadjuk, lelkes szívvel ünnepeljük. Örülünk Isten szeretetének,
amely a kis Jézustól felénk árad. Legyen ez a Karácsonyunk nekünk is
Jézus születésének öröme, ne a bejgli,
az ajándék, a gyomrot nehezítő étkezés legyen a fontos, hanem keljünk
fel mi is és induljunk a szép templomunkba, mert megszólít minket is, fel
nagyörömre ma született!
n Dombi Ferenc Csaba
plébániai kormányzó

Mozaik
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2018
a bajnoki
cím éve
Már több mint tizenöt éve jeleskedem
az autósportban, indultunk rengeteg
amatőr versenyen és később, a sikerek
után országos futamokon is szép eredményekkel debütáltam. Sajnos akkoriban elérhetetlen volt, hogy az egész
országban jelen legyünk mindegyik
versenyen, így mindig csak a közelben
levőkön tudtunk indulni és részt venni.
2017-ben és 2018-ban kitűztük,
hogy a Kisúj Autó MSE rendezésével a kunmadarasi reptéren évi 8
Rallysrint kupasorozatán indulunk a
kis csapatunkal. Így is volt ez idén tavasszal, vártuk az első versenyt, hogy
kipróbáljuk a téli fejlesztéseket az autón. Sajnos a márciusi első verseny elmaradt a rossz időjárás miatt. Sebaj,
azon a hétvégén Bátonyterenyén épp
Rally-show-t rendeztek, elindultunk
ott, hogy ki próbáljuk az autót és magunkat az új évre. Az időjárás azon
a hétvégén nem kedvezett senkinek,
nagyon látványos autózást láthattak a
nézők és rengeteg bukást. Így jártunk
mi is, sajnos a nap végére annyira jeges
volt az út, hogy beestünk egy árokba, az
autó átborult a tetején, majd talpra állt.
Szerencsére nem lett semmi bajunk a
biztonsági felszerelések miatt, az autó
sem törött annyira össze, hogy nem lehetett volna megjavítani. Sajnos a javí-

tás elhúzódott, így nem tudtunk indulni a következő két versenysorozaton,
és csak a harmadik futamra készült el
újból az autó.
Júniusban már az égiek velünk voltak, a soron következő három versenyt
sikeresen abszolváltam az első helyen
a kategóriámban. Kisebb-nagyobb
technikai problémák mindig voltak,
minden versenyen, de jól teljesítettünk.
A hatodik futamunk nem éppen jól
zajlott, nagyon erős mezőnyünk volt,
a technika ördöge is kibabrált velünk,
féltengelyünk eltörött a rajtban, ami rányomta bélyegét a versenyre, hogy ott
nem jutunk célba. Szerencsére volt pótalkatrész a szervizparkban, kicseréltük
és támadhattunk tovább a dobogó felé,
ami azon a hétvégén a harmadik helyre
volt elég.
Közeledve az év végéhez 2 futammal
a bajnokság vége előtt már számolgattuk a pontokat, matematikáztunk,
hányadik helyen kell minimum végig
érni. Szerencsénkre a nyolc futamból
a legjobb öt elért eredmény számít bele
az év végi díjazásba, így még volt némi

remény. Október végén nagy erőkkel
ott voltunk az utolsó előtti futamon is.
Ilyenkor még hosszabb pályát jelölnek
ki a rendezők hosszabb egyenesekkel,
ami nekünk nem annyira kedvez. Az
első két futam a verseny alatt adok-kapok volt. Tudtuk, aki a kategóriában
nyeri a harmadik futamot azon a versenyen az győz. Kiélezett hajsza volt. Fortuna velem volt, tudtam futni egy remek időt a végére, amivel 6 másodperc
előnyre tettem szert, így a kategóriámat
ismét sikerült megnyerni az utolsó
előtti futamon. A bajnoki címre a kategóriában ketten vagyunk esélyesek,
mert a többi induló már nagyon le van
maradva tőlünk. Négy győzelemmel és
egy harmadik hellyel a zárófutamon
elég, ha végig érek a második helyen,
így már megnyerem a bajnokságot, de
azért odatesszük magunkat a végére is,
nem adjuk föl könnyen.
Nagy köszönet illeti mindazokat,
akik ott vannak velünk a versenyek
alatt, és elősegítik eme remek eredményt elérni!
n Takács András „Kisgyerek”

Iskolai szülői munkaközösség hírei
Szeptemberben az iskolakezdés után
szokásokhoz híven megalakultak az
osztályonkénti szülői munkaközösségek és azt követően Szalai Gáborné
intézményvezető asszonnyal és a pedagógusokkal összhangban nagy létszámban megalakult a nagy SZMK
is. Október 20-án szerveztünk egy
őszi jótékonysági bált, ahol vendégünk volt az Irigy Hónaljmirigy. Jó
hangulatú bál volt. Köszönet a résztvevőknek, támogatóknak, tombola

felajánlóknak és az SZMK tagjainak,
akik munkájuk mellett időt fordítanak közösségi munkára is. Az őszi,
szilveszteri és a tavaszi iskolai bál bevételét a gyereknapra fordítjuk. A bálokon résztvevő szép létszámú vendégek is érzik, hogy a szórakozáson
felül a cél a gyereknap megrendezése.

• S zilveszteri jótékonysági bál
(részletek a plakáton az újságban)
• Farsangi fánk sütés
• Tavaszi papírgyűjtés
• Tavaszi iskolabál, ahol az iskolás
gyerekek fellépnek
• Májusban a gyerekek örömére a
gyereknap

képre
írható kepala!!!
Az SZMK
tervezett
munkaterve:
nem
üti
ki!!!!a mikulásváró
• December 5-én
ünnepségen vásárt szervezünk

Továbbra is a gyerekekért!
n Csortos György
SZMK elnök
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Parád SE hírei

Az elmúlt hónapokban több versenyen is képviselték karatékáink a
Parádi Sportegyesületet, ahol ismét
remek eredmények születtek.
Szeptember 22-én Szerencsen került
megrendezésre az ötödik SKS Ippon
Shobu Bajnokság. Ezen a versenyen
négy karatékánk vett részt és a következő eredmények születtek: Kis Blanka kumite 3. hely, Spanyúr Levente
kumite 2., kata 3. hely, Csík Csaba
Krisztián kumite kezdő kategória 2.,
haladó kategória 2. hely, Káló Martin
kumite 5. hely.

Ezt követte az október 27-én Egerben megrendezett Ippon Shobu Magyar Bajnokság, ahonnan Csík Csaba
Krisztián 2. helyezéssel tért haza, amit
kumite kategóriában szerzett.
Ahhoz, hogy ezek a kiváló eredmények megszülethessenek, sportolóink
kitartó munkájára és kemény felkészülésére van szükség. Ha mindez
együtt van, úgy az eredmények sem
maradnak el. Gratulálunk a versenyeken elért eredményekhez és köszönjük
Eged László 3 danos mester munkáját,
aki továbbra is rendületlen erővel tart-

ja az edzéseket és készíti fel versenyzőinket.Továbbra is várjuk 9 éves kortól
mindazok jelentkezését, akik szeretik
az izgalmas edzéseket, a versenyekre
való felkészülést.
n Nagy András

Parád SE elnöke

A PAKSZ hírei

Az őszi időszakban 4 programunk
került megrendezésre.
Szeptember végén a parádóhutai
Hubertus Sörözőben rendeztük a
csocsóversenyt, melyen 9 csapat versengett egymással.
Az „Ismerd meg Hazádat” buszos
kirándulássorozat keretén belül október 6-án Sárospatakra és Sátoraljaújhelyre látogattunk el. Az első állomáson a szabadprogram keretében
megnéztük a „Rákócziak dicső kora”
kiállítást, majd egy élvezetes, jó han-

gulatú tárlatvezetés közben megismertük a Vörös torony történetét.
Sátoraljaújhelyen a Kazinczy Múzeumban a „Szép és a jó”, valamint
az „Erdőjárók kalauza” interaktív
kiállításokat néztük meg.
Szerencsére az időjárás nekünk
kedvezett, így mindkét városban jutott idő egy kis városnézésre.
Október 21-én tartottuk az „Ismerd meg a Mátrát” túrát. Galyatetőről indultunk, lenéztünk
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Mátraalmásra, majd onnan megmásztuk a Galyavárat. A 10 km-es
túrát 4 óra alatt sikerült teljesítenünk.
November 17-én rendeztük meg a
„Szombat esti láz” elnevezésű élőzenés estet. A jó hangulatról a Csízik
és Koncsos Duó gondoskodott. A
buli teltházas volt, és a korábbiakhoz
hasonlóan jó hangulatban telt!
Ezúton is köszönjük Mindenkinek
a programokon való részvételt és segítséget!
n A PAKSZ tagjai

Egészségünk védelmében
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Az influenza hatékony megelőzése

Az influenza előfordulása
gyakoribb, mint gondolnánk.
Mivel nagy valószínűséggel
szinte minden évben fennáll
az influenza veszélye, nem
elég, hogy ismerje a tüneteket, hanem azt is tudnia kell,
hogyan kezelje és óvja magát.
A megfázástól eltérően az influenza
hirtelen kezdődik, erős izom- és végtagfájdalom, hidegrázás, magas láz,
száraz köhögés, szem fölötti fájdalom
és fejfájás jellemzi.
Az influenza kezelésének az aranyszabálya az, hogy maradjon otthon,
igyon elegendő mennyiségű folyadékot és enyhítse a tüneteket.
Az influenza megelőzése
1. Az oltás az influenza megelőzésének hatékony és biztonságos módja.
Tervezze az oltást novemberre vagy
decemberre, az influenza megjelenése előtti időszakra, és évente ismételje meg. Ez azért szükséges, mert az

oltás nem nyújt tartós immunitást,
és csak az oltóanyagban jelen lévő
influenzavírus altípusai ellen véd.
Az influenzavírus más-más altípusai keringenek az emberek körében
minden évben, ezért az oltóanyag
összetétele évente változik. Bár az
oltás nagyon biztonságos, 100%osan nem hatékony, és ennek ellenére is megbetegedhet. Különösen
az időskorúak esetében csökken az
influenza megelőzésének hatékonysága, ez azonban nem jelenti azt,
hogy nem indokolt a vakcina.
2. Párásítás a munkahelyen és otthon,
hogy elkerüljük a nyálkahártyák kiszáradását.
3. 
Kerüljük azokat a helyeket, ahol
nagy a zsúfoltság.
4. Sokat legyünk szabadban, szellőztessünk gyakran.
5. Gyakori kézmosás és közösen használt eszközök, kilincs gyakori fertőtlenítése.
6. Fordítsunk naponta figyelmet a teljes
értékű, vitamindús táplálkozásra.
7. 
Igyunk megfelelő mennyiségű vizet!! (0.4 l / 10 testtömeg kg-onként)
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Orrkenőcs
gyógynövényekből
Égő, irritált orr kezeléséhez keverjünk össze egyenlő arányban szárított orbáncfüvet, majoránnát, körömvirágot és kamillavirágot.
A keverékből 50 grammot tegyünk körömvirágkrémbe vagy
tisztított vajba. A keveréket forró
lábasban kb. 15-20 percig hagyjuk
állni, majd tiszta kendőn át szűrjük
le egy jól záródó csavaros üvegbe.
Hűtsük le, majd zárjuk rá a tetejét.
Naponta kétszer kenjük az orrlyukakba. Négyévesnél kisebb gyermekeknek csak az orr külső oldalára kenjük. A kenőcs kb. két hétig
eltartható.
8. Szánjunk elég időt alvásra, pihenésre.
Ezáltal tudunk egy olyan erős immunrendszert fenntartani, ami megbirkózik a vírusokkal és a baktériumokkal,
amelyek megfertőzhetik.
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