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Tisztelt Szépkorúak!
Ismét eltelt egy év, és újra beköszöntött az ősz. Október elseje az idősek világnapja. Ebből az alkalomból köszöntjük mindazokat az embereket, akik
hosszú élet munkáját, tapasztalatait tudják maguk mögött.
A mi világunk Önökkel: apáink, nagyapáink életével, munkásságával kezdődött. Önök építették számunkra azt a jelent, amelyben a mi
generációnk egy újabb nemzedék jövőjét alapozhatja meg. Mindennapi
munkánkhoz az elődök példáiból meríthetünk erőt, hitet és bátorságot.
Müller Péter gondolatát idézem: „Ősi és érett kultúrákban az öregeket nem azért tisztelték, mert „fáradságos életükkel kiérdemelték”,
nem is abból a józan előrelátásból, hogy „egyszer én is öreg
leszek, s milyen jó lesz, ha nem hajítanak majd a szemétre!”,
hanem azért, mert a lélek még érzékenyebb volt, a szellem nyitottabb, s az öregember, óriási élettapasztalatával, olyan értékeket
jelenített meg, amely a fiatalabbak számára vonzó és kívánatos volt! Az
öregember akkoriban nem teher volt, hanem felbecsülhetetlen érték: nem
azt nézték, milyen mulandó teste, hanem hogy ki lakik benne!”
Kívánom Önöknek, hogy nehézségeik ellenére is élvezzék életük
minden egyes pillanatát, mert hatalmas ajándék az élet, és éppoly
nagy kincs az, hogy embernek születtünk. Az év minden napján érezzék a család, a társadalom megbecsülését. Érezzék, hogy szükség van
Önökre, érezzék, hogy vannak dolgok, amit jobban tudnak, vannak
dolgok, amit csak Önök tudnak.
A mai napon, és nem csak a mai napon, szeretettel gondolunk Önökre
és mindazokra, akik egy hosszú élet munkáját és rengeteg tapasztalatát
tudhatják maguk mögött. Őszinte szeretettel és tisztelettel kívánom Önöknek,
hogy derűsen és jó egészségben, a család és a közösség nyújtotta örömökkel
töltsék a pihenés éveit.
Mindezekhez kívánok önkormányzatunk nevében jó egészséget nagyon sokáig!
Mudriczki József
polgármester
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Élet a Fáyban

Enduro OB

Idősek Világnapja

Egész napos programokkal
vártuk az érdeklődőket.

Számos változást hozott az év
iskolánk életében.

Parádfürdőn került megrendezésre az OB szezonnyitó futama.

Bokor János nótaénekes műsorával köszöntjük az időseket.
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Beszámoló a képviselő-testületi ülésekről
A rendkívüli helyzet feloldása után
önkormányzatunk június 24-én megtartotta a munkaterv szerint tervezett
képviselő-testületi ülését. A megszokott
polgármesteri beszámoló most hos�szabb volt a szokásosnál, hiszen több
hónap történéséről adtam számot, illetve a testület egy gyors pénzügyi helyzetértékelést is kért. Az már akkor látszott,
hogy a januárban elfogadott költségvetést újra kell gondolni, mivel a tervezett
bevételek (idegenforgalmi adó, iparűzési adó) rendre elmaradtak, illetve a gépjárműadó eddig helyben maradó része
központi elvonásra került.
A polgármesteri jelentést követően a
testület megkezdte a napirendi pontok
tárgyalását.
• 1. napirend: Településünk közrendközbiztonság helyzetéről készült jelentés megtárgyalása, illetve aktuális
kérdések, felvetések következtek. Az
előterjesztő Kovács József r. alezredes kapitányságvezető volt. A megye
tekintetében is jó számokat hozó jelentésnek mindenki nagyon örült, és
azt egyhangúlag elfogadta. Viszont
az aktuális kérdéseknél a települést
és a környezetünket érintő problémákat már hosszabban tárgyalta a grémium. Szóba kerültek a közlekedés
szabályait felrúgó motorosok, a lakókörnyezetben deviánsan viselkedő és
szomszédokat zavaró lakók, illetve a
környezetünket érintő droghelyzetről
és a megoldásokról kérdeztük a kapitányságvezető urat.
• 2. napirend: Parád Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét
módosítottuk, ily módon is készülve
a tanyagondnoki szolgálat létrehozására.
• 3. napirend: Beszámoló hangzott el a
védőnői feladatok ellátásáról. Az előterjesztő Hermanné Czékmán Györgyi védőnő volt.
• 4. napirend: Meghatározásra kerültek a Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti
és Alapszolgáltató Intézmény csoportlétszámai a 2020 – 2021 nevelési
év tekintetében.
• 5. napirend: A Bendegúz Óvoda
Gyermekjóléti és Alapszolgáltató
Intézmény részéről Répáné Török

Renáta megbízott intézményvezető
számolt be a „Szociális háló településünkön” témakörben.
•6
 . napirend: Tájékoztató hangzott
el a Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtár és Parád Nagyközség Önkormányzatának együttműködéséről.
•7
 . napirend: A DIGI Kft. hálózatának
fejlesztése ügyében érkezett kérelemről tárgyalt a testület. Döntés nem
született, mivel számos kérdés merült
fel a telepítéssel kapcsolatosan, ezért
az ügy további tárgyalására a képviselők felkérték a Településfejlesztési
Bizottságot.

Tisztelt Olvasó!
Amennyiben a képviselőtestületi ülések előkészítésére
született dokumentumokról,
a döntésekről, határozatokról,
rendeletek tartalmáról többet
szeretne megtudni, kérjük,
keresse fel Parád honlapját,
a www.parad.hu-t.
2020. július 15.

Rendkívüli képviselő-testületi ülés
•1
 . napirend: A törvényi kötelezettségnek megfelelően megtárgyaltuk,
majd elfogadtuk Parád Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi
költségvetéséről szóló 2/2019. (I. 31.)
rendeletének módosítását. Az eredeti
költségvetési rendelet az alábbiak szerint módosul: Az eredeti költségvetés
főösszege 557.079.076 Ft, ez változott
867.942.217 Ft főösszegre.
• 2. napirend: Az előző napirendi ponttal szoros összefüggésben tárgyalta a
képviselő-testület Parád Nagyközség
Önkormányzatának 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet tervezetét. A beterjesztett tervezet az alábbi
számok tekintetében 895.136.405 Ft
bevétellel és 582.848.974 Ft kiadással
került elfogadásra, egyúttal a grémium megköszönte a Pénzügyi Bizottság, Sándor Miklósné pénzügyi csoportvezető és Varró Gyula címzetes
főjegyző előkészítő munkáját.
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•3
 . napirend: A tanyagondnoki szolgálat létrehozásával kapcsolatosan
újból szükségessé vált a Szervezeti és
Működési Szabályzat módosítása a
mellékletei tekintetében. A módosítás
egyhangúan elfogadásra került.
• 4 napirend: A Bendegúz Óvoda
Gyermekjóléti és Alapszolgáltató
Intézmény intézményvezetésére érkezett pályázatot tárgyalta a képviselő-testület. A nagyon alaposan
és részletesen kidolgozott vezetői
pályázat szinte minden kapcsolódó
kérdésre választ ad, amit megnyugvással fogadott a grémium. Ezek után
megszületett az egyhangú döntés és
mindenki örömmel gratulált Répáné
Török Renáta intézményvezető 5 évre
szóló kinevezéséhez.
• 5. napirend: Az egyebek tárgyalása
során egy határozat került meghozatalra, melynek értelmében az Integrált
Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT)
eszközfejlesztésére beadandó pályázathoz az önkormányzat 200.000 Ft
önerőt biztosít a tartalékkeretből.

2020. augusztus 10.

Rendkívüli képviselő-testületi ülés
• 1. napirend: A Hatvani Tankerületi
Központ és Parád Nagyközség Önkormányzata részéről aláírt vagyonkezelési szerződés módosítását, és a
működtetési költségek viselésének
(tűzjelző rendszerrel kapcsolatosan)
szabályairól szóló megállapodásának
módosítását tárgyalta meg a testület.
A tárgyalási alapot képező tervezet
elfogadásra került.
• 2. napirend: Az újonnan átadott
Termelői Piacon lévő elárusító faház
működtetésére érkezett vállalkozói
megkeresés tartalmát tárgyalta meg
a testület, majd a bérbeadás feltételei
kerültek meghatározásra.
• 3. napirend: A parádóhutai önkormányzati lakás státuszáról tárgyalt a
testület, amelyről döntés nem született.
• 4. napirend: A képviselő-testület
döntött arról, hogy az idei évben is
benyújtja pályázatát a Belügyminisztérium felé a „Szociális célú tűzifa támogatásra” szóló kiírásra.
n Mudriczki József
polgármester
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Tisztelt Lakosok, Tisztelt Olvasók!
Rövid visszatekintés az elmúlt hónapok eseményeire

Az év eddigi történései azt tudatják
velünk, azt mutatják nekünk, semmi
nem úgy történik az életünkben az
idén, mint ahogyan azt elterveztük valamikor az év elején. A költségvetés és
a 2020-as év programjai összeállításánál még tele voltunk elképzelésekkel és
jobbnál jobb tervekkel, ötletekkel. Azt
gondoltuk, a nyertes pályázatok és a folyamatban lévő fejlesztések befejezése
okot ad arra, hogy eseményekkel teli,
kiemelkedő, jó éve legyen településünknek. Ma már tudjuk, a koronavírus járvány és az azt megelőző intézkedések
mindent fölülírtak és megváltoztattak.
Ennek kapcsán előtérbe került a védekezés és a biztonság, valamint a pénzügyi helyzet stabilitásának megőrzése.
Ezért a kihirdetett „rendkívüli helyzetben” 6 polgármesteri hatáskörben
meghozott határozat született, amely
szigorú korlátozásokat léptetett életbe,

minden esetben az itt élők biztonsága
érdekében.
Ezek az intézkedések még a „Mindenki maradjon otthon” szlogen jegyében születtek, természetesen az
aktuális feladatok döntéseinél mindig előzetesen egyeztetve a bizottságok elnökeivel, azokról tájékoztatva a
képviselő-testületi tagokat. A megtett
korlátozásaink hatásosnak bizonyultak, hiszen a vírus terjedésének első
hullámát nulla megbetegedéssel éltük
meg. Ezalatt a megkezdett projektek
egy része befejezésre került, míg voltak, amelyek folytatódtak és újonnan
indítottak (ezekről majd később).
Majd június végétől következett egy
védekezés szempontjából konszolidáltabb időszak, – kicsit visszakaphattuk
a megszokott, régi életünket.
Újból megnyithattak a kiállítóhelyek, a templomok, a kórházi látogaccParádi
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tási tilalmak is feloldásra kerültek,
valamint alacsonyabb létszám mellett
a rendezvények is megtarthatókká
váltak, melyekre a lakosság már nagyon vágyott. Szeptembertől a megszokott módon megnyíltak az óvoda és az iskola kapui, elindulhatott a
2020 – 2021-es oktatási év. Sajnos a
nyár végétől sorra kapjuk a híreket a
koronavírus járvány II. hullámának
erősödéséről, az újabb korlátozó intézkedésekről, szabályokról, életünk fokozatos, újabb megváltozásáról. Csak
reménykedni tudunk és bízni abban,
hogy a szakemberek által kidolgozott
védekezési mechanizmusok a lehető
legjobb megoldásokat kínálják, mind
az egészségünk megóvása, mind az
országunk gazdasági teljesítményének
megtartása érdekében.
n Mudriczki József
polgármester
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A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes
Államtitkárságának tájékoztatója a lakossági kutak
vízjogi engedélyezési eljárásáról – 2020. szeptember
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény alapján a kutak vízilétesítmények,
amelyek megépítéséhez, átalakításához,
üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. A korábban engedély nélkül létesített, vagy engedély nélkül
üzemelő kutakra egyaránt meg kell kérni az
engedélyt. A vízgazdálkodási hatósági jogkör
gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdése határozza
meg azon kutak körét, amelyek engedélyezését a települési önkormányzat jegyzője végzi,
egyéb esetben az eljáró hatóság a területileg
illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság.
A lakossági felhasználási célú kutak döntő
többsége a jegyző engedélyezési hatáskörébe
tartozik. Az engedélyezés egyik célja a kutak
regisztrálása, amelyre a vízkészletek men�nyiségével való fenntartható gazdálkodás
(vagyis ne használjunk többet, mint amen�nyi víz utánpótlódik, mert az hosszútávon a
vízadó rétegek és ezzel a kút kimerüléséhez is
vezet) miatt van szükség.
Másrészt felszín alatti vizeink minőségi
viszonyainak, esetleges szennyeződésének
nyomon követése is kiemelt cél annak érdekében is, hogy a megfelelő célra a megfelelő
minőségű vizet használjuk. Egy rosszul megépített kút a szennyeződés terjedését nagy
mértékben elősegítheti. A már elszennyeződött felszín alatti vizeink minőségének javítása, a szennyeződés terjedésének megállítása
költséges, hosszú folyamat. A kutak olyan
műszaki létesítmények, amelyek az emberi szem elől rejtve nyerik ki a vizet a felszín
alól, építésük hozzáértést igényel. Az engedélyezés másik célja, hogy a kutak hatósági
felügyelet mellett létesüljenek, azokat megfelelő tudással rendelkező kútfúró szakember
készítse, így az engedély egyfajta minőségi
garanciát is jelent.
Amennyiben a kútból kitermelt vizet házi
ivóvízigény kielégítésére használják, a kút
saját célú ivóvízműnek minősül. Új saját célú
ivóvízmű csak ott létesíthető, ahol a közműves
ivóvízhálózat nem áll rendelkezésre. Ivóvízcélú hasznosítás esetén a kitermelt víz minőségének meg kell felelnie az ivóvízminőségi

követelményeknek. A meglévő ivóvízmű, ha a
vezetékes ivóvízellátás közben kiépült, egyéb
házi vízellátás céljára (nem ivóvíz) engedélyezhető és továbbhasznosítható. A települési önkormányzat jegyzője talajvizet és parti
szűrésű vizet kitermelő kutakra adhat engedélyt. Általánosságban elmondható, hogy
a talajvíz minősége Magyarországon döntő
többségében emberi fogyasztásra alkalmatlan, ezért ivóvízcélú hasznosítás esetén
kiemelt fontosságú a vízminőség vizsgálata.
A mélyebb, réteg-, vagy karsztvizet kitermelő
kutak engedélyezése a katasztrófavédelmi
igazgatóság hatáskörébe tartozik (https://
www.katasztrofavedelem.hu/130/vzgyi-svzvdelemi-hatsgi-tevkenysg). Arról, hogy
egy kiépítendő, vagy már kiépített kút melyik
hatóság hatáskörébe tartozik (melyiknél kell
engedélyt kérni), a helyi település jegyzőjétől
érdemes előzetesen érdeklődni.

•

•

•

•

A kút használatához kapcsolódó
fontos szabályok:
Szennyvizet, csapadékvizet a kútba vezetni
tilos! A kitermelt víz használata során keletkező szennyvizeket a környezetet nem
veszélyeztető módon kell elhelyezni.
Az ivóvíz közműhálózatba bekapcsolt házi
ivóvízhálózatot saját célú vízellátó létesítménnyel összekötni tilos, mert a talajvízben esetlegesen jelen lévő kórokozók az
ivóvíz hálózatba kerülve tömeges megbetegedést okozhatnak.
A nem víziközműből származó víz azon
mennyiségének mérésére, amelyet a felhasználó a közüzemi szennyvízhálózatba
vezet be, vízmérőt kell beépítenie, és kérnie kell annak a leszerelést megakadályozó
zárral vagy plombával történő ellátását a
víziközmű-szolgáltatótól.
A jegyzői hatáskörbe tartozó fúrt kutak utólagos engedélyezésekor jogszabály szerinti
szakember (vízkútfúró, vagy szakirányú
felsőfokú végzettségű szakember) közreműködése szükséges. Új fúrt kút létesítése esetében a kivitelezést csak vízkútfúró
szakember végezheti. Ásott, vert kút bármilyen vízjogi engedélyezési eljárásában
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nem követelmény a jogszabály által meghatározott szakember közreműködése.
A kútra az ingatlan tulajdonosának az üzemeltetési vagy fennmaradási engedélyt akkor
is meg kell szereznie, ha úgy nyilatkozik, hogy
a kutat nem használja (ez alól a kút lefedése
sem jelent kivételt). Amíg a vízilétesítmény
létezik (nem történik meg a szakszerű eltömedékelés, a megszüntetés), addig az engedélyezési eljárást le kell folytatni.
A települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó kutak esetében a vízjogi engedélykérelemhez a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklet II. pontja szerinti, a
kútra vonatkozó műszaki adatokat tartalmazó
dokumentáció benyújtása szükséges. A kérelem benyújtható az ASP rendszeren keresztül
az e-önkormányzat portálon (https://ohp-20.
asp.lgov.hu/nyitolap), vagy ha azt magánszemély nyújtja be, papír alapon. Az engedélyezési eljárás lefolytatása illetékmentes.
Az engedély nélkül létesített ásott vagy fúrt
kutak tulajdonosainak 2023. december 31ig kell kérelmezni a tulajdonukban álló kút,
fennmaradási, avagy megszüntetési engedélyezési eljárását.
A települési önkormányzat jegyzőjének
fennmaradási engedélye szükséges az
olyan ásott és fúrt kúthoz, amely kút
együttesen teljesíti az alábbi feltételeket:
1. a kút helye nem érinthet vízbázisvédelmi
védőterületet
2. a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet
3. 500 m3/év vízigénybevétel alatti
4. a kút épülettel rendelkező ingatlanon van
5. m
 agánszemély a kérelmező
6. a vízkivétel házi ivóvízigény és a háztartási
igények kielégítését szolgálja és
7. a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.
Amennyiben a fent felsorolt feltételek
közül bármelyik nem teljesül, akkor a
területileg illetékes Katasztrófavédelmi
Igazgatóság, mint vízügyi hatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása.
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Közösségi Ház – IKSZT hírei
Kedves Olvasók! Az elmúlt
időszak sok változást hozott
mindannyiunk életében. Létünk olyan szakaszát élhettük
át, amely merőben eltért az
eddig megszokott életünktől.
A közösségi életet is jelentősen befolyásolta a kialakult
helyzet. Megszűntek a rendezvények, közösségi programok, így nem volt lehetőség
a személyes találkozásokra, a
közösségi élmények együttes
megélésére, ami bizony sokunknak nagyon hiányzott.
Június elejétől azonban korlátozásokkal ugyan, de fokozatosan tért vissza
az élet a megszokott mederbe. Ismét
elkezdődtek a heti rendszerességű
programok, az aerobic, a hímző szakkör, a gyógytorna és a gymstick, majd
szeptembertől a szenior örömtánc
is. Igyekeztünk a programok megtartásának biztonságosabbá tételét
megoldani, a nagyterem teljes kiürítésével a biztonságos távolság megtartását, kézfertőtlenítő kihelyezésével a
kézhigiéné biztosítását.
Visszatértek az intézmény falai közé
a vásárok, egyéb kisebb létszámú családi rendezvények (esküvő, elmaradt
ballagási ebéd, halotti torok, stb.).
Elsőként július 11-én adtunk helyet
egy országos rendezvénynek, Magyarország Kerékpáros Hegyi Bajnoksága verseny rajthelyének. A verseny

Az új kenyér megszentelése

Rajtol a mezőny a Hegyi OB-n

eredetileg április 19-én került volna
megrendezésre. A szervezőkkel februárban történt személyes egyeztetés
alapján olyan komplex rendezvény
szerveződött volna a rajt köré, amely
a gyerekeknek és a település lakosságának is érdekes lehetett volna, többek
között lehetőség nyílt volna a nagy
rendezvényeken részvevő magyar
klasszis versenyzőkkel való közvetlen
találkozásra is. Mivel a verseny megtartásának időpontjában még korlátozva voltak a közösségi programok,
így sajnos csak a versenyzők regisztrációja és a rajt helyszíne köré szerveződött a nap, amire így is sokan voltak
kíváncsiak és jöttek ki megnézni.
***
Sajnos a márciustól júliusig tervezett
programjaink elmaradtak, így elsőként az augusztus 20-i napra készülhettünk, amely – mint az egész év is
– rendhagyó volt. Délelőtt, az ünnepi

szentmise után a templomkertben a
keresztény magyar állam alapításának
évfordulóján emlékeztünk államalapító Szent István királyunkra.

Az új kenyér kínálása - Palócbokréta
Hagyományőrző Egyesület

A megemlékezés keretében Dombi
Ferenc plébániai kormányzó megszentelte és megáldotta az új kenyeret,
majd Csortos György alpolgármester
osztotta meg ünnepi gondolatait. Az

Csortos György alpolgármester ünnepi beszéde
c Parádi Mozaik • 2020. szeptember d
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Palócka Néptánccsoport

ünnepi műsorban elsőként a kifejezetten az erre az alkalomra készült
„A kicsi dió” című magyar népmese
feldolgozását láthatták a jelenlévők a
Csúfolódó Kispalóckások közreműködésével. Ezt követően a Palócka
Néptánccsoport szatmári táncokat
mutatott be. A gyerekeket felkészítette Csortos Ibolya tanárnő, aki maga is
részt vett a műsorban. A műsor után
az új kenyeret és a hozzá illő pálinkát
kóstolhatták meg a résztvevők, amelyet a népviseletbe öltözött Palócbokréta Hagyományőrző Egyesület tagjai
kínáltak.
***
A nap programja a focipályán folytatódott a kora este kezdődő zenés esttel. Már a koncert kezdetét megelőzően szép számban érkeztek nemcsak a
helyiek, hanem a környékbeliek, valamint az itt nyaralók is. Sokan vágytak
már arra, hogy a több hónapnyi bezártságot követően egy kicsit kimozduljanak és közösségben töltsenek el
egy estét. Köszönjük a Parádi Kisvendéglőnek a finom töltött káposztát,
amelyet ingyen tudtunk biztosítani a

Hangár

Kispalócka Néptánccsoport

Quattro

ReQperator
c Parádi Mozaik • 2020. szeptember d

TOP 5.3.1-16-HE1-2017-00011 számú
projektnek köszönhetően.
Ezután az élő zenéé lett a főszerep.
Azt est folyamán három zenekar lépett színpadra, a Quattro, a Hangár és
a ReQperator. Késő estig szólt a zene,
színes repertoárral szórakoztatták a
közönséget. Köszönjük nekik a hangulatos estét! A zenekarok minőségi
megszólalását és színpadi megjelenését Bartus Áron közreműködése tette
lehetővé, amelyet ezúton is köszönünk
neki. A nap pillanatait Farkas Gitta
örökítette meg. Köszönjük mindenki munkáját, aki hozzájárult ahhoz,
hogy ez az est megvalósulhasson és
köszönet azoknak is, akik eljöttek.
***
A TOP 5.3.1-16-HE1-2017-00011
számú projekt keretében egy közös sütésre hívtuk és vártuk az érdeklődőket
augusztus 25-én. A délután folyamán
lehetőség nyílt a hagyományos és a
kelt hájas elkészítésére. A jelentkezők a
helyszínen választhattak, hogy melyiket szeretnék megtanulni. A fortélyok

Kultúra, közművelődés
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A hájassütés lépéseinek elsajátítása Csortos Imréné Anikó és Erki Dénesné Zsuzsa segítségével

elsajátításában Csortos Imréné Anikó
és Erki Dénesné Zsuzsa voltak a résztvevők segítségére, akiknek ezúton köszönjük a közreműködésüket. Nagy
örömünkre szolgált, hogy nem csak
az idősebb korosztály vett részt ezen
a programon, hanem a fiatalabbak
is, akik ügyesen összeállították, majd
nyújtották, hajtogatták és töltötték
meg lekvárral a tésztát. Mindenki hazavitte az általa elkészített süteményt
és otthon sütötte meg, de kóstolóként
a helyszínen is kisült 1-1 tepsi hájas.
Vidám hangulatú délután részesei
voltak mindazok, akik eljöttek. Reméljük mindenki jól érezte magát. A
jelenlévők részéről ismét megfogalmazódott az az igény, hogy jó lenne még
több ilyen alkalom, így szeretnénk, ha
ez a program a projekt lezárását követően is tovább folytatódna.

„7 próba” játékos sorverseny
c Parádi Mozaik • 2020. szeptember d

***
Szintén a TOP 5.3.1-16-HE1-201700011 számú projekt keretében szerveződött a következő programunk.
Szeptember 2-án „Mozgásfesztivál”Sportnapot tartottunk az iskola diákjainak, amelynek megvalósításában
nagy segítségünkre voltak a pedagógusok is. Ezen a napon a sporté, a
mozgásé volt a főszerep. Reggel közös
bemelegítéssel indult a nap, majd ezt
követően több helyszínen zajlottak a
programok. Volt gurulós ügyességi
pálya, ugróiskola, tollas, foci, darts
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foci, élő csocsó. A gyerekeket aktivitásra ösztönözték a „7 próba” játékos
sorverseny ügyességi feladataiban az
egri NB I-es kézilabdacsapat tagjai,
akik a kitartásért megjutalmazták a
gyerekeket.
A Parádfürdői Állami Kórház
Egészségfejlesztési Irodája munkatársainak jóvoltából a nordic walking
helyes technikájának elsajátításával is
megismerkedhettek a diákok.
A nap programjai közé az iskola
művészeti pedagógusai becsempésztek egy kis kedvcsináló blokkot, ahol
a gyerekek a művészeti ágazaton folyó
munkával ismerkedhettek. Néptánc,
modern tánc, ének és hangszeres bemutató színesítette a színpadi produkciókat, illetve a kisebbek a képzőművészeti ággal is ismerkedhettek egy kis
kézműveskedésen keresztül.
Nemcsak a gyerekek, hanem a tanár nénik körében is népszerű volt a
karaoke. A sportról, a mozgásról, az
egészségről szóló napon a gyerekek
és tanárok jóízűen fogyasztották el
finom almát. Bízunk benne, hogy a
pedagógusok és a gyerekek is jól érezték magukat ezen a tartalmas napon,
amely remélhetőleg segített az iskolára, az együttlétre való ráhangolódásban is.

Darts foci

Élő csocsó

***
A nap zárásaként
együtt szurkoltunk
a gyerekekkel a településünkön idén
is áthaladó Tour de
Hongrie 2020 Magyar
Kerékpáros
Körverseny mezőnyének. Örömünkre
szolgált, hogy sokan
jöttek ki szurkolni az
út mellé, biztatták a
magyar versenyzőket.

***
Bízunk benne, hogy a kialakult járványhelyzet ellenére az év hátralévő
részében megvalósíthatóak lesznek
a tervezett programjaink, amelyekre
mindenkit szeretettel várunk.
A programjainkkal kapcsolatos bővebb információkért látogasson el a
www.ikszt-parad.hu és a www.parad.
hu/programok honlapokra, a Közösségi Ház facebook oldalára vagy figyelje plakátjainkat!
Mindenkinek jó egészséget kívánunk!
n Vass Gáborné

Közelgő programok
Várakozás a
Tour de Hongrie
mezőnyére

2020. október 4.

Idősek Világnapja

2020. október 17.

Rákóczi Emlékpark avatása

2020. október 22.

Ünnepi megemlékezés
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Óvodánk életéből

A 2020/2021-es nevelési évet 72 kisgyermek kezdte meg intézményünkben. A 3. életévüket betöltő gyermekek a tanév során folyamatosan
érkeznek hozzánk és szüleik segítségével, az egészségügyi előírások betartása mellett illeszkednek be az óvodai
mindennapokba. A nyári
időszakban teljeskörű fertőtlenítő takarítást végeztek
a dajkák az óvodában. Az
EMMI által kiadott intézkedési terv alapján kialakítottuk saját protokollunkat,
amelyet a szülőkkel azonnal
megismertettünk. A köznevelési intézmények számára
biztosított fertőtlenítő csomagot megkaptuk, és azóta felhelyezésre került egy
szenzoros kézfertőtlenítő is.
Folyamatosan nyomon követjük és betartjuk az emberi erőforrások minisztere
által kiadott utasításokat a
gyerekek és a dolgozók biztonsága érdekében.
Az első napokban minden
csoport a közösség újraformálására fekteti a hangsúlyt,
segítünk a gyermekeknek

visszarázódni a már jól ismert kerékvágásba. A jó időt kihasználva a
középső- és nagycsoportosok túrákat
szerveznek, almaszüretre készülnek,
munkálkodnak az óvoda udvarán.
Egy délelőtt az iskolai Palócka tánccsoport szórakoztatta a gyerekközön-
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séget „A kicsi dió” című mesejátékukkal, majd megtanítottak nekünk is egy
hozzá kapcsolódó népi játékot.
Közös óvodai program a tűzriadó próba, ami mindamellett, hogy
kötelező, a gyermekek számára igen
élvezetes is. Az idén valóban tüzet oltottunk, hiszen az óvoda udvarán elhelyezett tűzrakóban lobogó lángokat porral
oltó készülékkel oltottuk el.
Természetesen a gyerekekkel gyakoroltattuk a közös
kijutást az épületből, az udvaron való együtt maradást
és a betartandó szabályokat,
információkat megbeszéltük
velük.
Az udvari játékokat bátran használhatják ovisaink, hiszen Csortos Tamás
szakszerű javítási munkálatainak
köszönhetően
mindegyik megbízható lett.
Közben megkezdték az udvart körülölelő kerítés cseréjét, hogy ezáltal is szebbé,
biztonságosabbá váljon környezetünk.
n Répáné Török Renáta
Jónásné Zaja Zsuzsanna

Fáy hírek
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Végre megkezdődött a tanítás
– elindult a tanév
A 2020-as év számos változást hozott iskolánk
életébe. Márciusban a Covid-19 járvány miatt
az iskolák országszerte bezárásra kerültek.
Nevelőtestületünknek, tanulóinknak és a szülőknek egy új tanulásszervezési móddal kellett
megismerkednie, a digitális munkarenddel.
Rendszergazdánk, Vass Gábor már korábban
előkészítette a Microsoft Teams rendszerét a
digitális oktatáshoz, így a hirtelen jött váltásnál a pedagógiai módszereket kellett kidolgoznunk. Három nap alatt kialakítottuk azt a

rendszert, amely országos szinten is hatékonynak bizonyult. Felmértük a tanulóink eszköz és
internet ellátottságát, eszközöket (laptopot,
tabletet) biztosítottunk az otthoni tanuláshoz
az arra rászorulóknak. Online órákat tartottunk
különböző idősávokban, feladatokat adtunk,
segédanyagokat csatoltunk, amivel az otthoni munkát segítettük. Így is sok nehézséggel
szembesültek mind a pedagógusok, mind a
szülők és a tanulók, de együtt, egymást segítve sikeresen tudtuk zárni a tanévet.

Búcsúztunk iskolánk
végzős diákjaitól

Ez év júniusában következett az újabb
változás, ugyanis elindult az EFOP
4.1.2-es projekt keretében iskolánk
várva várt felújítása. Teljeskörű elektromos-, fűtés- és vízhálózati felújításra
kerül sor, megújulnak a tantermeink és
a tornaterem, valamint egy táncteremmel és egy rendezvények megtartására
alkalmas belső udvarral bővül iskolánk
épülete. Az iskolafelújítás a tervezett
ütemnek megfelelően halad. Szeptemberre elkészült 7 felújított tanterem. A
Közösségi Ház felső emeletén lévő 4 teremmel és a könyvtár földszinti és emeleti részével mind a 13 osztály kapott
tantermet, így a tanév a megszokott
munkarenddel kezdődhetett. Ezúton

2020/2021-es tanévnyitó ünnepség
c Parádi Mozaik • 2020. szeptember d

is szeretnénk megköszönni Mudriczki
József és Vince János polgármester
uraknak, hogy segítettek a felmerülő
problémák megoldásában, legyen szó a
bútorok elszállításáról vagy rakodó hely
biztosításáról. Szeretnénk megköszönni a szülők segítségét is, hiszen Csortos
György SZMK elnök vezetésével többször is segítségünkre siettek a takarításban, pakolásban. Köszönet illeti a
kollégákat is, hiszen sokat dolgoztak az
iskola épületének rendbetételéért.
Június 20-án elballagtak nyolcadikosaink, – igaz nem a megszokott külsőségek
között, hisz a járványhelyzet miatt a Tankerület csak szűkkörű rendezvény megtartását engedélyezte. Az esős idő miatt
a szépen feldíszített Közösségi Házban
búcsúztattuk el a végzős diákokat.

Fáy hírek
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Művészeti és sportnap a tanév első hetében

Az előző tanév végén az új Nemzeti
Alaptanterv és annak nyomán kiadott
kerettanterv alapján elkészült iskolánk helyi tanterve.
A nyáron, a járvány miatt, csak az
Erzsébet tábor valósulhatott meg, az
iskola felújítása miatt Bodonyban.
Tanulóink közül közel 80-an táborozhattak Cserháti Zsanett Johanna,
Veres Anita, Vince-Kovács Katalin és
Vince János vezetésével.
A 2020/2021-es tanév szeptember
1-jén ünnepélyes tanévnyitóval kezdődött. Iskolánk tanuló létszáma 235
fő. A tanév a járványügyi helyzet és a
felújítás melletti személyi változásokat
is hozott. A Mátraderecskei Általános
Iskola megszűnésével új pedagógusok érkeztek iskolánkba. Nyugdíjba
vonult Gyányi Gabriella, felmentési
idejét tölti Hlavácsné Molnár Mária és
iskolánk volt igazgatója, Szalai Gábor
Béláné. Ez az iskola az ő vezetése alatt
vált a térség meghatározó és népszerű
iskolájává. Pályafutása alatt lelkesedése munkája iránt töretlen volt, a tanulók szeretete folyamatosan kísérte,
kíséri. Törekedett arra, hogy új utakat,
lehetőségeket keressen, hogy még töb-

bet adhasson tanítványainak, kollégáinak. Intézményvezetőként a nevelőtestületet is folyamatos megújulásra
sarkallta. A szülőkkel is jó kapcsolatot
tartott fenn, bárki bizalommal fordulhatott hozzá. Folytatjuk a munkáját,
hogy a parádi iskola a falu iskolája,
a „mi iskolánk” maradjon. Angéla a
tavalyi tanévben megkapta a Hatvani
Tankerületi Központ Kiváló Intézményvezetője címet, egyedüliként a
Tankerületben.
A meghirdetett intézményvezetői
posztra Révész Lilla kolléganőnk adta
be pályázatát, amit a miniszter jóváhagyott, és a Hatvani Tankerület őt
nevezte ki az intézmény vezetőjének.
Gratulálunk, és eredményes munkát
kívánunk neki. Az intézményvezetőhelyettes a mátraderecskei iskolából
érkezett Kovács Jánosné lett. Kívánjuk
c Parádi Mozaik • 2020. szeptember d

neki és a többi most érkezett pedagógusnak, hogy érezzék jól magukat iskolánkban.
Az idei tanévben megkezdte munkáját iskolánkban Farkas László iskolaőr, akinek feladata a nyugodt tanulás és tanítás feltételeinek megőrzése,
valamint az iskolai erőszak minden
formája elleni fellépés, a konfliktusok
megelőzése.
A Covid 19 miatt iskolánk az EMMI
útmutatása alapján kidolgozta a járványügyi intézkedési tervet, de természetesen felkészültünk a digitális oktatásra is, amennyiben a helyzet úgy
kívánja.
A tanév első hetében művészeti és
sportnapot tartottunk. A művészeti
nap célja az alapfokú művészeti iskola munkájának, tanszakainak megismertetése, népszerűsítése volt. Művészeti iskolánk a harmadik hétben
kezdi meg munkáját, 89 lelkes tanulóval. A sportnapon tanulóink sokféle területen próbálhatták ki magukat,
köszönhetően Vass Gáborné szervező
munkájának. A nyárias meleg időben
eltöltött kellemes nap visszahozta a
hagyományos iskolai hangulatot a tanulók és tanárok életébe.
Ha a körülmények most nehezebb
iskolakezdést tettek is lehetővé, bízunk abban, hogy gördülékenyen folyik a munka tanév végéig a megújuló
iskolában. Minden tanulónknak és
szüleiknek, iskolánk minden dolgozójának kívánunk jó egészséget, sikeres,
élményekben gazdag új tanévet.
n Hollóné Kívés Violetta
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„Szeretjük Parádot”
klubvezetői értekezlet
Augusztus 7-én az „Életet az
éveknek” Nyugdíjas Szövetség kihelyezett ülést tartott
Parádon, a Közösségi Házban.
Heves megyében Hatvantól
Tiszanánáig 17 nyugdíjas klub
működik. A rendezvényre
meghívást a klubvezetők, plusz
1 fő kapott. Az eseményen 45
fő volt jelen, és ez nagy megtiszteltetés Parád részére.
A résztvevőket Mudriczki József polgármester úr köszöntötte, bemutatta
településünk történetét, mely sokak
számára nagy élményt nyújtott. A
program szerint Sánta Gyula megyei
elnök ismertette az első félévben megvalósult eseményeket. Nagy sikere volt
a Tiszanánai Sportnapoknak, amely
a gyönyörű Tisza-parti környezetben
került megrendezésre. Döntöttek az
éves kirándulás helyszínéről, Tatabánya lett az úti cél, az elkövetkezendő
eseményekről, így például a népszerű
bélapátfalvai tekeverseny megrendezéséről. A hivatalos rész után a Parádi
Nyugdíjas Klub tagjai kis műsorral
kedveskedtek, Barczáné Jucika gyönyörű hangjával varázsolta el a jelenlévőket, Csortos Józsi bácsi pedig a
tőle megszokott profizmussal adott

elő egy vicces történetet. Farkas Emese, mint fiatal énekes is megtisztelte
rendezvényünket, ő egy palóc és egy
rimóci népdalcsokrot adott elő.
A műsort követően vendégül láttuk
a hozzánk érkezőket egy finom ebéddel, amit kötetlen beszélgetés követett.
A rendezvény sikerét sokan segítették. Köszönet a Nyugdíjas Klub tagjainak, akik sok, finom süteményt hoztak, a hutai Ilinek és Katinak, akik a
vendéglátásban voltak a segítségünk-

c Parádi Mozaik • 2020. szeptember d

re, a konyhai dolgozóknak, a finom
ebédért, Varsányi Andrásné Marikának a rendezvény támogatásáért,
és Vass Gáborné Krisztinek és Vass
Gábornak, akik az előkészítésben és a
lebonyolításban voltak a segítségemre.
A program befejező részeként néhányan ellátogattak a Cifra istállóba,
majd egy sétakocsikázás keretében
megismerkedtek Parádfürdővel is,
valamint a látogatható kiállításokat is
megtekintették.
Nagyon szép emlékekkel utaztak
haza, mi pedig büszkék vagyunk és
voltunk Parádra.
Még egy nagyszerű eseményről
szeretnék beszámolni a Nyugdíjas
Klub életéből. Augusztus 30-án négy
klubtagunkat köszönthettük, 80. és
85. születésnapjuk alkalmából. Az ünnepelteket Mudriczki József polgármester úr és kedves felesége, Marika,
valamint Dombi Ferenc plébániai kormányzó köszöntötte. A menüt finom
hutai töltött káposzta, torták, sütemények alkották, valamint jó hangulat
övezte az eseményt.
n Szakács Béláné
klubvezető
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Elmúlt a nyár, itt az ősz!
Kicsit melankolikus a cím, de események sora van mögöttünk, ez az időszak a történelem lapjain fog majd
szerepelni. Kezdődött azzal, hogy a
Covid-19 miatt megszűntek a nyilvános misék egy jó időre! Jómagam
minden vasárnap imádkoztam a misén a templomainkban, közvetítettük
is több helyről, így Parádról is. Ezúton
köszönöm meg a közvetítőknek, Vas
Imre Zsoltnak és Vass Gábornak a
segítséget ennek megszervezésében és
kivitelezésében! Sajnos az Egyházközséget anyagilag megviselte ez a helyzet, kimaradtak a perselyek, stólák,
egyházfenntartási hozzájárulások. Itt
jegyzem meg, hogy szívesen fogadunk
adományokat, mivel továbbra is zajlanak munkák a templomban, elkészült
a vízelvezetési hálózat, és előttünk van
még a templomi villamos hálózat felújítása is.
Öröm volt újra találkozni a templomban, amikor véget ért ennek a
helyzetnek az első felvonása. Események sora következett: voltak esküvők,
sajnos temetések is, de egyik legszebb
ajándék az volt, hogy augusztus 30-án
az elhalasztott elsőáldozási ünnepünket meg tudtuk tartani, ahol öt fiatal
járult az Oltáriszentség vételéhez!
Vajon mit hoz az ősz? Nem tudjuk
milyen lesz a koronavírus újabb hulláma, de az imádság nem szűnik meg!
Szép hónapok jönnek, Máriásak, a
parádi nép mindig is Mária tisztelő
volt. Remélem, ez a szép név, újra sok
leánygyermek neve lesz majd itt a falunkban is!
Milyen Mária ünnepeink is vannak
ebben az időszakban? Augusztus 15.
Nagyboldogasszony – Szűz Mária
Mennybevétele, augusztus 22. Szűz
Mária Világ Királynője, szeptember
8. Kisboldogasszony – Szűzanya születésnapja, szeptember 12. Szűz Mária Neve napja, Parádsasvár búcsúja,
szeptember 15. Fájdalmas Anya, Mátraderecske búcsúja, október 7. Rózsafüzér királynéja – Parádóhuta búcsúja – idén október 4-én 9.30-kor lesz!,
október 8. Magyarok Nagyasszonya,
és október egyébként is a Rózsafüzér
hónapja.

Joggal lehet feltenni a kérdést, miért
tiszteljük annyira a Szűzanyát? Nem
visszük túlzásba? Nem, egyáltalán
nem. Sokan félreértik, nem tudják,
hogy mi a Szűzanyát kiváltképpen tiszteljük, de nem imádjuk, és tiszteletünk
alapja, hogy Ő Jézus Krisztus édesanyja! Már ez is elég lenne, de azt se felejtsük el, hogy ő mintakép is számunkra
a hitben. Igent mondott az angyalnak,
tudván azt, hogy nem lesz könnyű
a helyzete, és biztat minket is, hogy
minden körülmény között legyünk
hűségesek az Isten kéréseihez, akkor is,
ha az tűnik nehezebbnek. Igent mondani egy nem várt gyermekre, igent
mondani a keresztre a betegségben,
igent mondani a becsületes életre, igent
mondani a szeretetben való életre, még,
ha nem is passzol minden, lehetne még
sorolni, de talán értjük. A Boldogságos
Szűzanya követendő életet mutatott
fel nekünk. Tiszteljük azért is, mert
c Parádi Mozaik • 2020. szeptember d

Jézus Krisztus mindannyiunk Édesanyjává rendelte a keresztfán, amikor
Jánosra bízta. Az imádságaink is, ha
jobban megnézzük, mind arról szólnak a Szűzanyával kapcsolatban, hogy
gondot visel ránk, és közbenjár értünk.
A Rózsafüzér titkaiban megjelenik a
megváltás teljességének története, az
Oltalmad alá futunk… imádságunk
pedig a legrégebbi imáink közé tartozik, vagy épp a Szűz szülője Istennek,
vagy a Most segíts meg Mária. Máriás
Szív és lélek segít abban, hogy minél
közelebb kerüljünk az üdvösséghez,
ami minden ember végső célja!
Az őszi időszakban kegyelemben
gazdag elmélyülést kívánok az imádságainkban, keressük a közös imákat,
elsősorban a Rózsafüzért, és tartsuk
be az előírásokat, vigyázzunk egymásra!
n Dombi Ferenc Csaba
plébániai kormányzó
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Az iskolai szülői
munkaközösség
hírei a koronavírus
járvány idején!
2019/2020-as tanévben az előző évekhez hasonlóan megkezdtük a munkát.
Az őszi bálunk elmaradt kegyeleti
okokból.
A Mikulásváró vásárt az SZMK bonyolította. Nagyon jól sikerült, sokan
voltak. Innen is köszönöm a szülőknek,
akik, mint mindig is kreatívak voltak.
Egy jó hangulatú estét töltöttünk együtt
a gyerekkel, tanárokkal és a lakosokkal.
Következő rendezvényünk a szilveszteri bál volt a Freskó Étteremben, ahol
magas létszámmal ünnepeltük meg az
új év kezdetét.
A farsangi ünnepségen a szülők teát
és fánkot készítettek a gyerekeknek. A
helytállás tökéletes volt.
Sajnos elért bennünket is a koronavírus járvány elleni védekezés és ezáltal az
iskola távoktatásba került, így nekünk is
elmaradt az április 17-i napra tervezett
elektronikai hulladékgyűjtés.
Az április 25-re tervezett bált sem
tudtuk megtartani, nagyon sajnálom,
mert először fordult elő, hogy a hetedikes és nyolcadikos diákok nem tudták
bemutatni a tánctudásukat.
A közkedvelt gyereknapunk is elmaradt.
A ballagást már meg lehetett tartani,
ahol az SZMK búcsúztatta a nyolcadikos diákokat és Szalai Gábor Béláné
intézményvezetőt, aki nyugdíjba ment.
Innen is kívánunk neki jó egészséget és
hosszú nyugdíjas éveket. Új intézményvezetőként Révész Lillát nevezték ki,
ezúton is gratulálunk neki és kívánunk
neki sok sikert a munkájához.
2020/2021-es tanév kezdetét vette a
megújult iskolában, melyben a szülők
az osztálytermek berendezésében segédkeztek.
Szeptember 11-én újra megszervezésre
került az elektronikai hulladékgyűjtés.
A járványhelyzethez alkalmazkodva
szeretnénk folytatni a szokásos programjainkat.
Jó egészséget kívánunk mindenkinek!
n Csortos György
SZMK elnök

Köszönet a bajban helytállóknak!
Avagy pár gondolat egy szomorú nap margójára

Engedjék/engedjétek meg, hogy ezúton is köszönetet mondjak mindazoknak, akik a „Palócházi tűzesetnél” mindent megtettek azért, hogy
mentsük a még menthetőt. A tüzet

helyi lakosok észlelték, akik azonnal
az oltást is megkezdték. Riasztásukra
percek alatt helyszínen volt a Parád
ÖTE két autóval és 8 fővel, melyek
után már három sugárral tudtunk
beavatkozni. Először a szomszédok
már szintén égő házait védtük, majd
az addigra teljes terjedelemében égő
Palócház, ólak és a csűr került sorra.
A beavatkozás alatt megérkeztek a
hivatásos tűzoltók is, akikkel befejeztük az oltást. Sajnos a zsúptetők (rozs
szalma) teljesen megsemmisültek
- talán kicsiny vigasz, hogy a kiállítási tárgyak szinte sérülésmentesen
kerültek kimentésre a még füstölgő,
sistergő házból. Szerencse a bajban,
hogy a mentés során senki nem sérült meg, de azért köszönjük a mentőszolgálat megnyugtató jelenlétét,
valamint az áramszolgáltató gyors
beavatkozását, az elektromos rendszer utcában történő helyreállítását.
Végezetül a nevek akik helytálltak:
Tarjányi Mihály, Tyukodi Róbert,
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Pózmány Zsolt, Tóth Zsolt, Májer
János, a Parád ÖTE tagjai (Vanó
György, Hoór Pál, Révész Zoltán,
Kiss János, Csortos György, Simon
Sándor és jómagam), a parádi közfoglalkoztatottak Seiben József és
Őry Györgyi vezetésével Asztalos
László, Tordai István, Cselko Balázs,
a parádi KMB-sek Madarász Imre r.
tzls. és Kelecsova Péter r. zls.
Bízom abban, hogy ugyanúgy,
mint az oltásnál, a helyreállításnál
is megmutatkozik majd a széleskörű összefogás – hiszen tudjuk jól, ha
vállainkat összetesszük a csodára is
képesek lehetünk!

A tűzeset után kezdetét vette a
szakmai protokollnak megfelelő
szemlék, felmérések sorozata, amely
már egyfajta előkészítése az újjáépítés lehetséges megkezdésének. A
miniszterelnökséghez tartozó Dr.
Földváry Gábor úr, az Örökségvédelmi Ügyekkel Kapcsolatos Feladatok Koordinálására kijelölt miniszteri biztos, szemléje kapcsán az
újjáépítéshez a minisztérium részéről segítő szándékról biztosított.
n Parád ÖTE nevében
Mudriczki József

Civil hírek

15

A Parádi Idegenforgalmi
és Kulturális Egyesület hírei
Már vártuk a tavaszt, hogy „éledjünk”
és megvalósíthassuk a virágos helyszínek beültetését, a színpompát adó
cana indikana, muskátli és begónia
fregolikkal. Egész nyáron gyönyörködtünk a gondozott arculatban, a
színpompás kompozíciókban. Jövőre
is tervezzük önkormányzatunk jelentős anyagi hozzájárulásával a virágos
helyszínek kialakítását.
A PIKE pályázatot írt, és a sikeres elbírálást követően 250 000 Ft-ot nyertünk virágládák és szemetes tárolók
elkészítésére. Az ízléses kivitelezésű
eszközök a piactéren lettek elhelyezve.
Hosszú szünet után végre az első nyári rendezvényt is megtarthattuk „Kis
esti zsongás zongorán” címmel, Varga
Petra Júlia budapesti zongoraművész
közreműködésével. A „véletlen” hozta
létre ezt az estet, és mi sem gondoltuk, hogy a környező településekről is
kíváncsiak lesznek erre az eseményre.
Személyiségében egy szerény, végtelenül kedves zongoraművésznő 3 hetet
töltött Parádfürdőn, pihenés céljából.
Miután ez nagyon hosszú idő, hogy
napi szinten ne gyakoroljon, kérésére
felajánlottuk a gyakorlás lehetőségét a
Freskóban lévő zongorán. Teltek a na-

pok és Petra bejárta a környéket, beleszeretett Parád természeti és történelmi
örökségébe. Viszonzásul megajándékozott minket egy valóban feledhetetlen nyári élménnyel. Reméljük, hogy
visszalátogat hozzánk Parádra!
A Magyar Falu Program pályázatán
belül, lehetőség adódott hagyományőrző rendezvények támogatására
2 000 000 forint értékben. Megragadtuk ezt a lehetőséget és megpályáztuk
a már két alkalommal sikeres és sok
érdeklődőt vonzó, Szent Iván éji szokások felelevenítését. A pályázatot befogadták, és várjuk a sikeres elbírálást.
c Parádi Mozaik • 2020. szeptember d

A PIKE vezetősége köszönetet
mond minden PIKE tagnak, akik segédkeznek a rendezvények megtartásában, személy szerint köszönöm közmunkás asszonyainknak példaértékű
munkájukat, amelyet a virágok gondozásában és a rendezvények helyszínének előkészítésében tesznek.
Reméljük, hogy adventi ötleteinket
nem húzza át a vírus és a Közösségi Ház megtervezett programjaiban
résztvállalva – sikeres és örömteli évet
zárhatunk.
n Csortos Béláné
elnök
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V. Parádi Veterán Hegyi
Felfutó és Menetpróba

Igazi autó- és motorcsodák és gyönyörű látvány a veterán járművek szerelmeseinek. A Trabanttól a Porsche-ig,
a Simsontól a Pannónián át a 30-as
évekbeli BMW-ig 100 nevező vonult
fel az idei V. Parádi Veterán Hegyi
Felfutón és Menetpróbán. A patinás
állapotú autók és motorok mellett a
versenygépek tulajdonosai is minden
évben megmutatják büszkeségeiket.
5. alkalommal rendeztük meg a háború előtti, veterán és youngtimer korú
Egy pár mondatban szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy a Parádi Idősek Otthona lakói és dolgozói
hogyan élték meg a Covid-19 járvány
miatt kialakult karantént, és a hozzá
kapcsolódó kijárási tilalmat.
A márciusi látogatási tilalom bevezetését követően nagyon hamar, még
áprilisban sorra kerültünk fertőtlenítésre. Erre nem azért volt szükség,
mert megbetegedés volt az intézetben, hanem mert az országos hatóságok ezt így rendelték el.
Ezt a műveletet a honvédség hajtotta végre, a dolgozók feladata volt
az előkészületek nagyon gyors lebonyolítása. A tájékoztatást követő 4.
napon már el is kezdődött a fertőtlenítés. A lakókat osztályonként egyegy helyiségben kellett elhelyezni,
biztosítva itt 12 óra tartamban az
étkezéseket és a mosdókat. Az összes
többi helyiségben ruhaneműket, értékes képeket, hímzéseket, szobanö-

járművek átlagtartó versenyét a Mátra
egyik legszebb településén, Parádon.
A versenyzők már kora reggeltől
szebbnél-szebb autókkal és motorokkal gyülekeztek a parádfürdői depóban. Az esemény évről-évre több
érdeklődőt vonz. Az idén 100 jármű
volt a nevezési limit a felfutóra, ami
rekordidő alatt betelt, így sajnos sokan
lemaradtak.
A regisztráció és az eligazítás után
indult is a mezőny a Parád és Bodony

Élet az Idősek
Otthonában
a járvány ideje alatt
vényeket és informatikai, elektromos
készülékeket el kellett zárni.
Aki ismeri intézetünk nagyságát,
az tudja csak felmérni reálisan, mekkora munka áll mögöttünk.
Konyha, étterem, mosoda, karbantartás, irodák, semmi sem maradhatott ki a fertőtlenítésből.
Azért írtam erről ilyen részletesen, mert ez nagyon meghatározó
élménye volt az elmúlt időszaknak.
Itt mutatkozott meg az idős embereknek az a képessége, hogy amikor
igazán baj van, fegyelmezetten, méltósággal viselik azt. Az ő korosztályukra még nem a túlbeszélés, túllelkizés jellemző.
Megmutatkozott bennük az elmúlt
évtizedek tapasztalata, ami jön, azt
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közötti pályára, ahol egy edző kör
után két mért kört teljesítettek a résztvevők.
Átlagtartó verseny révén itt nem
a gyorsaság számít, hanem az időkülönbség. Az nyer, akinek a két futamon mért ideje a legközelebb esik
egymáshoz.
A futamok teljesítése után a parádfürdői Freskó étteremben értékeltük
az eredményeket. 2020-tól a parádi menetpróbán egy új díjért is versenyezhetnek a nevezők. A „Skoda
nagymestereként” is gyakran emlegetett Vajvoda Sándor emlékére, az Ő
nevét viselő Emlékkupát az szerezheti
meg, aki valahogy kötődött a „tuningmesterhez”.
Jövőre is várunk vissza mindenkit a
VI. Parádi Veterán Hegyi Felfutó Menetpróbára július utolsó vasárnapján.
YouTube videó: https://youtu.be/
RxEZwNkKl5E
n Révész Zoltán
és Sedulyák Tamás

fogadni kell. Aztán majd ez is elmúlik, mint minden az életben.
A karantén idején érezték az idősek, ez értük történik. Sok lakónknak már a gyerekei is veszélyeztetett korúak, és az unokáknak kellett
helytállni.
Aztán jöttek az örömteli találkozások és bizony néha a fájó hiányok
is. Több hónapra visszatekintve nagy
veszteség a hétköznapok elszíntelenedése, hogy elmaradtak a megszokott rendezvények, kirándulások és
hozzánk sem jöttek fellépő gyerekek,
vendégek.
Keserű csalódás, hogy áldozatos
munkánk szinte semmilyen társadalmi elismerést sem kapott.
Újra karantén alatt állunk, sajnos
kevesebb megértéssel a lakóink részéről, elfáradva az előreláthatólag
hosszúra nyúló elzártság miatt. Az
intézet dolgozói kitartanak.
n Jónásné Almádi Mária
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Enduro OB Parádfürdőn
Másfél héttel a verseny előtt kezdtük
el a nyomvonalat takarítani, jelölni.
Két nap szakadó esőben dolgoztunk 8
-10 emberrel, sajnos hiába, a jelölések
mind eltűntek egy adott szakaszról.
37km 2 mért szakasszal! Idén is ezt a
távot jelöltük ki, amit csütörtök délután a versenyigazgató át is vett.
Péntekre maradt a motor felkészítése. Innentől kezdtem el a versenyzéssel foglalkozni. Szombaton 11:08 kor
rajtoltunk hárman egy percben. 4 kört
kellett teljesíteni, minden körben volt
két mért idő. Nagyon sok lelkes szurkolót hallottam, akár a cross, akár az
enduro mérten, amivel elég jól beindították a napomat. Nap végére sikerült
az első helyen zárni.
Vasárnap korábban kezdtünk, 9 óra
körül rajtoltunk, ugyanígy 4 kör volt.
A pálya néhol jobb lett, de volt, ahol
nehezebb. Az utolsó enduro mérten
hibáztam egy nagyobbat, jó néhány
mp-et bent hagyva. Vasárnap 3. helyen zártam, de sikerült megtartani az

összetett első helyet! Nagyon jó hangulatú két nap volt.
Nagyon örülök, hogy a környékből
ennyi motoros indult, gratulálok minden indulónak és persze Vörös Gabinak a dobogós helyezéshez!
Köszönöm a pályaépítők, pályabírók rengeteg munkáját és az annál
n Holló Bence
több szurkolást!

Teljesítménytúra

Kis Patrik
(BMW E46)

Augusztus utolsó hétvégéjén került először megrendezésre a Parádi Teljesítménytúra az ÉszakMátra Túra szervezésében.
A nevezők 9, 21, és 32 kilométeren mérhették le kitartásukat, tájékozódó képességüket. A
110 induló remek időjárási körülmények között
vághatott neki a számára megfelelő távnak. Aki
teljesítette a szintidőt, és megjelent minden ellenőrző ponton, az a célban oklevelet és kitűzőt
kapott elismerésül. Köszönet a lelkes csapatnak a
segítségért, nélkülük nem jöhetett volna létre ez
a program. Folytatás decemberben, ahova mindenkit szeretettel várunk. Bővebb információ:
n Révész Zoltán
www.eszakmatratura.hu 

Parádiak
az Eger Rallyn

Szeptember 5-én rendezték meg az Eger
Rallyt, ahol Magyarországon először kapott lehetőséget az indulásra 40 veterán
autó, ezzel is színesítve a rendezvényt.
Parádról Kis Patrik (BMW E46) és Révész Zoltán (Ford Capri 2.3) vett részt a
Révész Zoltán (Ford Capri 2.3)
versenyen.
A megmérettetés a veterán hegyi felfutó
szabályai szerint került megrendezésre, kétszer kellett a 23 km távot
megtenni, minél kisebb időeltéréssel. Nehezítés volt, hogy az első
futam világosban, a második sötétben zajlott. Köszönjük a szerven Révész Zoltán
zőknek a lehetőséget, reméljük lesz folytatás!
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Járványügyi intézkedések
a Parádfürdői
Állami Kórházban
A jelenlegi járványügyi helyzetben a
Parádfürdői Állami Kórházban is korlátozások bevezetésére került sor, melyek
célja, hogy elkülöníthető legyen a járó- és
fekvőbeteg ellátás. A korlátozások minden esetben követik az aktuális országos
szabályozást és visszavonásig érvényesek.

Járóbetegekre
vonatkozó szabályok
Időpont egyeztetés kizárólag telefonon:
• Szakrendelések: 30/461-4102 hétfőtől
péntekig 13.00-16.00h
• Röntgen és ultrahang: 36/544-807 hétfőtől péntekig 13.00-15.00h
Belépésre vonatkozó szabályok:
• A szakrendelésre érkező betegek csak
a kórház nyugati (labor oldalán lévő)
bejáratát vehetik igénybe.
• A belépés szájmaszk viselésével, a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítő
használatát és a kórház dolgozói által végzett szűrést követően történhet
(kérdőív felvétele, lázmérés).
Leletkiadás: (labor, röntgen) naponta
9.00-15.00h, a kórház nyugati bejáratánál

Fekvőbetegekre
vonatkozó szabályok
A fekvőbetegek a kórház területét
bennfekvésük alatt nem hagyhatják el,
csak a dohányzó részig, valamint étkezési időben az étteremig sétálhatnak el.
A kórházban látogatási tilalom van érvényben. Néhány kivételes esetben a beteg látogatását a kezelőorvos engedélyezi.
A látogatási tilalom időszaka alatt lehetőség van arra, hogy a hozzátartozók
csomagot hozzanak a betegnek. A beteg
nevével és szobaszámával ellátott csomag
leadása minden nap 15:00-17:00 óra között lehetséges a Recepción, a csomagot
az egészségügyi személyzet fogja eljuttatni a beteghez.
A járványügyi helyzethez igazított
változásokról kedves betegeinket a PÁK
honlapján és Facebook oldalán naprakészen tájékoztatjuk.
Kérjük a tisztelt betegek türelmét és
együttműködését a kórház dolgozóival
az egészségügyi szolgáltatások hatékony
és zavartalan biztosítása érdekében.

„Csak egészséges legyen!”
Egészségnevelési előadások várandósok részére
a felnövekvő generáció egészségéért

A Parádfürdői Állami Kórház
Egészségfejlesztési Irodája (EFI) a
védőnői hálózattal együttműködésben programsorozatot indít,
melynek keretében a várandós
édesanyák a védőnői gondozást
kiegészítő, egészségnevelési előadásokon vehetnek részt.
A kezdeményezés célja, hogy a
szülők aktívan és tudatosan készüljenek a gyermekvállalásra, és
hiteles információkhoz jussanak a
gyerekek egészségét leginkább veszélyeztető tényezőkről és a megelőzés fontosságáról, módjairól.
Azzal, hogy az édesanya céltudatosan és összeszedetten készül
a szülői szerepre, csökken a tudatlanságból eredő stressz szintje.
Az anya és magzat között biológiai folyosó működik és a magzat
minden életminőségi változást érzékel. Az ismereteknek nagy szerepe van a magzat ösztönös megértésében és később az újszülöttre
való ráhangolódásban.
A programba tervek szerint
ősszel és tavasszal 2-2 előadáson
kapnak meghívót a parádi védőnői körzethez tartozó várandósok. A két alkalom egyikén a
várandósok Tolnay Katalin mentálhigiénés szakemberrel talál-

kozhatnak, aki napjaink kihívásáról, az elektronikus eszközök
térhódításáról és arról beszél,
hogy mire figyeljenek a szülők,
hogy gyermekük elkerülhesse a
viselkedési függés veszélyeit. A
másik program témája az „Ízekbe zárt egészség” melyen Szakács
Ibolya az EFI szakmai vezetője,
életmódtanácsadó ad támpontokat arról, hogy hogyan neveljünk
„jól evő” gyermeket.
Az első alkalmak október 6-án
és 20-án kerülnek megrendezésre
Parádon, a védőnői tanácsadóban.
A résztvevőkkel a továbbiakban is
kapcsolatban maradunk, és a kicsik megszületése után személyes
és online Baba-Mama klub keretein belül folytatjuk az egészséges
életmódra nevelés lépéseivel való
ismerkedést.
A Baba-Mama klub keretei közé
várunk minden érdeklődő szülőt
is, aki a gyermeknevelés, családi
élettel kapcsolatban információkra
és megerősítésre vágyik. A csoportokat Kozma Anna védőnő, egészségfejlesztési asszisztens szervezi a
36/544-841 telefonszámon.
A csoportokban való részvétel
ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Az Egészségfejlesztési Iroda jelenleg is
igénybe vehető szolgáltatásai
Egyéni foglalkozások:

• állapotfelmérő szűrővizsgálat
• egyéni táplálkozási és mentálhigiénés tanácsadás
• feszültségcsökkentő relaxáció elsajátítása

A fenti programok a járóbetegekre jelenleg érvényes szabályok szerint vehetőek igénybe:
• Telefonos bejelentkezés : 36/544-841
• Megérkezésnél szájmaszk, kézfertőtlenítés, hőmérséklet ellenőrzés és kérdőív felvétele.
Gyógytorna Parádon Benyus Lászlóné (Evelin) gyógytornásszal:
Közösségi Ház csütörtök 5-6h
Az Egészségfejlesztési Iroda foglalkozásai ingyenesek.
Elérhetőség, információ: Parádfürdői Állami Kórház Juliett épület 1. • Telefon: 36/544-841
„Egészségesnek maradni jobb, mint meggyógyulni!”
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Nordic walking bemutató a „Mozgásfesztivál”
– Sportnap rendezvényen

A Parádfürdői Állami Kórház Egészségfejlesztési Irodája (EFI)
részt vett a Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola diákjai részére 2020. szeptember 2-án megrendezett
sportnapon. Egy új mozgáslehetőség, a nordic walking helyes
technikáját és előnyeit mutattunk be az érdeklődőknek.
A nordic walking egy sífutást utánzó
mozdulatsor terepen való gyakorlása,
miközben egy speciális túrabot segítségével nem csak lábainkat terheljük,
hanem a felsőtestünket is megmozgatjuk. Mindenkinek ajánlott, aki
napi hat óránál többet tölt statikus
ülő vagy álló testhelyzetben, napi harminc percnél kevesebbet mozog, túlsúlyos, fáj a háta, csípője, vagy a dereka. Nagy előnye ennek a sportágnak,

hogy szakorvosi ellenjavallat nélkül,
a kismamák is végezhetik mind a terhesség idején, mind a szülés utáni regenerációs időszakban.
A speciális üvegszálas karbon keverékből készült botok használatának
köszönhetően a nordic walking a karokat is alaposan megmozgatja, ezért
az egyszerű gyalogláshoz képest akár
10 %-al is magasabbra emelhetjük a
pulzusszámot. Mindemellett az ízüle-

Frissítő-relaxáló

M ASSZ ÁZS
Csortos Tamásné Kucsera Anett gyógymasszőr

3240 Parád, Béke utca 62.
Bejelentkezés a 30/243-4995-ös telefonszámon.
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teket kevésbé terheljük, mert a terhelés
eloszlik a térd, csípő, karok, és vállak
között.
A foglalkozáson nyolc felső tagozatos osztály, mintegy száz diák és tanár vett részt. Rendkívül fontosnak
tartjuk az egészséges életmódra való
nevelést az iskolás korosztály számára, ezért a jövőben készülünk még
több egészségnevelő előadást és mozgásprogramot szervezni az iskolával
együttműködve.
A nordic walking délutáni túra
programok az EFI-ben szervezés alatt
vannak. Érdeklődni a 36/544-841 számon vagy az Egészségfejlesztési Iroda
– Parádfürdői Kórház Facebook oldalon lehet.

