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Advent

Ünnepváró fények, mézeskalács illat,
angyali szerenád, betlehemi csillag.

Közelg’ a szeretet meghitt ünnepe,
készül az Angyalok adventi serege.

Felsejlik egy boldog, ártatlan karácsony,
gyengéden ringató, gyermekkori álom.

Istent dicsőítő dallal köszöntenek,
mennyei békéről zengve az éneket.

Ünneppé nőtt öröm, könnyet szikráztató,
áhítatot keltő, szív mélyig megható.

Szárnyak érintése simítja lelkünket,
hogy örömre leljen szívünkben az ünnep.

Várjuk, mert olyan jó szeretetre várni,
puha ölelésben kisgyermekké válni.

Úgy éljük csodáját, ahogy egykor régen,
csendes, istenáldott, imádságos éjen.

Szívből imádkozni, Zsoltárt énekelni,
kis Jézusa jászlát körbe térdepelni.

Ezúton kívánok Parád Nagyközség
Önkormányzata és a magam nevében
Áldott, Békés Karácsonyt és Egészségben Gazdag
Új Esztendőt településünk minden lakójának!
Mudriczki József
polgármester

Parádi Mozaik

Parád Nagyközség
Önkormányzatának
információs lapja
Felelős kiadó: Mudriczki
József polgármester
Szerkesztők:
Szabóné Presovszki Mária,
Vass Gáborné
Elérhetőség:
iksztparad@gmail.com
Készült:
PAP NYOMDA KFT. Kompolt
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Beszámoló a képviselő-testületi
ülésekről
Július 8.

A rendkívüli ülésen két napirendben
hozott határozatot a képviselő-testület.
• I. A parádi „Termelői piac” építésének közbeszerzési eljárásának előkészítéséről döntött a testület.
• II. Meghatározásra került a 2019/
2020 oktatási évre vonatkozó óvodai csoportok száma, mely továbbra
is 3 csoport lesz.

Augusztus 21.

• I . A közeledő önkormányzati választásra készülve megválasztásra
kerültek a Helyi Választási Bizottság
tagjai. Elnök Dr. Székely György,
tagok Farkasné Első Anett, Kívés
Imréné, Tarjányiné Horváth Erika, Jónásné Zaja Zsuzsanna lett. A
megválasztás újabb 5 évre szól.
• II. A „Piac kialakítása Parádon”
című TOP-1.1.3-16-HEI-2017-0009
azonosító számú projekt megismételt közbeszerzési eljárása során egyhangú szavazattal az alábbi eljárást lezáró döntést hozza:
Pótlólagos fedezet biztosítása. Parád
Nagyközség Önkormányzata a TOP1.1.3-16-HEI-2017-0009 projekttel
összefüggésben a Támogatási Szerződés alapján rendelkezésre álló, az építéshez közvetlenül kapcsolódó bruttó 54.141.760,-Ft támogatás és bruttó
8.121.264,-Ft többlettámogatási igény
benyújtása mellett, kötelezettséget
vállal arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárással összefüggésben, további bruttó 2.314.289,-Ft pótlólagos
fedezetet biztosít az önkormányzati
saját forrásból. Továbbá a többlettámogatási igény elbírálásáig az önkormányzat a költségvetési tartalékából
megelőlegezi az igényelt 8.121.264,-Ft
támogatási összeget. Ha és amen�nyiben a többlettámogatási igény
elutasításra kerülne, az önkormányzat saját forrása terhére - véglegesen
- biztosítja a hiányzó fedezetet is. Az
eljárás eredménye: A közbeszerzési
eljárás – a fentiek szerinti pótlólagos
fedezet biztosítása mellett – eredményes. Az eljárás nyertese: Deák

Sándor egyéni vállalkozó, székhelye:
3259 Szentdomonkos, Szabadság u.
23. az értékelési szempontok szerinti
alábbi megajánlásokkal: Nettó ajánlati ár: 50.848.278,-Ft.

Augusztus 28.

A testületi ülés a Helyi Választási Bizottság tagjainak eskütételével vette
kezdetét.

• V
 . Egyebek napirendi pontban
egyéni és civilszervezeti kérelmeket tárgyalt a grémium, valamint
tájékoztatás hangzott el a Palóc Út
Egyesület által településünkre pályázott játéktéri elemek és a téli szociális tűzifa beszerzés ügyében.

Szeptember 16.

A rendkívüli ülésen egy napirendi
pont került tárgyalásra. Az előterjesztést és a tárgyalást követően határozat
született arról, hogy településünk pályázatot nyújt be az óvoda épületén
belül kialakításra kerülő „mini” bölcsőde tekintetében.

Tisztelt Olvasó!
Amennyiben a képviselőtestületi ülések előkészítésére
született dokumentumokról,
Szeptember 25.
a döntésekről, határozatokról, • I. pontban határozat született a
rendeletek tartalmáról többet
„Bursa Hungarica” pályázaton történő részvételről, illetve arról, hogy
szeretne megtudni, kérjük,
a pályázati lehetőséget az idén is
keresse fel Parád honlapját,
biztosítja Parád Önkormányzata a
a www.parad.hu-t.
felsőoktatásban tanuló helyi diákok
A meghívóban szereplő napirendi pontok sorrendjének megcserélését követően I. napirendként a
2019/2020-as oktatási év kezdetéről
hangzott el tájékoztatás az intézményvezetők részéről. Elhangzott, hogy az
óvodában 3 csoportba, 75 gyermeket
írattak be, az iskolában 8 évfolyamon,
13 osztályban, 237 gyermek kezdheti
meg a tanévet. – Azóta a létszámok
mindkét intézményben emelkedtek.
• II. napirendi pontban elfogadásra
került az IKSZT (Közösségi Ház) II.
féléves programja.
• III. napirendi pontban tájékoztató
hangzott el településünk 2019. évi I.
félévi költségvetésének teljesüléséről. A képviselők örömmel nyugtázták a teljesülési százalékok időarányosnak megfelelő alakulását.
• IV. napirendi pontban negyedéves
beszámoló hangzott el a közmunka-program lebonyolításáról. A 19
főre apadt létszámmal egyre nehezebben, de teljesítjük a megszokott
településüzemeltetési feladatokat.
c Parádi Mozaik • 2019. december d

számára.
• I I. napirend keretén belül elfogadásra került Parád Nagyközség Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi
Programja. Az eddig is meglévő dokumentum aktualizálása történt meg.
• III. pontban beszámoló hangzott
el a KEHOP-2.2.2-15-2015-00031
Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés ÉMO
1 státuszáról, a beruházás előrehaladásáról.
• IV. Az egyebek pontban döntött
a képviselő-testület a PALÓCKA
Néptánccsoport támogatásáról, jelesül táncoktatásra havi 25.000 Ftot, az oktatók utazására 5.000 Ft-ot
biztosít az önkormányzat a költségvetés tartalékából.

Október 11.

A rendkívüli ülésen a rendelkezésre
álló idő rövidsége miatt gyors döntésre
volt szükség a Magyar Falu Program
keretén belül kiírásra került „Falu és
Tanyagondnoki Szolgálat Támogatása”
című pályázaton történő részvételről. A
pályázat 1 fő gondnok munkába állását
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és egy 9 személyes kisbusz beszerzését teheti lehetővé. Ezzel a fejlesztéssel hathatós segítséget nyújthatunk a
Parádóhután élő lakosok részére.

Október 25.

Az ünnepi alakuló képviselő-testületi
ülés keretén belül megalakult Parád
Nagyközség rendszerváltást követő IX.
önkormányzata. Az ülés menetét, annak forgatókönyvét a Mötv. határozza
meg, eszerint először a Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója hangzott el a 2019. október 13-án
megtartott önkormányzati választásról. Ezt követően átadásra kerültek a
képviselői megbízólevelek, majd a képviselők esküt tettek. A forgatókönyv
szerint átadásra került a polgármester
megbízólevele, majd az eskütétel következett, amit rövid székfoglaló be-

széd követett. A polgármester javaslattétele alapján megválasztásra került a
társadalmi megbízatású alpolgármester, Csortos György személyében, aki e
tisztségében is letette az esküt. Majd a
testület elfogadta a törvényben megállapított polgármesteri illetményt és az
alpolgármesteri tiszteletdíjat.

November 6.

• I . napirendi pontban az új képviselők részére helyzetértékelő tájékoztatás hangzott el Parád Nagyközség
Önkormányzatának tevékenységéről, a jelenlegi pénzügyi helyzetről,
a folyamatban lévő beruházásokról
és a futó pályázatokról.
• II. napirend pont az önkormányzat
tevékenységeit elősegítő bizottságok felállítására tett polgármesteri
javaslat megtárgyalásáról és a bi-
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zottságok megalakulásáról szólt. Az
SZMSZ-ben szereplő bizottságok
(ügyrendi, szociális, pénzügyi és
településfejlesztési bizottságok) kerültek megalakításra, illetve a döntés értelmében a településfejlesztési
bizottságban helyet kapó személyek
kilétéről még tárgyalások folynak.
• III. Az egyebek pontban közterület
használattal kapcsolatos vállalkozói
kérelem előterjesztése történt meg,
amelyről a későbbiekben hoz döntést a testület. Szavazott még a testület az alpolgármesteri tiszteletdíj
pontosításáról, illetve a képviselői
költségtérítés összegéről, amelyben
az az álláspont alakult ki, hogy az
előző ciklus összege kerül változatlanul kifizetésre.
n Mudriczki József
polgármester

Tisztelt Lakosok!

Ismét egy sikeresen zárult pályázatról szeretnék beszámolni. November 5-én átadásra kerültek a
„Magyar Falu Program” keretében
„Orvosi Eszköz” című alprogramhoz beadott nyertes pályázat eszközei. A maximális 3 millió forint
összegű támogatásból beszerzett
eszközpark jelentősen hozzájárul
a háziorvosi ellátás hatékonyságának és minőségének javításához.

c Parádi Mozaik • 2019. december d
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Honvédelmi nap
Iskolánk és a környék ágyúlövésektől és fegyverropogástól volt hangos 2019. november
4-én. A Honvédelmi Sportszövetséghez Veres
Anita tanárnő nyújtott be sikeres pályázatot,
melynek keretében Honvédelmi napot rendeztünk. A program célja a tanulók hazafiságra és hazaszeretetre nevelése, a honvédelmi szervek megismerése és a fizikai, lelki és
szellemi aktivitás ösztönzése volt.
Tanulóink bepillantottak a Rendőrség, a
Tűzoltóság, a Mentőszolgálat, a Büntetésvégrehajtás és a Honvédség életébe. Bemutatkozott a Gyöngyösi Honvéd Repülőklub és az
Egri Vitézlő Oskola.
A Heves megyei Toborzó Iroda előadást
tartott, a Kossuth Zsuzsa Gimnázium pedig
elsősegélybemutatót. Sportbemutatót is láthattunk a Parádi Sportegyesület karatékáinak
közreműködésével, továbbá fegyverbemutató
és kutyás bemutató is megrendezésre került.
Az Egri Honvéd Sportegyesület állomásokat épített ki, ahol a gyerekek kipróbálhatták a légfegyver- és légpuskalövészetet,
a kézigránátdobást, csatacsillag dobást és az
íjászkodást. Egész nap zajlott az Osztályok
harca, lézerfegyverekkel. A gyerekek kitüntetéseket szerezhettek, és értékes díjazása volt a
Honvédelmi totónak.

Code Week

Intézményünk csatlakozott a Code Week, azaz a Programozás Hete programsorozathoz, melynek keretében 2019.
október 18-án programozási napot tartottunk, Legyél te is kódkirály! címmel. A Code Week szemléletformáló
program célja, hogy minél több diák ismerkedjen meg a programozás alapjaival, vagy meglévő tudását még
magasabb szintre emelje. Tanulóink ízelítőt kaptak a programozók életéből, kódokat fejtettek, kipróbálhatták az
intézmény eszközeit. Révész Lilla tanárnővel mobiltelefonjaikra applikációt készítettek, Veres Anita tanárnő és
osztálya, a 6. b táncoló robotokat mutatott be nekik, melyek programozását mindenki kipróbálhatta.

c Parádi Mozaik • 2019. december d
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1956 hőseire emlékeztünk

63 évvel ezelőtt, 1956. október 23-án forradalom tört ki Budapesten. Az elégedetlenség parazsa
már régóta izzott. A magyarok nem tudtak tovább szabadság nélkül élni. Elegük volt a kilátástalan
szegénységből és elnyomásból. Azt akarták, ami minden emberi élet méltóságához hozzátartozik,
vissza akarták kapni a saját sorsukat. Vissza akarták kapni a saját jövőjük feletti döntés szabadságát.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléke előtt tisztelegtünk Bodonyban és Parádon is. Bodonyban
2019. október 21-én, délután emlékeztünk meg az Ady Endre Művelődési
Házban. Parádon a Közösségi Házban
október 23-a előestéjén. A narráció
idézte a kor hangulatát. A gyerekek
rávilágítottak azokra az emberi tulajdonságokra, amelyeket úgy nevezünk, hogy hazaszeretet, igazságérzet,
becsület, önfeláldozás, összetartozás.
Ezekről az érzésekről állított emléket
képekben, dalban, mozdulatokban ez
évi ünnepi műsorunk. Színesítették
versek, korabeli rádióadások és szövegek, valamint képek is.
Az ünnepi műsort a hetedik osztályban tanító két osztályfőnök, VinceKovács Katalin és Kollár Brigitta
tanították be, a táncokat Pifkó Judit
tanárnő, az énekekben Tóta Gabriella
tanárnő, a versek hangsúlyozásában
segített Szalai Gáborné igazgatóas�szony, a hangosításban Vass Gábor,
a zongorában Bardóczy Gabriella tanárnő, a furulyában Dravucz Kálmán
tanár úr, a díszletben Harcsa Szabolcs
tanár úr. Köszönet a gyerekek és pedagógusok munkájáért!
n Vince-Kovács Katalin
c Parádi Mozaik • 2019. december d
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Bendegúz Óvoda hírei
Óvodánkban az őszi hónapok
mozgalmasan, sok kirándulással és rengeteg színes programmal tarkítva teltek el.
A kiscsoportban ez az időszak a beilleszkedésről, befogadásról szól. Nekik
a legfontosabb, hogy megtapasztalják
„milyen jó is az óvodában”. Az óvónők és a dajka néni egyaránt mindent
megtesznek azért, hogy az újonnan
érkezett kisgyermekek jól érezzék
magukat az első közösségben, ahová
ezentúl tartozni fognak. Öröm látni,
mikor egyre felszabadultabbak és bizalmat szavaznak a felnőtteknek és
gyermektársaiknak.
A középsős és nagycsoportos gyermekekkel már egyre nagyobb sétákat,
kirándulásokat teszünk. Zöld Óvoda
lévén folyamatosan ismertetjük meg
őket a környezetünkkel és azzal, hogyan vigyázzanak rá, óvják és tartsák
tisztán azt.
Szeptemberben a Vackor nagycsoportosok Mátrafüredre, az Erdészeti
nyílt napra látogattak el, ahol testközelből vizsgálhatták az erdészettel
kapcsolatos munkafolyamatokat és
a kiállított trófeákat. Még vadászkutyákat is simogathattak. Nagy élmény
volt a gyermekek számára.

Az idén is lehetőséget kaptunk arra,
hogy a recski almásban szüreteljünk.
Az egészségre nevelés fontos része a
mindennapjainknak, ezért nemcsak
nyersen ettük az almát, hanem fel is
dolgoztuk. Finom almás sütemények
készültek mindhárom csoportban.
Az Állatok Világnapján két erdész
úr is a segítségünkre volt abban, hogy
az erdei állatokról sok érdekes dolgot
tudhassunk meg.
Bodonyban kukoricát törhettünk és
láttuk az őszi vetés előtti tárcsázást is
a földeken.
Ősszel a hosszúra nyúlt jó időt kihasználva, minden héten úton volc Parádi Mozaik • 2019. december d

tunk. Emellett az óvoda falain belül is
sok elfoglaltságot találtunk (a teljesség
igénye nélkül):
• g yümölcs és zöldségsalátákat készítettünk,
• 
„tök jó” kreatív napokat tartottunk a Szülők részvételével,
• 
Bábszínház előadást és Bűvész
műsort is láthattak a gyermekek.
December elejétől a Mikulást várjuk, majd a karácsonyra való készülődés örömét szeretnénk átadni a gyerekeknek.
n Antalné Czene Barbara
óvodapedagógus

Kultúra, közművelődés
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Közösségi Ház – IKSZT hírei
Az elmúlt hónapok eseményeiről röviden

Július 6-án Parádon tett látogatást
Hanshi Kitano Takao a Shinden Ryu
Jyu Jutsu mestere. Osakából érkezett
Magyarországra, ahol közel 1 hónapot töltött el. Kísérői, Csortos Franciska és Jánoska László jóvoltából sikerült megszerveznünk, hogy eljöjjön
hozzánk és egy elméleti és gyakorlati
szemináriumot tartson. Nemcsak a
sportág iránt érdeklődők vettek részt
a programon, hanem a lakosság részéről is érdeklődésre tartott számot ez az
esemény. A bemutató után vendégül
láttuk a mestert és kísérőit, akik egy
kellemes napot töltöttek el nálunk.
***
Július utolsó hétvégéjén került megrendezésre a XXXI. Palócnapok. Több
szempontból is rendhagyó volt az ez
évi rendezvény, hiszen nem a megszokott időben és helyszíneken került
megtartásra, ami egy újbóli kihívást
is jelentett a számunkra. A szervezés
már az elmúlt év végén megkezdődött,

Hanshi Kitano
Takao mester

XXXI. Palócnapok

és a rendezvényt megelőző hónapokban is lázasan folyt a munka. Igyekeztünk az új körülményekhez igazodva,
új elemekkel (Palóclakodalmas, lakodalmi vacsora, palócnapi főzőverseny)
kiegészítve megszervezni településünk nagy, hagyományőrző rendezvényét. Sajnos az időjárás nem kedvezett a szabadtéri rendezvénynek és az
esős idő miatt elmaradt a rendezvény
egyik várva várt programja, a „Hagyományőrző csoportok színpompás
lakodalmas menete”, amelyre kicsik

Szent István napi ünnepség
c Parádi Mozaik • 2019. december d

és nagyok, idősek és fiatalok egyaránt
készültek. Azonban némileg kárpótolta a résztvevőket a Palóclakodalmas
népi játék, amely eredeti gyűjtés alapján lett színpadra állítva a parádi és a
szajlai hagyományőrzők közreműködésével, majd az ezt követő lakodalmas vacsora, ahol helyi szokás szerint
jó pálinkával, tyúkhúslevessel, töltött
káposztával, herőcével és lakodalmas
kaláccsal kínáltuk a vendégeket. A
résztvevők részesei lehettek a parádi
lakodalmasnak, ahol a menyasszonyt
is megtáncoltathatták. A szombat
este jó hangulatáról a Szomszédnéni
Produkciós Iroda, valamint Ferenczi
György és az 1ső Pesti Rackák gondoskodtak.
Köszönjük a résztvevőknek, segítőknek, támogatóknak, hogy hozzájárultak a rendezvény sikeréhez! A
XXXI. Palócnapok pillanataiból készült kisfilm elérhető az interneten,
Parád-Palócnap 2019 címmel, amelynek elkészítéséért ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket Farkas
Gittának.
***
Augusztus 20-án az ünnepi szentmisét
követően került sor a templom kertjében Szent István napi ünnepségünkre.
Dombi Ferenc plébániai kormányzó
megáldotta és megszentelte az új kenyeret, amelyet Mudriczki József polgármester köszöntője követett. Az ünnepi műsorban közreműködött Zaja
Eszter, Farkas Emese és a Kenderszer
Néptáncegyüttes, valamint a Palócbokréta Hagyományőrző Egyesület.
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Kiállítás megnyitó a Tűzoltó Galériában

Az ünnepi megemlékezést követően a
Tűzoltó Galériába vártuk az érdeklődőket Magyar Zsuzsanna dekortükör
munkáiból készült kiállításának megnyitójára. Polgármester úr köszöntője, valamint Farkas Emese csodálatos
előadása után a jelenlévők megtekinthették Zsuzsa alkotásait, aki már nem
először mutatja meg tehetségét a helyieknek, illetve az idelátogatóknak.
A most kiállított munkáit most láthattuk először, amelyek lenyűgözték
a megnyitóra érkezőket. A tükrök
megtekinthetők és megvásárolhatók a
Tűzoltó Galériában.
***
Szeptembertől újra elindultak a Közösségi Ház rendszeres programjai.
Hétfőn, szerdán és pénteken az aerobic kedvelői veszik birtokba a házat.
Keddenként Szenior örömtánc foglalkozás várja az érdeklődőket. A másfél
éve indult táncos foglalkozás maroknyi csapata jó hangulatú, táncos, kora
estékre várja a csatlakozni vágyókat.
A Szenior örömtánc kimondottan az

idősebb korosztály számára kitalált,
forradalmian új, közösségi mozgásforma, ahol nincs szükség sem táncpartnerre, sem előzetes tánctudásra.
Az oktató megmutatja,
majd gyakoroltatja a csoporttal a rövid koreográfiát, amit meg kell jegyezni. Először speciális, ún.
ritmikus beszéddel segíti
a tanulást, majd amikor
már jól megy, zenére
táncolja el a csoport –
többször is – a táncot. A
Szenior örömtánc az idős
szervezethez igazított, kíméletes sporttevékenység
és „agytorna”, ami a legújabb kutatások szerint
eredményesen késlelteti a demencia és
az Alzheimer-kór kialakulását. Azok,
akik már kipróbálták nem szívesen
hagynak ki egy alkalmat sem, mert –
mint ahogyan fogalmaznak – nagyon
jól érzik magukat, rengeteget nevetnek és ez mindent megér. Biztatunk

Szenior örömtánc
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mindenkit, akit kedvet érez a tánctanulás iránt és része szeretne lenni egy
jó közösségnek, jöjjön el keddenként
és próbálja ki, biztosan nem fog csalódni. J
Szintén másfél évvel ezelőtt indult
el hímző szakkörünk. Egy összekovácsolódott kis csapat találkozik minden
szerdán, akik a Kék Nefelejcs Hímző
szakkör tagjai. Ezek a foglalkozások is
mindig jó hangulatban telnek. Rengeteg szebbnél szebb munka került már
ki a szakkör tagjainak kezei közül.
Sokat készültek a palócnapi bemutatkozásukra is, ahol egy gyönyörű
kiállítást hoztak létre. Büszkék lehetünk, hogy településünkön működik
egy ilyen csoport! Azonban nemcsak
a hímzésről szólnak ezek az összejövetelek. Többször nyílt már alkalom arra
is, hogy közös kiránduláson vegyenek

Gymstick

részt. A hímző szakkör tagjai is várják a csatlakozókat, szeretettel hívják
maguk közé azokat, akik szeretnek hímezni vagy szeretnék megtanulni azt,
és szívesen lennének kis közösségük
tagjai.
A megszokottól eltérően szeptembertől csütörtökönként várjuk gyógytornázni azokat, akik rendszeres
mozgással szeretnének többet tenni
egészségükért.
Szintén csütörtökönként egy új
mozgásforma kipróbálására nyílik lehetőség. A Gymstick egy újfajta sporteszköz és egy remek edzésforma mindenkinek, mely fejleszti az erőt és az
állóképességet. Ez a fajta mozgás már
sokakat „megfertőzött”, így az elmúlt
három hónapban jó néhányan csatlakoztak a csoporthoz, hogy egy vidám,
mozgásra kész csapat tagjai legyenek.
Gyertek és próbáljátok ki Ti is!
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Buborékfoci a sportnapon

FOTÓ: GÁL GÁBOR

A TOP 5.3.1-16-HE1-2017-00011
számú projekt keretében szeptember
27-én „Mozgásfesztivál”- Sportnapot
szervezetünk az iskola diákjainak,
amiben segítségünkre voltak iskolánk
pedagógusai is. Kellemes, napos őszi
időben közös bemelegítéssel kezdtük a
napot, amelyet a Parádi Sportegyesület
karatékái tartottak. A nap programjait
színesítette az egri NB I-es kézilabdacsapat tagjai által levezényelt „7 próba” játékos sorverseny, ahol ügyességi
feladatokban vettek részt a gyerekek.
Az aktivitásért mindenki kapott egy
kis jutalmat a kézilabdásoktól.
A több helyszínes programon volt
ügyességi kerékpárpálya, lehetett
rollerezni, pingpongozni, íjászkodni,
kipróbálhatták a shotokan karatét,
totón válaszolhattak az egészséges
életmóddal kapcsolatos kérdésekre.
A nap kedvenc programja a gömbbe
zárt sportélmény, a buborékfoci volt,
ami nagy sikert aratott a gyerekek
körében. Bízunk benne, hogy minden résztvevő jól érezte magát ezen
a napon, ahol minden a mozgásról
szólt!
***
Szeptember 28-án a PAKSZ szervezésében ismét kitört a „Szombat esti
láz” a Közösségi Házban, ahol jó hangulatú, élő zenés táncos est zajlott.
***
Októberben az Idősek Világnapja alkalmából műsoros esten köszöntöttük településünk szépkorú
lakosait, hogy kifejezzük hálánkat,
tiszteletünket, megbecsülésünket és
szeretetünket azok iránt, akik hos�szú, munkában eltöltött évek után
köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket. Mudriczki József polgár-
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Báder Ernő

mester köszöntőjét
követően a Palócka
és a Kis Palócka
Néptá nccsopor t
műsorát láthatták
Farkas Emese közremű ködésével,
majd Báder Ernő
Heves Megye Nagykövete,
kétszeres
megyei Príma díjas
zenész és zenekara
szórakoztatta szín-

Kis Palócka Néptánccsoport
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vonalas előadásával a megjelenteket.
A műsor befejezéseként Csortos Józsi
bácsi szavalata hangzott el, amely sokak szemébe csalt könnyeket. Az est
közös vacsorával zárult.
***
Október 22-én nemzeti hőseinkre emlékeztünk az 1956-os magyar
forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére rendezett ünnepségünkön. Polgármester úr ünnepi köszöntőjét követően iskolánk 7.
osztályos diákjai közreműködésével
elevenedtek meg az 56-os események.
***
Október 24-én a Spirituális kör tagjai találkoztak, akiknek Fabó Klára író
volt a vendége.
Quattro

***
November 9-én ismét a húrok közé
csaptak a RockCafe zenekarai. Már
hagyománnyá vált, hogy évente két
alkalommal az élő zenéé a főszerep
a színpadon. Ez alkalommal állandó
zenekarunk a Quattro lépett fel elsőként, akik új számokkal is meglepték
a közönséget. Az est második felében
vendégzenekaruk zúzott a színpadon,
akik igen messziről érkeztek Parádra,
hogy szórakoztassák a nagyérdeműt.
Kíváncsian vártuk, hogy London
legnépszerűbb magyar zenekara, a
Hundeground színpadra lépjen. Nem
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Hunderground

csalódtunk, lendületes zenével, széles repertoárral nyűgözték
le a közönséget, akik velük együtt énekelték az ismert számokat. Reméljük máskor is eljönnek hozzánk, és hallhatjuk még
őket zenélni.
***
Kedves Lakosok!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik érdeklődtek programjaink iránt, és azoknak is, akik segítették a
rendezvények létrejöttét, aktív részesei voltak az itt folyó közösségi életnek. Reméljük, hogy a következő évben is számíthatunk
az itt élők érdeklődésére, és aktív részvételére.
Az év utolsó részében intézményeinkkel, civil közösségeinkkel
együtt készülünk az adventi időszakra, amelynek programjaira
szeretettel hívjuk és várjuk a település lakosait.
Az advent a várakozás időszaka, készülődés az egyik legszebb
ünnepre, a karácsonyra. A hitet, a reményt, az örömöt és a szeretetet jelképező gyertyák meggyújtásakor a szívünkben is meg
kell gyúlnia egy kis lángnak, amely a szenteste közeledtével egyre csak növekszik. Ez az időszak a lelki elmélyülésre is késztet,
arra ösztönöz, hogy megnyíljunk, és nemcsak magunknak, hanem mások felé is. Abból az erőből, ami a sajátunk, másoknak
is adjunk. Gondoljuk végig, hogy mi az, amit másokért tehetünk, vezéreljen bennünket a segítő szándék. Egy kedves szó,
egy apró mosoly vagy bármilyen kicsi gesztus is jóleshet embertársainknak.
Gondoljuk át, hogy mik azok a dolgok, amik a legfontosabbak számunkra az életben. Mi tesz igazán boldoggá: az anyagi
javak, vagy valami egészen más? Rájövünk majd, hogy milyen
értékesek családi és baráti kapcsolataink, és az, amivel a legnagyobb örömet adhatjuk nekik, nem a boltban található.
Figyeljünk arra, hogy a szeretet lángja ne csak néhány napig,
az ünnep idején éljen a szívünkben, hanem a hétköznapokon is
megmaradjon az izzása, amikor oly könnyen feledkezünk meg
a hozzánk legközelebb állókról, az otthon nyugalmáról, szeretteinkről. Örüljünk azok társaságának, akik körülvesznek és
szeretnek bennünket.

Digitális Jólét
Program Pont hírei
A Nyitok - Nyitott Tanulási Központok Hálózata innovatív oktatásokat indít 16-64 év közötti felnőttek
számára Mátraderecskén.
Az ingyenes képzések széles témakörben elérhetőek. Megfelelő számú jelentkező esetén lehetőség van
arra, hogy helyben (Közösségi Ház, Parád) induljanak a képzések.
Szeretettel várunk minden tanulni vágyót!
Jelentkezés:
Tarjányi Eszter 06 30 799 3313
Mátraderecskei Nyitott Tanulási Központ
Mátraderecske, Mátyás király utca 19/a.
Vass Gáborné 06 20 466 8890
Közösségi Ház Parád, Kossuth Lajos út 123.

Ne a hóban, csillagokban,
ne ünnepi foszlós kalácson,
ne díszített fákon, hanem
a szívekben legyen karácsony!
(Szilágyi Domokos)
Kívánunk mindenkinek áldott, békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és egészségben gazdag, boldog, új esztendőt!
n Vass Gáborné
c Parádi Mozaik • 2019. december d
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Ádvent és Karácsony elé

Újra december van, az év utolsó hónapja. Még nekilendülnek az emberek az utolsó simításoknak,
vannak, akik az otthonukat csinosítják, szépítik már az ünnepre, sokan az ajándékozás lázában
égnek, ég bennük a kérdés kinek mit, hogyan, miből stb. Az asszonyok gondolata már azon jár, hogy
mi legyen a karácsonyi menü, vagy csak a családok izgulnak, haza jön–e gyerek, csak semmi baja ne
legyen, hiszen vannak, akik messze földről érkeznek. A gyerekek izgulnak, mit kapnak, és lesz-e fehér
karácsony. Megint mások még az év végi hajtásban vannak. Lüktet, zakatol a december, magával ragad az ünnep közelsége, rohanunk, és közben elfelejtkezünk, miről szól ez az idő, és miről az ünnep.
Az advent Jézus Krisztus eljövetelelkünk tiszta-e? A megszentelő
Csanád Béla:
lére való várakozás. Ebben pedig
kegyelembe öltözött-e? A rossz, és
megkülönböztetünk három féle
piszokos bűneink, Istenhez nem
állapotot.
méltó tetteink, szavaink, gondoUrunk, Istenünk,
1. Az első advent Jézus Krisztus
lataink, mulasztásaink nem csúAdventi üzeneted, tudjuk, nekünk is szól:
első eljövetelére való várakozást
fítják el lelkünk otthonát, ahova
„Készítsétek az Úr útját! Egyengessétek ösvényeit!”
jelentette, midőn a pátriárkák,
érkezni akar Testvérünk az Isten
– így mondja Izajás próféta.
próféták, Isten emberei, ezredekFia? Az irgalmas Isten vár a bűn„Térjetek meg!” – ezt hirdeti Keresztelő János.
kel, századokkal a karácsonyi
bocsánat szentségében. Az ottAdd, hogy mostani karácsonyi készületünk
gyermek megszületése előtt hirhon másik fontos tulajdonsága,
És életünk nagy adventjének minden igaz törekvése
dették az evangélium örömüzehogy a téli hidegben kellemes meEredményes legyen:
netét, mondván: Ez lesz a megleg legyen. A karácsonyra szokták
Mindjobban hozzád térjünk,
váltó érkezésének a jele: „Íme, a
mondani, hogy a szeretet ünnepe,
Kinyissuk szívünket előtted,
szűz méhében fogan, és fiút szül,
de mégis oly sok veszekedés, haÉs egyre nagyobb részt kapjunk életedből.
s nevét Emmánuelnek fogja hívrag, bosszantás és bosszankodás
Lelked irányítsa napjainkat,
ni.” Isten népe hívő lélekkel, az
napja szokott lenni sok helyen.
Mindennap hasonlóbban legyünk Krisztushoz,
És így munkáljuk
idők teljességére mintegy előre
Fénylő fa és hideg szívek. Ez a
Magunk és a világ megszentelését. Ámen.
tekintve várakozott a kegyelem
„ház” nem otthona a betérni vánapjára, mikor is Isten az Ő Fiágyó Betlehemi Gyermeknek. Fel
December 24-én,
ban, Jézus Krisztusban beteljesíti
kell melegíteni: el kell engednünk
Karácsony szenteste 20.30 órakor,
összes ígéretét.
a megbántásnak vélt szavakat,
december 25-én,
2. A második adventet, az egyjóvá kell tenni a mi bántásainkat.
Karácsony napján 8.30 órakor
szerű adventnek nevezzük, ami
Kicsi és nagy, idős vagy fiatal lakezdődnek az ünnepi szentmisék.
mindig a konkrét esztendő napkásunkban a mi szívünk melegét
Karácsony másnapján,
tári várakozását jelenti a karácsokapja! A mi ajándékaink legyenek
Szent István diakónus 8.30 órakor.
nyi ünnepre, s ebben szakaszona jó szó, a figyelmesség, a türelem
Parádsasváron december 26-án 14 órakor
ként az advent első, második,
és a köszönet. De ha egy házban
lesz a Sasvári karácsony.
harmadik, és negyedik vasárnapa falak kihűltek nem elég csak
ját is megnevezve. Ez az az örömkarácsonyeste befűteni. Mind a
teli várakozás, ami azt sugallja, erősíti bennünk, hogy a ka- négy héten át a szeretet melegével kell otthont teremteni. Szorácsonyi ünnepkört valóban nem szabad az esztendő egy-két morú tény, hogy épp ezen az ünnepen van a legtöbb öngyilnapjára szűkítenünk.
kos, mert a hideg világban nem kapnak egy kis meleget sem.
3. A harmadik advent pedig főként egyetemes adventnek Oly sok a magányos, vagy idős ember, akikre nincs senki, aki
nevezhető, mert itt már valóban főként nemcsak személyes, rányissa az ajtót. Tegyünk másokért is. A jó, mindig jót szül.
családi, kis közösségi, nemzeti adventről van szó, hanem az
Végül a Jézusnak készített otthon nem lehet éppen Jéegész emberiség várakozik az Üdvözítő Krisztus visszajövete- zust nélkülöző. A Karácsony Jézus nélkül, nem karácsony,
lére, a parúzia beteljesedésére. Ez a visszajövetel pedig végső legfeljebb csak valami szabadnap, ahol nagyot eszünk és
visszajövetel, a dicsőséges Krisztus jön el a felhőkből, angya- punnyadunk a TV előtt, vagy ilyesmi. Mi szentáldozásunklok serege kíséri, és kétélű kardot hoz magával. A kard egyik kal hozzuk haza, imáinkkal mutassuk, tudjuk, hogy itt van.
élével a gonoszokat és felfuvalkodottakat sújtja le, a másikkal Köszöntsük, szeressük, hordozzuk szívünkben. Mária szerefelemeli a jókat és az Isten előtt alázatosakat.
tetét próbáljuk utánozni, hogy igazi Karácsonya legyen Neki
Milyen legyen a mi ádventünk és karácsonyunk? Az első is, nekünk is. Így lesz szép az ünnep!
karácsonyra a mennyei Atya készített szállást, barlangot szüKívánok áldott ádventi készületet és békés, boldog, kegyeletendő Fiának. Az idei karácsonyra mi készítsünk neki ked- lemben gazdag Karácsonyt mindannyiuk számára!
n Dombi Ferenc Csaba
ves otthont. Az otthon első tulajdonsága legyen a tisztaság. A
plébániai kormányzó
sürgés közepette azonban tegyük fel magunknak: vajon a mi

Adventi imádság
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Üdvözöljük
a „Neumanngalaxisban”!
Ön kiismeri magát a digitális világban?
Egy korábbi számban már írtunk arról a prevenciós munkáról, amit a Parádfürdői Állami
Kórház Lelki Egészségközpontja (LEK) kezdett
el annak érdekében, hogy felhívja a lakosság,
főleg a gyermeket nevelő szülők figyelmét a
túlzásba vitt szabadidős okoseszköz használat
lelki egészségre, emberi kapcsolatainkra gyakorolt negatív hatására.
Akkor hírül adtuk, hogy a település oktatási intézményeiben a szülők számára is szerveztünk figyelemfelhívó, tájékoztató programokat, illetve a 8. osztályos gyerekekkel alternatív osztályfőnöki órákon beszélgettünk az „online” és
„offline” kapcsolatok és működés közötti különbségekről.
A folyamat újabb állomásához érkezett azzal, hogy ősszel
elkészült egy olyan tematikus LEK hírlevél, ami a szülőket
és a már eszközhasználó gyerekeket hivatott tájékoztatni
olyan jelenségekről, mint a digitális generációk és köztük
lévő különbségek meghatározása, a digitális lábnyom fogalma és ezzel összefüggésben a szülői példa ereje a posztolási szokások kialakításában. Szerettük volna felhívni a
figyelmet arra is, hogy egyértelmű az addikció kialakulásának veszélye, és hogy ez csakis ésszerű, következetes és
felelősségteljes szülői hozzáállással előzhető meg. Megfogalmaztunk életkorokra bontott, nagyon pontos ajánlásokat is a szülők részére a gyerekek telefonhasználatának
korlátozására.
Ezt a LEK hírlevelet a Pétervásárai Járásban minden
családhoz szeretnénk eljuttatni az általános iskolákon és
óvodákon keresztül. Emellett az érdeklődők a Parádfürdői Kórház honlapján is elolvashatják ezt a kiadványt.
(paradfurdo.hu/efi; LEK hírlevelek 2019. 3-4 szám) Ahol az
oktatási intézmény vagy a pedagógusok részéről igény mutatkozik rá, szülői értekezleten tartott tájékoztató keretein
belül adjuk át a figyelemfelhívó kiadványt az érintetteknek.
A téma fontosságát mutatja, hogy a figyelmes szemlélő
napjainkban egyre gyakrabban találkozhat a legkülönbözőbb forrásokból utalásokkal, ajánlásokkal, szemléltető
példákkal arról, hogy mennyire torzító hatása van a bioritmusunkra, élettempónkra, személyiségünkre, kapcsolatainkra, értékrendünkre, ha életünk súlypontját a virtuális világba helyezzük át. Ezek közül szeretnénk kiemelni
Bereczky Enikő generációs szakértő és ifjúság kutató „Pán

Péter, stop!” című blogját, ami nagyon sok aktuális cikket,
tudnivalót tartalmaz a témáról. Továbbá szeretnénk felhívni a figyelmet három olyan játékfilmre, amik azt a veszélyt
mutatják be, ahogy az online közösségi tevékenység torzítja
a személyiség, a közösség és a családi kapcsolatok működését.
Az egyik a „FOMO – Megosztod és uralkodsz” című új
magyar játékfilm, ami nagyon realisztikus képet fest a mai
tizenévesek működéséről. (A rövidítés a Fear Of Missing
Out kifejezésből származik. Ezt a szorongást elsőként a ’90es években diagnosztizálták. Azt a szorongást írja le, amit
akkor él át valaki, amikor úgy érzi, hogy mások olyan élményeket szereznek, amiből ő épp kimarad.)
A „Kutatás” című film, egy eltűnt lányát kereső apa
szempontjából mutatja be a virtualitás és valóság torzulásait, és felhívja a figyelmet arra, hogy szülőként kötelező
bizonyos szintig jelen lennünk gyerekeink online tevékenységeiben is. A vadonatúj, „Szerelemre kattintva” c. francia
film pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy tartalmas, valós
célok és élmények híján a virtuális világban való elveszés
veszélye az idősebb generációkat is fenyegeti.
n Tolnay Katalin
mentálhigiénés tanácsadó
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Parád SE

Tisztelt
parádi lakosok!
A szociális munkát 1997 óta ünnepeljük minden év november 12-én. 2017 óta munkaszüneti nap az ágazatban dolgozók részére.
Ebben az évben
nagy öröm érte intézetünk kollektíváját.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
elismerő oklevelet
adományozott kiemelkedő szakmai
tevékenységünk elismeréseként.
Az oklevelet egy
színvonalas műsor és állófogadás keretén belül
a Parlamentben vehette át intézetünk igazgatónője, Víg Józsefné és Szőke Éva telephelyvezető.
Az elismerés az egész dolgozói közösségnek
szól, mindannyian magunkénak érezhetjük
azt, és büszkék lehetünk, hogy ez az elismerés
összefogásunk, közös munkánk eredménye.
Az egri városi ünnepségen a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elismerő oklevélben részesítette Szőke Éva telephelyvezetőt.
Éva elválaszthatatlan az intézettől, első perctől
jelen van annak életében, a kezdetek kezdetétől. Alapító tag, aki ismeri munkánk nehézségeit és hűségesen, becsülettel helyt áll, immár
30 éve mind a mai napig.
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság oklevéllel tüntette ki Handrikné Bódi
Magdolnát a szociális ellátás területén végzett
kiemelkedő munkájáért. Magdi kedves közvetlensége, kitartása, mosolygós derűje állandóságot, nyugodt biztonságot hoz a lakók életébe.
Szívből gratulálok a sikerükhöz és további
derűs munkavégzést kívánok!
n Jónásné Almádi Mária

Ismét eltelt néhány hónap,
amelynek eredményeiről, eseményeiről szeretnék beszámolni.
Júliusban Osakából Magyarországra látogatott és 1 hónapig hazánkban vendégeskedett
Hanshi Kitano Takao mester.
Ezen időszakban Vass Gábor
és felesége közös szervezésének
köszönhetően nálunk is tartott egy színvonalas bemutatót
a karatékáknak, illetve civil
érdeklődőknek. A bemutató
végén településünk polgármestere jelképes ajándékkal
kedveskedett a mesternek.
Szeptember 27-én a Közösségi Ház által szervezett sportnapra kaptunk meghívást.
Közös reggeli bemelegítéssel
mozgattuk meg a résztvevőket, majd a nap folyamán bemutatókat tartottunk, ahol a
gyerekek kipróbálhattak néhány önvédelmi fogást.
Október 5-én
Hajdú Miklós
sensei
emlékére rendezett
versenyen vettünk részt. Ezen
az eseményen
Spanyúr Levente 3. helyezést,
Káló Martin 2.
helyezést ért el
kumitében.
Nagy
örömünkre szolgál,
hogy időközben
karatékáink
létszáma gyarapodott 3 tanítvánnyal, név
szerint: Antal
Janka,
Jónás
Bendegúz és Káló Lacika személyében.
November 4-én a honvédelmi nap alkalmából, melyet a
Fáy András Általános Iskolában rendeztek meg, Veres
Anita tanárnő meghívására
újdonsült tanítványainkkal
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együtt Eged László 3 danos
mester vezetésével bemutatót
tartottunk, külön az alsó és
felső tagozat számára. Utólag is köszönjük a meghívást,
minden karatékánk nagyon
jól érezte magát a bemutatón.
Itt megragadtuk az alkalmat
arra is, hogy újabb tagokat
toborozzunk,
igyekeztünk
népszerűsíteni ezt a sportágat
annak érdekében, hogy minél
többen csatlakozzanak hozzánk. Reméljük, hogy néhányan ismét kedvet kaptak, és
a jövőben bővülni fog csapatunk létszáma.
Azonban még nincs vége az
évnek, jó néhány verseny vár
még ránk. November végén
a debreceni Shotokan kupa,
december elején Fujinaga
kupa Gödöllőn, december közepén Shotokan országos bajnokság Egerben, és végezetül
az év végi edzőtábor.

Kitartó erővel dolgozunk tovább a jövőben is.
A Parádi Sportegyesület nevében kívánok békés, boldog
karácsonyt és egészségben, sikerekben gazdag, új esztendőt!
n Nagy András
Parád SE elnöke
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Dallal, tánccal, muzsikával, emlékekkel
egy jól működő civil szervezet életéből

Nézegetem a képeket próbatermünk falán. Meg kellene
számolni hány darabból áll a
gyűjtemény, de nem győzöm,
belezavarodok! Minden képnél megállok: Istenem, hány
helyen jártunk, mennyi emlék,
milyen sok kedves, ismerős arc,
sokan még itt vannak velünk,
többeket már csak a fotó és
az emlékezet idéz fel, ők már
egy másik helyen szerepelnek,
puha felhőkből álló színpadon,
öröklétű közönség előtt.
Palócbokréta – a név találó: színesek, sokfélék vagyunk, mint egy
mezeivirágokból összeállított csokor.
Már nem vagyunk fiatalok, ha leves�szük fejünkről a díszes csipkét, a kalapot, hajunk fehéren villan, de szemünkben huncutul csillog a jókedv, a
dal, a zene, a hagyományok szeretete,
az összetartozás jó érzése.
Néha panaszkodunk: fáj a lábunk,
derekunk is sajog, nehéz már ropogósra vasalni az ingvállat, a vászongatyát,
a csipkés alsószoknyát, a hímzett kötényt, fényesre suvickolni a csizmát, a
pántos cipőt. Ám megszólal a hegedű
Ali bácsi kezében és mi megyünk a
színpadra, vidáman, fiatalosan, minden fájdalmat, fáradtságot feledve,
örömmel!

Megyeszerte ismernek bennünket,
hívnak, várnak rendezvényekre, fesztiválokra, falunapokra, határon túlra. Ha
minden meghívásnak eleget tudnánk
tenni, mily jó is volna - de nem győzzük.
Nem győzzük, mert már nem húszévesek vagyunk, de biztató az a tény, hogy
működik az iskolában két gyermektánccsoport Csortos Ibolya tanárnő vezetésével, aki háromgyermekes családanya
létére időt, munkát, önmagát nem kímélve fáradhatatlanul tanítja, felkészíti
őket minden ünnepre, különböző alkalmakra. Köszönjük Ibolya!
Budapest, Eger, Gyöngyös, Bükkszék, Recsk, Mátraballa, Mátraderecske, Bodony, Verpelét, Parádsasvár,
Abasár, Tard, Feldebrő, Parád, Szentdomonkos, a németországi Bad Breisig
– és még sorolhatnám a helyszíneket –
programjainak közönsége tapsolt már
lelkesen csodálatos viseletbe öltözött
kis csapatunknak a hosszú évek során.
Felidéződnek a különböző ünnepek:
Húsvét, Karácsony, Szilveszter megünneplése, a név- és születésnaposok
köszöntése, a nőnapi virágok, augusztus 20-án a friss cipó illata, a májusi
szalonnasütések, a közös kirándulások, melyeken együtt örülünk minden
süteménynek, finom falatoknak, az
ügyes asszonyi kezek munkájának.
Na és amikor próbákat tartunk!
Bizony, vitázunk is néha: mit énekeljünk, milyen tánclépéseket tanuljunk
Palócnapra a lakodalmashoz, Luca
napra milyen mókákat találjunk ki?
c Parádi Mozaik • 2019. december d

Az Idősek Világnapjára az öregekhez megyünk minden évben! Csodálatos órákat töltünk náluk és boldogok
vagyunk, hogy vihetünk egy kis derűt
életükbe.
– Emlékszem mennyire örültünk,
amikor összegyűjtött pénzünkből sikerült új ingeket, alsószoknyákat, kötényeket, kalapokat, csizmákat, cipőket
csináltatnunk, apró kiegészítőket vásárolnunk Simonné Ancika és Horváth
Géza gondos gazdálkodásának köszönhetően! De szeretném a csoport minden
tagjának megköszönni a legkisebb segítséget is, amellyel hozzájárultak sikereinkhez, a közösségi élet fenntartásához,
a hagyományok továbbéltetéséhez.
Mi, a Palócbokréta tagsága hálásan
köszönjük azt a sok támogatást a község vezetőinek – polgármester úrnak,
jegyző úrnak, a testület minden tagjának – amellyel munkánkat segítik és
elismerik!
A közelgő év végi ünnepek
alkalmából kívánok
minden tagtársamnak,
a Polgármesteri Hivatal, az ÖNO,
az Óvoda, az iskola dolgozóinak,
a PIKE, az IKSZT, a PAKSZ,
a Nyugdíjas Klub tagjainak,
Parád minden lakójának áldott,
szeretetteljes karácsonyt és békés,
boldog új esztendőt!
n Szabóné Presovszki Mária

népművelő
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Kirándulás Mezőkövesdre

Szeptember 7-én a Kék Nefelejcs Hímző szakkör kirándulásra indult Mezőkövesdre. Nem sokan voltunk, de
annál lelkesebbek.
Szerencsénkre éppen belefutottunk
egy mezőgazdasági felvonulásba. Erre
a programra nem is számítottunk,
múzeumokra koncentráltunk. A
Szent László katolikus templomba indultunk, és éppen a mellette lévő úton
vonultak a gépek. Nagyon érdekes
volt, sok régi traktor, szekerek, katonai
autók követték egymást és egy nagyon
aranyos kis autó is része volt a felvonulásnak, ami tele volt festve matyó
virágokkal. A látványos esemény több
mint fél órát tartott.
Ezután bementünk a templomba.
Ilyet még nem láttunk sehol, a templomi freskók gyönyörűek voltak, egy
híres festőművész, Takács István festette őket. Egytől-egyik minden alakon hagyományos matyó viselet volt
látható. Meglátogattuk a festő életműkiállítását is. Rengeteg képén matyó
viseletben láthatók az alakok, de természetesen másféle is akad köztük.
Közben azt is megtudtuk, hogy szintén az ő műve az Egerben található
Bazilika mennyezeti freskója. El is határoztuk, hogy Egerbe is fogunk tenni

egy kirándulást, és ezt mindenképpen
megnézzük.
Mezőkövesden van egy „sétáló
utca”, ahol nagyon sok Mezőkövesd
hagyományait őrző régi, de karbantartott kis épület van. Volt köztük mézeskalácsos ház, hagyományosan berendezett tisztaszoba, és még nagyon
sok más is, de annyi időnk sajnos nem
volt, hogy mindet megnézzük.
A fő célunk a Matyó Múzeum volt.
Ott éppen időszakos kiállítás volt látható, és meglepetésünkre szakkörünk
egyik tagja, Verebélyi Balázs munkáiból is láthattunk pár gyönyörű munc Parádi Mozaik • 2019. december d

kát. Nem győztük fotózni a rengeteg
szépséget, amit láthattunk, és megint
felismertük, hogy még rengeteget tanulhatunk. Szerintem, ha még két életem lehetne, akkor sem tudnék ennyi
mindent megtanulni.
Szerettük volna még a mezőgazdasági múzeumot is megnézni, de sajnos
az időjárás közbeszólt, elkezdett esni
az eső, ezért elindultunk hazafelé.
Tartalmas, szép napot töltöttünk ismét együtt, már tervezzük a következő kirándulást.
n Gábor Péterné
szakkörvezető
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Életképek a Nyugdíjas Klubból
Klubunkban minden évben, január első felében tartjuk az
évnyitó összejöveteleinket. Ekkor állítjuk össze negyedéves programjainkat, megtervezzük lehetőségünk szerint
az éves kirándulásokat is. Megtartjuk a szakmai és pénzügyi beszámolót.
Kedves számunkra a kerek születésnapok ünneplése, a
70, 80 és 90 évesek köszöntése, így örömmel köszönthettük 90 éves klubtagunkat, Völgyi Istvánt. Megtiszteltetés
volt számunkra, hogy polgármester úr is köszöntötte az
ünnepeltet. Sajnos többet már nem köszönthetjük.
A programokba beillesztve minden évben sütünk farsangi fánkot, szalmabábbal elbúcsúztatjuk a telet, hogy várjuk
a szép tavaszt. Szeretjük a nőnapi ünnepséget, mindig szívesen jövünk a központi ünnepségre, mert jóleső érzéssel tölt el a köszöntés mindanyiunkat.
Mindig felemelő hangulatú részt
venni a templomban az augusztus
20-i kenyérszentelésen és az azt követő műsoron.
Az Idősek Világnapi ünnepség
közel áll szívünkhöz, hiszen ez rólunk, a szépkorúakról szól.
Meglátogatjuk a szociális otthonban lévő klubtagjainkat és örömmel
teszünk eleget annak a felkérésnek,
hogy kis műsorral köszöntsük az
otthon lakóit.
Már várjuk az adventi időszak
programjait, ahol klubtagunk,
Csortos Józsi bácsi képvisel bennünket.
Mint minden évben, ebben az évben is sikerült az önkormányzat támogatásával eljutnunk Esztergomba. Csodálatos napsütéses időben
hajókáztunk a váci Dunakanyarban. Ezúton is szeretnénk megköszönni a támogatást.
A nyár folyamán többször jövünk
össze egy kis szalonnasütésre, hogy
együtt legyünk, mert még a zsíros
kenyér is jobban esik, ha közösen
fogyasztjuk el.
Klubunk az „Életet az éveknek”
Országos Klubszövetség alapító
tagja. Ezen alkalomból nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy
Tiszanánán ünnepélyes keretek között vehettem át az Országos Szövetség elnök asszonyától az elismerő emléklapot.
November 12-én Parádfürdőn az
Erzsébet Park Hotelben az előzőekben említett Országos Klubszö-

vetség háromnapos szimpóziumot tartott, melyen a parádi
nyugdíjasokat Simon Aladárné és jómagam képviseltük.
Az ünnepélyes megnyitón köszöntőt mondott Mudriczki
József polgármester úr és a szövetség elnök asszonya. Köszönőlevelükben elismeréssel nyilatkoztak a helyi programok megszervezéséről, Parád-Parádfürdő látnivalóiról, a
kedves vendéglátásról. Nagy sikert arattak Béres Melinda
(Bodony) sós és édes molnárkalácsai, Simonné Ancika mézes kóstolója és más egyéb finomságok bemutatása.
Karácsony közeledtével a klubtagság és a magam nevében szeretetteljes, áldott karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, új évet kívánunk a Parádi Mozaik olvasóinak.
n Szakács Béláné
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Felhívás a településünk lakosaihoz!
A Parádi Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület idén csatlakozott a Baptista szeretetszolgálat
Cipősdoboz Akciójához, amelyről az alábbi plakáton olvashatnak bővebben. Kérjük Önöket, segítsük
együtt ezt a nemes kezdeményezést, segítsünk együtt a rászoruló gyerekeken! Köszönettel: PIKE
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Programok

c Parádi Mozaik • 2019. december d

19

