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Megújult a Kékesi út és a zajlik  
a Palóc Ház helyreállítása is.

Az új formálódó közösségbe várják 
az anyukákat és a kisgyermekeiket. 

„A szeretet az, ami Karácsonykor  
a szobában van…”

25 éves a Palócbokréta  
Hagyományőrző Egyesület.

Fejlesztések a településen Baba-Mama klub Karácsony felé Jubiláló hagyományőrzők

Szilágyi Domokos

Karácsony
A puha hóban, csillagokban,
az ünnepi foszlós kalácson
láthatatlanul ott a jel,
hogy itt van újra a karácsony.

Mint szomjazónak a pohár víz,
úgy kell mindig e kis melegség,
hisz arra született az ember,
hogy szeressen és szeressék.

S hogy ne a hóban, csillagokban,
ne ünnepi foszlós kalácson,
ne díszített fákon, hanem
a szívekben legyen karácsony.

Az emberi lélek legigazibb éltetője, a SZERETET. Mindennapi életünkben tegyük kinccsé és akkor áldássá válik,  
juttassunk másoknak is belőle. A szeretet nem más, mint lélekben összekulcsolt kéz.
Az ember értékét nem az esze, műveltsége, nem a hatalma vagy tehetsége, hanem a lényéből áradó melegség minősíti.

Jusson hát szép szóból bárkinek,
Simogató, ölelő kezekből, mosolytól csillogó szemekből áradó tűz gyújtson fényeket!

Ezen gondolatok jegyében kívánok Parád Nagyközség Önkormányzata és a magam nevében várakozással teli szép 
adventet, áldott, békés ünnepeket és egészségben bővelkedő új esztendőt településünk minden lakójának.

Mudriczki József
polgármester
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Beszámoló a polgármesteri, illetve a 
képviselő-testületi üléseken hozott határozatokról

Tisztelt Olvasók! A Mozaik nyári számának (augusztus) megjelenése óta a pandémia tekintetében 
egy konszolidált időszakot éltünk, így a képviselő-testület végezhette munkáját, üléseken dönthe-
tett a települést érintő kérdésekről. Sajnos október végétől újból növekvő esetszámokkal kellett 
számolnunk és nem kellett sokat várni a COVID-19 IV. hullámának bejelentésére. Most, amikor a 
cikk megszületik, még nem tudni mi vár ránk, nem tudjuk, hogyan tervezzük az esztendő végét, 
nem tudni lesznek e lezárások, egyáltalán mit engednek meg majd a vonatkozó szabályok. Most vi-
szont térjünk vissza az elmúlt időszak képviselő-testületi üléseire és az azokon hozott döntésekre.

2021. augusztus 23. 
A rendkívüli képviselő-testületi ülést 
alpolgármester úr vezényelte le a pol-
gármester távolléte okán. Az ülésen 
4 napirendi pont került tárgyalásra, 
melyek tekintetében döntések is szü-
lettek. 

•   1. napirend: A testület döntött ar-
ról, hogy Parád település idén is pá-
lyázni kíván a Belügyminisztérium 
„Szociális Célú Tüzelőanyag támo-
gatás” kiírására. Örömmel jelenthe-
tem, azóta a megnyert 234 m3 tűzifa 
már leszállításra került az erdészet 
részéről.

•   2. napirend: A Kékesi út alsó ágával, 
illetve a Kékesi köz felújításával kap-
csolatos döntések születtek meg. A 
kivitelező tekintetében a Dynamic 
Út Szállítási Kft. Egerből, a műszaki 
ellenőr tekintetében a Bona Con-
sulting Kft. került kiválasztásra. 
Mindkét vállalkozás dolgozott már 
településünknek, mely során pozitív 
tapasztalataink voltak.

•   3. napirend: Lakossági kérésnek 
tett eleget a testület, mely tekinteté-
ben Parádóhután a Károlyi utcából 
nyíló, eddig csak helyrajzi számmal 
jelölt közterület a „Dederka köz” el-
nevezést kapta. 

2021. szeptember 16-án
rendkívüli képviselő-testületi ülés ke-
rült összehívásra, mely során gyors és 
fontos döntések születtek. 

•   1. napirend: A Parádfürdői Álla-
mi Kórházzal már régen megkötött 
önkormányzati együttműködési 

megállapodást kellett aktualizálni 
annak érdekében, hogy a kórház a 
speciális gyógyító tevékenységéhez 
elengedhetetlen timsós – vasas kő-
zethez hozzájusson, azt kibányász-
tathassa.

•   2. napirendi pontban két döntés 
született, miszerint Parád település 
önkormányzata idén is csatlakozni 
kíván a „Bursa Hungarica” felsőok-
tatási ösztöndíjrendszerhez, továb-
bá döntött arról, hogy a településen 
élő, felsőoktatásban tanuló diákok 
részére a pályázati lehetőséget meg-
nyitja.

•   3. napirend: A lejáró, helyettesítés-
ben ellátott fogorvosi alapellátási 
tevékenységről szóló szerződés 4. 
számú módosítását tárgyalta a tes-
tület. A döntés szerint 10 hónappal 
hosszabbítottuk volna a szerződés 
határidejét. – Sajnos, azóta a fog-
orvos fölmondott, ennek hatására 
a szolgáltató cég jelezte, hogy fog-
orvos híján 2021. december végéig 
tudja vállalni az ellátást. 

2021. szeptember 29. 
Az ülés összehívására megküldött 
meghívó 8 napirendi pontot tartal-
mazott, melyből az első Parád Nagy-
község Önkormányzata I. félévi pénz-
ügyi beszámolója volt. A Pénzügyi 
Bizottsági előkészítő ülésén alaposan 
megtárgyaltuk a beszámolót, melynek 
elfogadására tett javaslatot a bizottság. 
Ezt követően az Ügyrendi Bizottság 
is hasonló álláspontra helyezkedett, 
majd a tárgyalást követően a képvise-
lő-testület egyhangú szavazással fo-
gadta el a beszámolót.

•   2. napirend: Szoros összefüggésben 
van az 1. pont tartalmával, hiszen 
a költségvetési rendeletben itt mó-
dosítjuk a számszaki tartalmakat, 
mondhatjuk, az élethez igazítjuk a 
számokat. Parád tekintetében a költ-
ségvetési rendeletünk 521 millió fo-
rint főösszeggel került megalkotás-
ra, jelenleg 621 millió forint főösszeg 
elfogadásáról döntöttünk.

•   3. és 4. napirendi pontokban Pa-
rád Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének „A szociális 
igazgatásról és ellátásokról” szóló, 
illetve „A gyermekek védelméről és 
gyámügyi igazgatásról” szóló ön-
kormányzati rendelet tervezeteket 
tárgyalta, majd fogadta el a testület. 
A rendeletek avultsága miatt volt 
szükség az aktualizálásra.

•   5. napirendi pontban az óvoda 
külső nyílászáróinak cseréjére ér-
kezett intézményi kérést tárgyalta 
a grémium, mely szerint a bölcsőde 
kialakítása során nem cserélendő 
külső nyílászárók is megújulnának. 
A testület a kérésnek helyt adott és 
határozott a szükséges 6.095.459 Ft, 
a teljesítést követő, számla ellenében 
történő kifizetéséről.

•   6. napirend: A Magyar Falu Program 
„Parádóhutai temető infrastruk-
turális fejlesztése” nyertes pályázat 
lehetséges kivitelezőinek megjelö-
léséről hozott döntést a testület. - 4 
vállalkozás kerül megkeresésre.

•   7. napirend: A Parádi Idegenforgal-
mi és Kulturális Egyesület (PIKE) 
pályázatot nyújtott be a Magyar 
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Falu Program pályázati rendszerbe 
a Falusi Civil Program keretén be-
lül, melyen telephelyük (Parádóhuta 
volt iskolaépület) tetőhéjazatának 
megújítására nyertek közel 6 mil-
lió forintot. Mivel a jelzett ingatlan 
az önkormányzat tulajdona, ezért a 
képviselő-testület hozzájárulása kel-
lett a kivitelezéshez. Természetesen 
köszönve a felajánlást, egyhangúlag 
adtuk meg a hozzájárulást.

•   8. napirendi pontban a szokásos 
„egyebek” megtárgyalása követke-
zett, melyben a település életéről, 
üzemeltetésének kérdéseiről tár-
gyaltak a testület tagjai. Ezen az 
ülésen e pontban határozat nem 
született.

2021. október 18-án
rendkívüli ülés keretén belül a Palóc 
Ház helyreállítása kivitelezőjének ki-
választása tekintetében hozott határo-
zatot a testület. A gyors döntésre azért 
volt szükség, hogy akár pár nappal is, 
de növeljük a kivitelezés lehetőségé-
nek idejét. Most már látszik, az igye-
kezet nem volt hiábavaló. 

Az ülésen még egy előterjesztést tár-
gyalt a testület, jelesül csatlakozni kí-
vánunk a „CseppetSem” programhoz, 
mely szerint a létrejövő szerződés kap-
csán a Biotrans Kft. településünkön is 
megkezdi a használt konyhai olajok, 
zsiradékok gyűjtését. A begyűjtött 
kg-ként 25 Ft visszatérítést ad a Kft., 
amit a testület döntése értelmében a 
Parádi Gyermekekért Alapítványnak 
kértünk átutalni. Gyűjtőpontként 
a Központi Konyha melletti terület 
lett megjelölve, ahová a cég feliratos 
edényzetet helyez ki.

2021. október 27.
A képviselő-testületi ülés 5 napirendi 
pont tartalommal került összehívás-
ra, viszont a tervezet módosult, mivel 
a járványügyi helyzet erősödése és a 
Bodony – Parádsasvár körzet helyet-
tesítése miatt háziorvosunk jelezte, 
nem tud részt venni az ülésen. Egy-
úttal kérte, hogy egy későbbi időpont-
ban tehesse meg beszámolóját. Majd 
a napirendi pontok tovább módosul-
tak, mivel képviselői indítvány kap-
csán személyi kérdés megtárgyalása 

is szükségessé vált, amit „zárt” ülés 
keretében tárgyalt a testület.

•   1. napirend: A Központi orvosi 
ügyelet ellátásáról beszámoló. A 
szokott módon a személyes megje-
lenést mellőzve, írásos beszámolót 
küldött az ellátásért felelős cég ve-
zetője. Hosszas, néha indulatokat is 
tartalmazó tárgyalás során testüle-
tünk arra az álláspontra helyezke-
dett, hogy a beszámolót nem tudta 
elfogadni. Tette ezt azért is, mert 

az ülésen panaszosként megjelent 
lakos által megfogalmazott eset és 
a beszámolóban megírt adatok el-
lentmondásosaknak bizonyultak. 
Testületünk kérte a panasz írásos 
beadását, amit a képviselő-testületi 
határozattal együtt a helyzet tisztá-
zása miatt megküldtünk a szolgálta-
tónak.

•   2. napirend: A Bendegúz Óvoda 
2021/2022-es nevelési évre szóló 
munkatervének véleményezése. Az 
előterjesztő Répáné Török Renáta 
intézményvezető előzetesen meg-
küldte az írásos anyagot, mely az 
évek során megszokott, mindenre 
kiterjedő, magas színvonalú tarta-
lommal bírt. A tárgyalás során tes-
tületünk megköszönte az intézmény 
munkáját, az átalakítás kapcsán ta-
núsított partneri hozzáállását, egy-
úttal jelezte, hogy kérésük alapján az 
óvodai csoportszobák külső nyílás-
záróinak cseréjét is önerős fejlesztés-
ként megrendelte az önkormányzat.

•   3. napirendi pontban polgármes-
teri beszámoló hangzott el a köz-

foglalkoztatási munkaprogram ne-
gyedéves ellátásáról. Jelenleg 25 fő 
dolgozik több helyszínen, főleg a te-
lepülésüzemeltetés munkálataiban 
kapnak feladatokat. Testületünk 
egyhangúlag köszönte az elvégzett 
munkát, egyúttal megfogalmazta, 
hogy továbbra is számít a program-
ban résztvevők munkájára. A be-
számoló egyhangúlag elfogadásra 
került.

•   4. napirend: Az egyebek pont, mely 
keretén belül 1 határozat született, 
egyhangú igen szavazással. Jelesül, 
a Palóc Ház felújításával kapcsola-
tos „ingyenes használati megállapo-
dás” jogviszony időtartamának 15 
nappal történő meghosszabbítását 
kezdeményezte a testület. Továbbá, 
tájékoztatás hangzott el a hamaro-
san induló GÉP-4 programról (gaz-
daságélénkítő program), melyben 
előzetes tárgyalások kapcsán a Fres-
kó épület bevonásának lehetősége 
körvonalazódott. Az ehhez szüksé-
ges előzetes jelentkezés megküldésre 
került.

Sajnos a településünket érintő rossz 
hírről is kellet tájékoztatni a képviselő-
ket. Fogorvosunk, Shayan Fekrazadan 
ez év végével fölmondott az ellátást 
szervező Galaxy-Dent Kft.-nél, ezért 
orvoshiányra hivatkozva a Galaxy-
Dent Kft. is jelezte, hogy fölmondja 
az eddig szerződés alapján végzett 
helyettesítő tevékenységét. – Úgyhogy 
minden kezdődik újból, keressük az új 
fogorvosunkat.

Az ülés folytatása során a képviselő-
testület egyhangúlag, nem szavazat 
és tartózkodás nélkül egyetértett a 
személyi kérdésekről szóló 5. napiren-
di pont „zárt ülés” keretében történő 
tárgyalásával. A tárgyalás kapcsán ha-
tározat nem született.

2021. november 24. 
Az SzMSz-ben foglaltak szerinti (hó-
nap utolsó szerdája) képviselő-testü-
leti ülésre kaptak meghívót a képvi-
selők. A Pénzügyi Bizottság tagjai az 
ülést megelőzően tárgyaltak a gazda-
sági helyzetről, illetve előzetes aján-
lást fogalmaztak meg a „társadalmi és 
egyéb szervezetek” idei éves támoga-

Tisztelt Olvasó!
Amennyiben a képviselő- 

testületi ülések előkészítésére 
született dokumentumokról, 

döntésekről, a hozott 
határozatokról és az alkotott a 
rendeletek tartalmáról többet 

szeretne megtudni, kérjük, 
keresse fel Parád honlapját,  

a www.parad.hu-t.
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tásáról. A Szociális Bizottság pár nap-
pal korábban ülésezett és a szokásos 
kérelmek elbírálását követően szintén 
ajánlást fogalmazott meg a „Bursa 
Hungarica” felsőoktatási támogatá-
sokra érkezett pályázatokról. A meg-
hívó 7 napirendi pontról szólt, ebből a 
6. és a 7. pont zárt ülés keretében tár-
gyalódott.

•   1. napirend: A háziorvosi alapel-
látásról szóló beszámoló megtár-
gyalása. Dr. Radetzky Nagy István 
főorvos úr erre az ülésre megküldte 
írásos beszámolóját és egyúttal kérte 
személyes távolmaradásának meg-
értését. A testület hosszasan foglal-
kozott az alapellátást érintő kérdé-
sekkel, főleg a reggeli leterheltség 
problémájával, egyúttal közös meg-
beszélést kezdeményezett, melynek 
önkormányzati delegáltjai jegyző 
asszony és a polgármester.

•   2. napirend: A 2022-es évi belső 
ellenőrzési terv jóváhagyása. Min-
den évben a jegyző és az esetlegesen 
érintett intézményvezető a belső 
ellenőrrel valamely szakterületet 

ellenőriztet, ehhez tervet készít, me-
lyet a képviselő-testület véleményez, 
és általában jóváhagyólag elfogadja 
azt. A jövő évben a szociális ellátá-
sok ellenőrzése történik meg.

•   3. napirend: A Bendegúz Óvoda, 
Gyermekjóléti és Alapszolgáltató 
Intézmény átszervezéséről döntés. 
Mint ismeretes, javában folyik pá-
lyázati forrásból a Bölcsőde kiala-
kítása, ami az Óvoda használaton 
kívüli 4. csoportjából kerül kialakí-
tásra. Bízom abban, mire a Mozai-
kot kézbe vehetik, az építkezés mű-
szakilag befejeződik és elindulhat az 
a hosszú folyamat, ami a nyitáshoz 
szükséges átfogó engedélyeztetési 
eljárás. 

•   4. napirend: Társadalmi szerve-
zetek 2021. évi támogatása. Parád 
Nagyközség Önkormányzata na-
gyon büszke a településen működő 
civil,- és egyéb társadalmi szerve-
zetekre, tevékenységükre, ezúton is 
köszönjük önkéntes munkájukat. A 
pandémia miatt ebben az évben is 
jelentős bevételkieséssel számolha-

tunk, de a működésükhöz összessé-
gében így is sikerült valamivel több 
mint 1.5 millió forint önkormány-
zati támogatást biztosítanunk.

•   5. napirend:  Egyebek, – szó volt a 
gyermekszállítás kérdéséről, az eb-
tartás szabályairól.

•   6. napirend: A „Bursa Hungarica” 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázatra benyújtott pályáza-
tokról döntés. A meghirdetett lehe-
tőségre az idén 8 pályázat érkezett, 
melyeket első körben a Szociális 
Bizottság véleményezett. Az ülésen 
a testület egyhangú szavazással jó-
váhagyólag elfogadta az ajánlást.

•   7. napirend: Ingatlanhasználattal 
kapcsolatos ügy megtárgyalása. 
Lakbértartozás elengedése ügyé-
ben érkezett kérelemről tárgyalt a 
grémium. Döntése értelmében az 
elengedés elvetésre került, viszont a 
részletfizetés lehetőségét felkínálta a 
kérelmezőnek.

n Mudriczki József
polgármester

Tisztelt Lakosok!
Ahogyan a képviselő-testületi ülésekről szóló beszá-
molóban már olvashatták, Parád Nagyközség Önkor-
mányzata is 
csatlakozott a 
„CseppetSem” 
p r o g r a m h o z , 
mely a háztar-
tások konyhái-
ban keletkező, 
elhasználódott 
sütőolajok és 
zsiradékok be-
gyűjtésére hiva-
tott. A gyűjtő-
edény egy 200 
liter űrtartalmú 
sárga – kék szí-
nű műanyag 
edényzet, mely-
be lezárt flako-
nokban, illetve 
cseppenés men-

tes csomagolásban helyezhető el a hulladék. Az össze-
gyűlt minden hasznos kg után 25 Ft térítés jár, amit a 

testület a Pará-
di Gyermeke-
kért Alapítvány 
számlájára kért 
utalni. Önkor-
m á n y z a t u n k 
számára kiemel-
ten fontos, hogy 
településünkön 
egyre inkább a 
szelektív hulla-
dékgyűjtés való-
suljon meg.

T e g y ü n k 
meg mindent a 
szebb, tisztább 
környezetért!
n Mudriczki 

József
polgármester
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A világjárvány okozta gazdasági nehézségek ellenére az ősz fo-
lyamán is tovább folytatódtak a megkezdett beruházások, illet-
ve örömmel jelenthetem, hogy újabb fejlesztéseket is sikerült 
elindítanunk. Bízunk abban, hogy az esztendő végére minden 
olyan terv valóra válik, amiért sokat lobbiztunk, dolgoztunk.
Tisztelt Olvasók, vegyük hát számba a történéseket, engedjék 
meg, hogy röviden bemutassuk az említett helyszíneket. 

Az idei év talán leginkább várt fej-
lesztése annak az ígéretnek a bevál-
tása, amely a tavalyi évben került 
kihirdetésre, jelesül, „megújul a 
Parádóhutára vezető út”. Örömmel 
jelentem, az I. szakasz tavaszi befeje-
zése után az engedélyek megszerzése 
és a kivitelezői versenyeztetés lebo-
nyolítását követően, szeptemberben 
megindult a II. szakasz az út parádi 
belterületi részén. A projekt megva-
lósítását a HEDO Kft. nyerte, mely az 
új aszfaltréteg terítése, az útalap és a 
padka megerősítése mellett egyes he-
lyeken szélesítést, vízelvezető folyókák 
építését, valamint a megcsúszó rézsű 
megtámasztását is magában foglalta. 
A munkálatok befejeztével belügymi-
nisztériumi forrásból megindulhat a 

Kékesi út önkormányzati területeinek 
felújítása. Az előkészületi munkákat, 
a szükséges elemek helyszínre szállí-
tását a nyertes Dynamic Út Kft. már 
megkezdte.

***
A bölcsőde kialakítása. A kivitelező 

Fenstherm Kft. december 10-re ígérte 
a munkálatok befejezését, mely során 
szinte az egész épület a munkaterület 
része. Ahogyan előzetesen már beszá-
moltunk róla a bölcsőde, az óvoda 4. 
csoportszobájából kerül kialakításra. 
Az átépített csoport mellett előtető, 
teljes akadálymentesítés, az érintett ré-
szeken megújul az elektromos hálózat, 
a dolgozói terek újragondolása, burko-
latok és nyílászárók cseréjét követően 
festés valósul meg. A kivitelezés során 

döntés született arról, most van itt a 
lehetősége annak, hogy a mostani fej-
lesztésből kimaradt óvodai rész külső, 
avult nyílászáróit is kicseréljük. A pro-
jekt e része önkormányzati forrásból, 
mintegy 6 millió Ft értékben valósul 
meg.

***
Megújul a Palóc Ház.  Az elhúzódó 

majd egyéves előkészítés után, elkez-
dődött a fizikális megvalósulás. Az 
engedélyes tervek megszerzése után 
a speciális munkákat tartalmazó ki-
vitelezést a NaturArch Kft. nyerte el 
(már csak nagyon kevesen végezik ezt 
a fajta tevékenységet). Mivel a parádi 
Palóc Ház kiemelt műemlék, ezért 
az engedélyes tervek is nagy hang-
súlyt helyeznek arra, hogy mindent 
meg kell őrizni, ami az épület régi 
elemeiből megmenthető és csakis a 
megsemmisült részek teljes cseréje 
valósítható meg. A talán leglátványo-
sabb „zsúptetők” megépítése mellett 
megújulnak a falak tapasztásai, a 
sérült kemence, a „patics” kerítés, a 
„hidas” ólak, a kiállítást megvilágító 
elektromos rendszer. Az Egri Vármú-
zeumban őrzött kiállítási anyag jövő 

Újul, szépül – fejlődik településünk!

Megújul a Parádóhutára vezető út
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tavasszal kerülhet vissza eredeti he-
lyére. Nagy köszönet dr. Földváry Gá-
bor miniszteri biztos úrnak, a Minisz-
terelnökség kiemelt műemlékekért 
felelős osztályának, a Teleki László 
Alapítványnak a projekt támogatásá-
ért és az alapítvány munkatársainak, 
hiszen Ők voltak azok, akik minden-
ben segítették a megvalósulást. A ter-
vek szerint a Palóc Ház és porta jövő 
tavasszal válik látogathatóvá.

***
Az Asztalos Johák kiállításának he-

lyet adó „régi Tűzoltószertár” környe-
zete is részben megújul. A Kékesi út 
felújítását követően, az út és az épület 
közötti rész térkőborítást kap, mely 
esztétikusabbá, tisztántarthatóbbá te-
szi a főbejáratot. 

***
Az Agrárminisztérium által kiírt 

„Településfásítási Program”-hoz csat-
lakozva településünkön elültetésre ke-
rült a maximálisan pályázható 30 db 
facsemete. Több helyszínre, a Sziget 
útra a Hársfa és Petőfi út keresztező-
désébe, valamint a Kossuth úti játszó-
térre kerültek a csemetékből.

Parád Nagyközség Önkormányza-
tának képviselő-testülete nevében:

n Mudriczki József
polgármester

A „régi Tűzoltószertár”
környezete is részben megújul

Elültettünk 30 darab facsemetét 

A tervek szerint a Palóc Ház 
és porta jövő tavasszal válik 
látogathatóvá
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„Fűts okosan!”
Kivonat az Agrárminisztérium honlapján megjelent tájékoztatóból:

A légszennyezettség az egyik legjelentősebb egészségügyi kockázati tényező. A levegőminőség javítása, 
a szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentése közös érdekünk.

Az elmúlt években elkészített országos légszennyező anyag kibocsátási leltárok adataiból kiderül, hogy 
napjainkban a kisméretű szállópor kibocsátásához nagy mértékben a lakossági fűtés járul hozzá. 

Nem mindegy, hogy mivel és hogyan fűtünk.
Amíg a földgáz használata esetén az egészségügyi szempontból legveszélyesebbnek tekintett kisméretű 

részecske kibocsátás elhanyagolható, ezzel szemben a szilárd tüzelőanyagok elégetésekor nagy mennyiségű 
károsanyag kerülhet a levegőbe.

A szilárd tüzelőanyagok között is nagy különbségek vannak. Amennyiben szén vagy fa között kell válasz-
tanunk, inkább a fát preferáljuk. Ha úgy döntünk, hogy a szenet választjuk tüzelőanyagként, gondoljunk 
arra, hogy az olcsóbb, de rosszabb minőségű (magasabb kéntartalmú) barnaszenek és lignit használata 
során okozott légszennyezettség is nagyobb.

A fa az emberiség történelmében a legrégebben használt energiahordozók egyike. Amennyiben helyesen 
használjuk fel a fát otthonunk fűtésére, úgy nem csak kevésbé szennyezzük a levegőt, ill. veszélyeztetjük 
saját és családunk egészségét, hanem a fűtés költségeit is jelentősen csökkenteni tudjuk.

A www.futsokosankampany.hu honlap segíteni kívánja az érdeklődőt, hogy milyen tüzelőanya-
got, milyen módon használjon fűtésre és tippeket ad a környezetszennyező és egészségre ártalmas 
hatások minimalizálására, továbbá a fűtési kiadások csökkentésére. 

A fa, mint tüzelőanyag hagyományokkal rendelkező, az emberiség történetében legrégebben használt 
energiahordozó egyike. Elengedhetetlen róla beszélni, mert a megfelelő tüzelőanyag kiválasztása az 
első és legfontosabb lépése a „tiszta” és hatékony tüzelésnek.

A keményebb típusú fafajták alkalmasak inkább tüzelésre, ilyen a bükk, a tölgy, az akác és a gyertyán. 
Ezeket a fajtákat akkor használjuk, ha csak fával szeretnénk fűteni. Ha vegyes tüzelést (szén és fa) alkal-
mazunk, megfelelő lehet nyár, éger és a kőris is. A puhafák nem alkalmasak tüzelésre, így például a fenyő-
fajták a magas gyantatartalmuk miatt, vagy a gyümölcsfák, melyeknek alacsony a fűtőértékük, ezen kívül 
károsítják a tüzelőberendezésünket, illetve a kéményt.

Mit ne égessünk?
Egészségünk és környezetünk védelme érdekében a következő anyagok elégetése tilos a háztar-

tási berendezésekben:

A hulladékok elégetésére a háztartási tüzelőberendezések alkalmatlanok. A nem megfelelő körülmények 
között az égetés során keletkező légszennyező szennyezőanyagok közvetlenül és hosszabb távon közvetve 
komolyan veszélyeztetik az emberi egészséget. Ezért Magyarországon a hulladékok nyílt téri vagy ház-
tartási tüzelőberendezésben történő égetése több mint 15 éve jogszabályilag tilos.

A kezeletlen fa és a papír kivételével tilos minden hulladék elégetése,
beleértve például az alábbiakat is:
•      úgynevezett „kezelt” fa, tehát festett, lakkozott (pl. régi ablakkeret, ajtók, raklapok stb.),
•      rétegelt lemez, bútorlap,
•      építési fahulladék,
•      színes, „fényes” papírhulladék,
•      petpalack, műanyag hulladék,
•      autógumi, használt ruha, rongy,
•      fáradt olaj, üzemanyag.

A felsorolt anyagok elégetésekor a bennük található, vagy kezelés következtében felhordott, különböző mér-
gező vegyületek a levegőbe és a hamuba kerülnek, ezáltal szennyezve a környezetet, közvetlenül károsítva az 
egészségünket. Ezen túl, a nem rendeltetésszerű használat miatt a készülék garanciáját is elveszíthetjük.

Ha a tüzelőberendezés működése nem megfelelő, a tökéletlen égés során felszabaduló gázok egy része 
nem távozik a kéményen keresztül, így a szobában lévők egészségét – különösen a gyermekekét és idősko-
rúakét – közvetlenül károsítja.

Fábián Antónia  
 jegyző

Állattartók 
kötelezettségei

Egyre több kutyatartással kapcsolatos panasz-
bejelentés érkezik a hatósághoz. A bejelentések 
indokolják, hogy az ágazati jogszabályok előírá-
saira az ebtartók figyelmét ismételten felhívjuk.

Állattartóként a legfontosabb 
kötelezettségek:  
•   a kötelező ebösszeíráson való részvétel 

(mikrochip, kötelező  
veszettség elleni oltás),

•   az eb szökésének a megakadályozása, 
Bekerített ingatlanon eb szabadon csak 
úgy tartható, ha onnan sem a szomszédos 
ingatlanra, sem a közterületre nem juthat 
át. Az utcafronti kerítésnek olyan zártnak 
kell lennie, hogy azon a kutya kinyúlni, 
kibújni ne tudjon. Az ebet huzamos ideig 
megkötni nem szabad. Az eb tartója köteles 
gondoskodni arról, hogy az eb a környező 
lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét 
tartósan és szükségtelenül ne zavarja.

•   a kutyaürülék összeszedése és az is, hogy
•   kutyájával senki nem veszélyeztethet 

másokat. 

Szedje fel a kutyapiszkot!
Az állattartó a felügyelete alatt lévő kutya 

(vagy más állat) ürülékét a közterületről 
mindig köteles eltávolítani. A kutyaürülé-
ket minden közterületen: az utcán, a járdán, 
a parkban és más zöldterületeken is össze kell 
szednie az állatot sétáltató személynek.

Aki erről nem gondoskodik, köztisztasági 
szabálysértést követ el.

Köztisztasági szabálysértés: A 2012. évi II. 
törvény 196. § (1) bekezdés a)-b) pontjai szerint: 
“(1) Aki a) a közterületen, a közforgalom céljait 
szolgáló épületben, vagy közforgalmú közlekedési 
eszközön szemetel, ezeket beszennyezi, b) a fel-
ügyelete alatt lévő állat által az a) pontban meg-
jelölt helyen okozott szennyezés megszüntetéséről 
nem gondoskodik, szabálysértést követ el.”

Legyen a kutyánk bármilyen jól nevelt és 
szófogadó, az állatvédelmi jogszabályok a póráz 
használatát közterületen kötelezővé teszik, mely-
nek be nem tartása szankciót vonhat maga után.

A saját kutyáját a gazdája ismerheti leg-
jobban, de az állat viselkedését a közterületen 
tartózkodó más emberek, kisgyerekek és kutyák 
nem ismerik. Ezért - megelőzve a konfliktusokat 
és baleseteket - kutyáját pórázon kell sétáltatni.

A kutyát nem ismerő, az állatoktól félő, vagy 
gyermekéért, saját kutyájáért aggódó embere-
ket is állattartó- és kutyaellenessé tehetünk, 
ha ezt az egyszerű együttélési szabályt nem 
tartjuk tiszteletben.

Fábián Antónia  
 jegyző

7



Intézményi hírek

c  Parádi Mozaik  •  2021. december  d

Hírek a Fáyból
A 2021-22-es tanévet a diákok 
már egy teljesen kész, új bú-
torokkal szépen berendezett 
iskolában kezdhették meg. Ti-
zenhárom osztályban 248 diák 
tanul, közülük 115 a művészeti 
iskola valamelyik tanszakának 
növendéke is.

Szeptember 3-án került sor az I. 
Honvédelmi napra. Ennek helyszíne 
az iskola előtti tér és a sportpálya volt. 
Közreműködő szervek és egyesüle-
tek: Rendőrség, Büntetésvégrehajtás, 
Tűzoltóság, Mentők, Katonai Toborzó 
Iroda, Egri Honvéd Sportegyesület, 
Kossuth Zsuzsa Egészségügyi Közép-
iskola, Mk Paintball és lézerharc.

Tanulóink osztályonként látogat-
ták a helyszíneket, kipróbálhatták a 
légpuskalövészetet, szoftlövészetet, 
csatacsillag- és kézigránátdobást és 

íjászkodhattak is. A gyerekek álcázó 
arcfestést kaptak, illetve piros-fehér-
zöld színű kitűzőket. Az alsó tagoza-
tosoknak rollerrel kellett a kiépített 
kresz pályát hibátlanul teljesíteniük, 
a felsősöknek pedig a Heves Megyei 
Toborzó Iroda tartott pályaválasztási 
tanácsadást. A nap végén kutyás be-
mutatót láthattak a gyerekek. A ren-
dezvényt eredményhirdetéssel zártuk, 
a 3-4. osztályosok kresz témájú totó, 
míg a felsőbb évfolyamosok honvédel-
mi totó eredményes kitöltéséért kaptak 
jutalmakat.

A második alkalom szeptember 9-én, 
részben az iskola melletti sportpályán, 

részben a Gyöngyös-Pipishegyen lévő 
Repülőtéren zajlott le. Az iskolai hely-
színen az Egri Honvéd Sportegyesület 
épített ki akadálypályát a gyerekeknek, 
melyet a délelőtt folyamán a felső tago-
zatosoknak kellett teljesíteniük. Ezalatt 
az idő alatt az alsósoknak a Honvéd 
Repülőklub tartott bemutatókat Pipi-
sen. Helyszíncserét követően 16 órakor 
zárult a rendezvény.  

A gyerekek nagy örömére a Tantestü-
let elhatározta, hogy minden második 
évben megrendezi a Honvédelmi napot.

***
A nyolcadikosok pályaválasztását 

megkönnyítendő több középiskola 

tanára mutatta be intézményét a diá-
koknak. Nagyszabású bemutatót tar-
tott az iskola tornatermében a Kossuth 
Zsuzsanna Technikum, Szakképző Is-
kola és a Sárvári Kálmán Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégium. A ta-
nulók bepillantást nyerhettek az isko-
lában folyó képzésről, lehetőségekről.

***
Októberben három kollégánk is mi-

nősítő eljáráson vett részt. Veres Anita 
és Vince-Kovács Katalin a ped.II. fo-
kozatba, Hevér Júlia pedig gyakornoki 
státuszból ped.I.-es kategóriába ke-
rült. Az igen jó eredményekhez gratu-
lálunk nekik.

***
Az iskolai SZMK elektronikus hulla-

dékgyűjtést szervezett, melynek bevé-
tele a költségvetésüket gyarapította. Ez-
úton is köszönjük, hogy a tornaterem 
szertárának leburkolása lehetővé vált.

***
Az október első napjaiban meg-

tartott idősek napján a Palócka Nép-
tánccsoport szórakoztatta a megjelent 
nagypapákat és nagymamákat. 
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***
A Mezei futóbajnokság Eger I.sz DSB 

körzeti döntőjét október 13-án rendez-
ték Pérervásárán. Alsós és felsős tanu-
lók egyaránt részt vettek a versenyen, 
ahol a fiú és lány csapat is továbbjutott a 
megyei döntőbe. Ennek az eseménynek 
Gyöngyös – Pipishegy repülőtér adott 
otthont. Halász Boglárka a 4., Halász 
Katinka az 5. helyezést érte el. Ezzel a 
teljesítménnyel Boglárka bejutott az or-
szágos döntőbe, amit a jövő év márciu-
sában rendeznek meg.

***
Október 14-én a Hatvani Tankerület 

jóvoltából 40 felsős tanuló és 4 kísérőjük 
meglátogatta a Vadászati Világkiállí-
tást. Lenyűgöző látványban volt részük, 
és „eggyé válhattak a természettel”.

***
Az október 23-i műsort a hagyo-

mányainkhoz híven ebben az évben 
is a két 7. osztály készítette. Nemze-
ti ünnephez méltó megemlékezést 
láthattak a jelenlévők. A műsort egy 
megható esemény követte, hiszen ek-
kor került sor az iskola zászlajának 
átadására és megáldására. A zászlót 
volt Fáy-díjas diákok adták át a leendő 
Fáy-díjas diákoknak, illetve az iskola 
közösségének. 

„ Ez a zászló nem fog lobogni már 
Se vár fokán, se sáncok felett.
Alatta dolgozik s imádkozik, 
S dalol egy zászlóalnyi nép.”

***
A Lázár Ervin Program keretében 

alsós tanulóink láthatták a Harlekin, a 
Babszem Jankó társulat előadását, és a 
Lélekgitár című produkciót is. Az 5. és 
a 3. osztályos tanulók Egerben a Gárdo-

nyi Géza Színházban tekintették meg a 
Kolontás Palkó című mesejátékot. A 
nyolcadikosok a Magyar Színházban 
látták a „Legyetek jók” című előadást. 

***
November 13-án az SZMK szervez-

te jótékonysági bálban érezhették jól 
magukat, akik eljöttek a feldíszített 
Közösségi Házba. A bál bevételét a 
jövő évi gyermeknapra fordítják majd. 

***
Diákjaink a tanulás mellett különfé-

le versenyeken is részt vettek.
A középiskolák szervezte versenye-

ken igen szépen szerepeltek diákja-
ink. A Neumann János Gimnázium 
által szervezett informatika versenyen 
Czák Dominik az I., Bíró Bence a II. 
helyezést érte el. Boda Sára, Inczédy-
Kovács Koppány a Szilágyiban szer-
vezett verseny 2. fordulójába jutott. 
Gratulálunk nekik és felkészítő taná-
raiknak a remek eredményekhez!

Csikós Dániel 8. osztályos tanulónk 
Egerben az EKMK által megrendezett 
versmondó versenyen a saját verse elő-
adásáért különdíjban részesült. Gra-
tulálunk neki.

Sirokban rendezik meg december 
1-jén a Játékos sportverseny körzeti for-
dulóját. Ezen a versenyen az alsó tago-
zatos tanulók képviselik iskolánkat. 

Tanulóink készülnek az adventben 
megtartandó műsorokra: a művésze-
ti iskolások a hangversenyre, a 4. és 8. 
osztályok a karácsonyi műsorra, ami-
re szeretettel várjuk a falu lakosságát, 
bízva abban, hogy jelenléttel tudjuk 
megünnepelni a mindenkinek kedves 
karácsonyt. 

Kívánok minden olvasónak jó egész-
séget, nyugalmas ráhangolódást az ün-
nepekre, és békés, boldog karácsonyt a 
Fáy diákok és tanárok nevében: 

n Hollóné Kívés Violetta
intézményvezető-helyettes
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2021/2022-es tanév 
rendhagyóan indult 
óvodánkban, mert 
a negyedik csoport-
szoba átalakításával, 
mini bölcsödével bő-
vül az intézményünk.

Az épületben történő át-
alakítások mellett nyílás-
zárók korszerűsítésére, 
a tornaterem speciális 
sportpadló borítására és 
egyéb felújításokra is sor 
kerül. Várakozásteljesen 
készülünk a megújult he-
lyiségek birtokbavételére. 
Az augusztusi hónapban 
az óvoda dolgozói a kis és 
nagycsoportos gyermekek 
számára a régi bodonyi 
óvodát keltették életre.  
Parádon az óvó nénik és 
dajka nénik az Asztalos 
Johák kiállító terem mel-
letti helyiséget varázsolták 
otthonossá a középső cso-
portos óvodásoknak.

Ahhoz, hogy a szor-
galmi időszak zökkenő-
mentesen elkezdődjön 
a csoportok életének át-
szervezésére volt szükség. 
Ezúton szeretnénk köszö-
netet mondani az Önkor-
mányzatnak a gyermekek 
szállításának és étkeztetésének megvalósításáért a minden-
napokban, valamint azoknak a szakembereknek, akik a 
gyermekek elhelyezéséhez az előírási feltételek megterem-
tésében a segítségünkre voltak.

A környezeti adottságokat és az új lehetőségeket kihasz-
nálva az őszre betervezett programjaink megvalósultak. A 
középső és nagycsoportosok több alkalommal felfedező 
túrákon vettek részt, Bodony és Parád kirándulóhelyein. 
Az Állatok világnapja alkalmából a nagycsoportosok Papp 
Szilárd preparátor kiállításán tekintették meg az egzotikus 
állatokat, a középső csoportosok a bodonyi Nagy család ta-
nyáján látogatták meg a háziállatokat, ahol pónilovagláson 
is részt vehettek. Következő alkalommal a recski almásban 
voltak szüretelni. Október végén, a nagyok, ellátogattak a 
Szidónia Majorba, ahol kedves fogadtatásban volt részük. A 
különböző korokból kiállított traktorokat kipróbálhatták és 

az állatsimogatóban pónit, 
nyuszit, bárányt, kecskét 
simogathattak meg a gyer-
mekek. Az őszi tevékenysé-
gekben mindig van helye a 
termések feldolgozásának, 
a gyerekek segítségével ké-
szültek almás sütemények, 
vitamin saláták.

Becsatlakozhattunk az 
iskolai Honvédelmi Napra, 
ahol a gyerekek kipróbál-
hatták a mentőszolgálat 
hordágyát, a tűzoltóautó lét-
ráját, a büntetésvégrehajtás 
szállítóautóját. Megtekint-
hettük a katonák által gya-
korlaton használatos fegy-
verarzenált.

Az óvodai szülői mun-
kaközösség elnöke szer-
vezésében a középsős 
gyermekek kutyaterápiás 
programmal gazdagod-
hattak, amelyen sokat ta-
nulhattak egy négylábú 
kis baráttól.

***
Kulturális élet területén, 

egy színházi előadással 
gazdagodott mindhárom 
csoport, amely a Közösségi 
Házban került megrende-
zésre, valamint az Integrált 
Közösségi és Szolgáltató 
Tér szervezésében Tücsök 
Szabi mókás zenei előadása 
is szórakoztatta a kicsiket.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meg-
hirdetett országos TeSzedd! szemétszedési programon a két 
nagyobb csoport szorgalmasan tevékenykedett a hulladék 
összeszedésében. Célunk a ránk bízott gyermekek környe-
zettudatos szemléletének formálása. 

A kiscsoportba újonnan bekerülő gyermekek ügyesen 
megszokták az óvodai életet, mostanra mosolygósan ér-
keznek reggelente az óvodába és szívesen vesznek részt a 
felkínált tevékenységekben. Szeretnek táncolni, festeni, az 
udvaron játszani és szépen alakul a csoportközösség.

Jelenleg a téli ünnepekre készülünk, csinosítjuk csoport-
szobáinkat és nagy izgalommal várjuk a Karácsonyt.

Mindenkinek jó egészséget és örömteli készülődést kívá-
nunk! Áldott, Békés Ünnepeket!

n Bendegúz Óvoda
Óvodapedagógusai

A Bendegúz Óvoda mindennapjai
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Kedves Olvasók! Engedjék meg, hogy 
megosszam Önökkel az elmúlt hóna-
pok közösségi eseményeit.

Ebben az évben ez volt az első al-
kalom, hogy együtt ünnepelhettünk. 
Augusztus 20-án az államalapítást, 
az államalapító Szent István szentté 
avatását, valamint az aratás végét is 
ünnepeljük. A szentmisét követően a 
templomkertben tartottuk meg Szent 
István napi megemlékezésünket. 
Dombi Ferenc plébániai kormányzó 
megszentelte az új kenyeret, amelyet 
Csortos György alpolgármester kö-
szöntője követett. 

Ünnepi műsorunkban Farkas Eme-
se ének, Hegedűs Péter Nimród vers, 
Győrfi Bence trombita, Csikós Va-
nessza és Csikós Dániel vers és ének 
előadása tette felemelővé az ünnepet. 
Hosszú évek hagyományát követve, 
a népviseletbe öltözött Palócbokré-
ta Hagyományőrző Egyesület tagjai 
kínálták új kenyérrel és pálinkával a 
résztvevőket. 

A nap programja Zenés est kereté-
ben folytatódott a focipályán.

***
Az elmúlt évben az első lezárások 

feloldását követően is augusztus 20-
án került sor az első közösségi ese-
ményre, egy zenés est keretében, ahol 
három helyi zenekar szórakoztatta az 
érdeklődőket. A rendezvényt követő 
sok pozitív visszajelzés hatására úgy 
gondoltuk, hogy amennyiben a kö-
rülmények lehetővé teszik, ebben az 
évben is megszervezésre kerül a ze-
nést est. Ugyanakkor az elmúlt évben 
útjára indított rendezvényt szerettük 
volna színesebbé, vonzóbbá tenni a 
helyi lakosok és érdeklődők részére, 

ezért néhány programelemmel egészí-
tettük ki az idei eseményt. Tűzijáték és 
utcabál szerepelt plusz programként, 
illetve az Előadó-művészeti szerveze-
tek többlettámogatása című pályázat-
nak köszönhetően lehetőség nyílt egy 
ismertebb előadóművész meghívására 
is Bereczki Zoltán személyében.

Úgy gondoljuk, hogy a program 
sikeres volt, elérte azon célját, hogy 
megmozdítsuk a helyieket, a kör-
nyékbelieket, illetve az itt nyaralókat, 
hiszen az elmúlt évhez viszonyítva jó-
val többen vettek részt az eseményen. 
Örömmel és büszkeséggel tölt el ben-

Közösségi Ház – IKSZT hírei
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nünket, hogy egy egész estét betöltő 
programot helyi fellépőkkel tudtunk 
megvalósítani és nem is akármilyen 
színvonalon.

A program, a helyi fellépőknek és 
az előadóművésznek köszönhetően, a 
zene és a tánc közösségformáló erejé-
vel hozzájárult a közösségi élmények 
megéléshez, ahhoz, hogy együtt le-
gyünk, jól érezzük magunkat.

Köszönjük a zenei élményt Bereczki 
Zoltánnak, a Quattro, a ReQperator 
és a HunoRock zenekaroknak, Sala-
mon Miklósnak és Bartus Áronnak, 
köszönjük a rendezvény biztosítá-
sát a Parádi Polgárőr Egyesületnek 
és Parád Község Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületének, a professzionális fény 
és hangtechnikát Bartus Áronnak 
és segítőjének, Osztafin Roland-
nak, a rendezvényről készült fotókat 
Vass Ferencnek és Sidló Tamásnak, 
a parádi Gyros Büfének pedig, hogy 
gondoskodtak a rendezvény vendé-
geinek ellátásról. Köszönet a diák-
munkásoknak és az önkormányzat 
közfoglalkoztatottjainak a helyszín 
előkészítéséért, valamint annak visz-
szaállításáért és mindenkinek, aki 
segítségünkre volt a program megva-
lósításában.

Bízunk benne, hogy a hagyomány-
teremtő szándékkal elindított, a kö-
zösségeket összekovácsoló, zenei él-
ményeket nyújtó nyári rendezvény 
minden év augusztus 20-án megren-
dezésre kerülhet, valamint abban, 
hogy az évről évre meg tud majd újul-
ni, színesebbé tud válni a helyiek és az 
azon résztvevők örömére.

***
Szeptember 3-án és 9-én részt vet-

tünk általános iskolánk Honvédelmi 
napjának lebonyolításában, valamint 

a program előkészítésében. Köszönjük 
Veres Anita tanárnőnek a megkeresé-
sét és a bizalmat!

***
A TOP 5.3.1-16-HE1-2017-00011 „A 

helyi identitás és kohézió erősítése Pa-
rádon” projekt, „Ismerjük meg telepü-
lésünk értékeit” programjának kereté-
ben még májusban elhatároztuk, hogy 
az akkori 6.b osztállyal megkeressük 
azokat a helyeket, amelyeket a tavaszi 
előadás során megismerhettek. Szept-
ember 16-án ellátogattunk a Rákóczi fá-
hoz, a Károlyi-kastélyhoz, a Freskó ren-
dezvényterembe és utolsó állomásként a 
Cifra istálló és Kocsimúzeumba. Sok ér-
dekes információval gazdagodtak a gye-
rekek településünk természeti és épített 
kincseiről e kis kirándulás alkalmával.

***
A Bródy Sándor Megyei és Városi 

Könyvtárral történő együttműködés 
keretében szeptember 21-én Cseke 

Szabolcs, vagyis „TücsökSzabi” ze-
nepedagógus, hangterapeuta vidám, 
interaktív zenés műsorát élvezhették 
a középső csoportos ovisok és az 1-2. 

12
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osztályosok. A kis koncerten 
többféle hangszert szólal-
tatott meg, ötvözve a közös 
éneklés örömével, nevetés-
sel, vidámsággal. A gyerekek 
jól érezték magukat, zenei 
élményekkel feltöltődve foly-
tatódott a napjuk.

***
Szeptember 25-én Moz-

gásfesztiválra hívtuk és 
vártuk a mozgást kedve-
lőket. Csodálatos nyárutói 
időben volt részünk, amely kedvezett 
a szabadtéri programnak. A Parád SE 
karatékáinak bemutatója indította a 
napot, majd intenzív alakformáló tor-
nán alapoztunk. Ezt követte egy rövid 
step aerobic bemutató, majd a gyógy-
torna, amelyen fiatalok és idősek egy-
aránt részt vettek. A nap fő eseménye 
Katus Attila, világ- és Európa-bajnok 
sportoló, személyi edző, életmód-ta-
nácsadó több mint 1 órás programja 
volt, melynek első részében jó han-
gulatú aerobic óráján mozgatta meg 
a résztvevőket, majd pihenésképpen 
hasznos táplálkozási, életvezetési ta-
nácsokat adott. Nagy örömünkre még 

több órán keresztül velünk maradt, 
sokan beszélgettek vele személyesen 
is. A nap hátralévő részében kipró-
bálhattuk a gymsticket, majd egy igen 
intenzív mozgásforma, a step aerobic 
zárta a programot. A gyerekeknek volt 
ugrálóvár, arcfestés, ügyességi pálya, 
teqball, de lehetett íjászkodni is. Nép-
szerű volt a segway akadálypálya. Az 
Egészségfejlesztési Iroda munkatársai 
személyre szabott állapotfelméréseket 
végeztek.

Köszönjük mindenkinek, aki ezt 
a programot választotta szeptember 
utolsó hétvégéjén. Köszönjük a prog-
ramon közreműködőknek, Katus 

Attilának, Simon Évának, 
Benyus Lászlóné Evelin-
nek, Horváth Mónikának, 
Majoros Ricsinek, Bartus 
Csabának, a Parádi Sport-
egyesületnek, az Egész-
ségfejlesztési Iroda mun-
katársainak, az SBS Eger 
kézilabdásainak, a Csipi 
Csupi Csodák Műhelyének, 
hogy elfogadták meghívá-
sunkat és hozzájárultak a 
program sikeres megvaló-

sításához. Köszönjük a finom szend-
vicseket Csortosné Lipták Liliáná-
nak, Csortos Imrénének és Varsányi 
Andrásnénak. Reméljük mindenki 
jól érezte magát ezen a rendezvényen, 
amely a TOP 5.3.1-16-HE1-2017-
00011 „A helyi identitás és kohézió 
erősítése Parádon” projekt keretében 
valósult meg.

***
Az ez évi programtervünkben sze-

repelt a korábban jól működő Baba-
Mama klub újraindítása. Úgy gondol-
tuk, ismét lehetőség nyílt erre, mivel 
most sok kisgyermekes család van 
a településen. A klubfoglalkozás al-
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kalmat teremt arra, hogy a 
kisgyermeket nevelő szülők 
kimozduljanak otthonról, 
társaságban töltsenek pár 
órát, feltöltődjenek, közben 
beszélgessenek, tapasztala-
tokat cseréljenek. Ugyan-
akkor fontos szerepe van 
a szocializálódás folyama-
tában, a későbbi bölcsődei, 
óvodai beilleszkedésben is, 
ha már azt megelőzően egy 
kis közösségben rendsze-
resen találkoznak a kicsi-
nyek. A klub elindítása előtt 
felvettük a kapcsolatot az 
Egészségfejlesztési Irodával, 
aki szakmailag támogatják 
a programot. 

Az első találkozásra 
szeptember 29-én került 
sor, ahol a Bródy Sándor 
Megyei és Városi Könyvtár 
munkatársa, Tilkiné Var-
ga Katalin Ciripecske fog-
lalkozáson – ölbéli játék, 
mondókázás, varázslással, 
dalocskákkal, népi hang-
utánzással, hintázással, 
simogatással, hangszerek 
használatával – varázsol-
ta el a kicsiket. A program 
második felében, Tolnay 
Katalinnal, az Egészségfej-
lesztési Iroda mentálhigié-
nés munkatársával beszél-
gethettek az anyukák.

Október 26-án találkoz-
tak ismét a klub tagjai, ahol 
Bordás Henrietta közre-
működésével Hangolódó foglalkozáson, ölbéli játékokkal, 
népdalokkal, mondókákkal, különböző népi és ritmus-
hangszerekkel ismerkedhettek meg a kicsik, majd az EFI 
szakmai vezetőjét, Szakács Ibolyát és Tolnay Katalint kér-
dezhették az anyukák. November 30-án már az ünnepekre 
hangolódás jegyében találkoztunk.

A klubfoglalkozásokat igyekszünk színesíteni különböző 
zenés foglalkozásokkal, amely a kicsiknek és anyukáiknak 
egyaránt élményt nyújt, valamint az ingyenes program-
sorozat kapcsán együttműködünk a Parádfürdői Állami 
Kórház Egészségfejlesztési Irodájával, ahonnan minden al-
kalomra érkezik majd egy szakember, aki egy adott témá-
ban beszélget majd a kisgyermekes szülőkkel. Köszönjük a 
felajánlott játékokat Csortosné Lipták Liliánának.

A Baba-Mama klubban havi 1 alkalommal találkozhat-
nak anyukák és babáik. A foglalkozásokon való részvétel 
ingyenes, melynek a Könyvtár ad helyet. Szeretettel várunk 
minden kedves érdeklődőt!

***
Október 1-je az Idősek 

Világnapja. Ennek alkal-
mából ünnepi műsorral 
köszöntöttük településünk 
idős lakosait. Mudriczki Jó-
zsef polgármester köszön-
tőjét a Palócka Néptánccso-
port műsora követte, majd 
egy tehetséges, csodálatos 
hanggal megáldott, fiatal 
előadóművész, Meggyes 
Csabi műsorát élvezhették a 
jelenlévők.

E lap hasábjain is őszin-
te szeretettel és tisztelettel 
kívánjuk településünk idős 
lakosainak, hogy derűsen 
és jó egészségben, a család 
nyújtotta örömökkel töltsék 
a pihenés éveit. Kívánjuk, 
hogy szeretteiknek mindig 
legyen idejük egy jó szóra, 
egy érintésre, egy mosolyra, 
egy simogatásra. Érezzék, 
hogy nem hagyják maguk-
ra Önöket, hogy fontos ré-
szei az életüknek. Hiszen 
mint Sütő András mond-
ta: „Önmagát becsüli meg 
minden nemzedék azáltal, 
hogy tudomásul veszi: a vi-
lág nem vele kezdődött.”

***
Október 22-én az 1956-os 

magyar forradalom és sza-
badságharc 65. évfordulóján 
nemzeti hőseinkre emlé-
keztünk. Az ünnepségen 
Mudriczki József polgár-

mester gondolatait követően iskolánk 7. évfolyamos diák-
jainak műsorában elevenedtek meg az 56-os események.

***
Október 23-án a Közösségi Ház adott helyet a Helyi civil 

szervezetek ünnepi rendezvényének. Már néhány évvel ez-
előtt bekerült egy 3 évet felölelő, a TOP 5.3.1-16-HE1-2017-
00011 „A helyi identitás és kohézió erősítése Parádon” projekt 
programtervébe ez a rendezvény. A sokféle és sokszínű prog-
ram mellet fontosnak tartjuk, hogy legyen egy olyan alkalom, 
ahol megköszönjük a településen tevékenykedő civilek, civil 
szervezetek, közösségek munkáját. Azt a munkát, amellyel 
hozzájárulnak ahhoz, hogy Parádon, ahol élünk, legyenek 
közösségek, amelyek akár önmagukban, akár programjaikon 
keresztül a közösségi élet mozgatórugói, a közösségi élet szí-
nesítői. Hiszen „Ahol közösség van, élet is van!” Úgy gondol-
juk, településünk szerencsés helyzetben van, mivel Parádon 
sokan és sokféleképpen járulnak hozzá önkéntes munkájuk-
kal településünk mindennapjaihoz, az itt folyó élethez.
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Elsőként Mudriczki József polgár-
mester köszöntötte a meghívott vendé-
geket, majd ezt követően külön köszön-
tötte megalakulásuk 25. évfordulóján a 
Palócbokréta Hagyományőrző Egye-
sületet. Ezen alkalomból egy ajándék-
kosarat és egy emléklapot nyújtott át 
Horváth Gézának, az egyesület elnö-
kének. Csortos Béláné Ria megható 
gondolatok jegyében elevenítette fel 
az egyesület megalakulásának körül-
ményeit és az elmúlt 25 év történéseit. 
Ezt a gondolatmenetet fűzte tovább az 
egyesület elnöke, majd egy rövid mű-
sorral köszöntötték a jelenlévőket.

Ezúton is kívánunk a Palócbokréta 
Hagyományőrző Egyesület tagjainak 
további nagyon jó egészséget, legye-
nek még nagyon sokáig közöttünk.

A program következő részében Far-
kas Emese előadásában hallgathattak 
meg a jelenlévők egy palóc dalcsokrot. 
Ő szintén településünk büszkesége, 
aki tehetségével és csodálatos hangjá-
val, újra és újra elvarázsol bennünket.

Ezután néhány gondolatban felele-
venítettük településünk nagy múltú, 
hagyományőrző rendezvényét, a Pa-
lócnapokat, hiszen ez a rendezvény az, 
amely időről időre, évről évre össze-
fogja, összefogásra hívja településünk, 
civil szervezeteit, civiljeit, közössége-
it. Megemlítésre kerültek mindazok, 
akiknek szerepe volt a rendezvény 
létrejöttében, továbbvitelében, életben 
tartásában. Rengeteg felvétel őrzi a 
Palócnapok emlékét, így egy nosztal-
gikus hangulatú vetítés következett, 
jó néhány palócnapi felvételbe nézhet-
tünk bele.

A múltidézőt a vacsora követte, 
majd a Cocco Bello együttes zenés 
műsora zárta az est programját.

Köszönjük a program támogatását 
a Parádi Idegenforgalmi és Kulturális 
Egyesületnek, a finom vacsorát pedig 
Csortos Imréné Anikónak, Szakács 
Béláné Zsóka néninek és Kámánné 
Asztalos Erikának.

***
Kedves Lakosok!
Szeretnénk Önöket tájékoz-

tatni, hogy a Közösségi Ház heti 
rendszerességű programjai, a gyógy-
torna kivételével, továbbra is mű-
ködnek, amelyre szeretettel várjuk 
az érdeklődőket. A programjainkkal 
kapcsolatos bővebb információkért 
látogassanak el a www.ikszt-parad.hu 
és a www.parad.hu/programok hon-
lapokra, a Közösségi Ház facebook 
oldalára vagy figyeljék plakátjainkat.

A Mozaik előző számában már ír-
tunk arról, hogy új helyen – a Közös-
ségi Ház emeletén – várjuk a hozzánk 
fordulókat. A költözés november ele-
jén megtörtént, így egy megszépült, 
tágas helyiségben tudjuk fogadni Önö-
ket. A helyiség Digitális Jólét Program 
Pontként is működik, ahol ingyenes 
internethasználatot és géphasználatot 
tudunk biztosítani, illetve továbbra is 
készséggel állunk a lakosok rendelke-
zésére dokumentumok elkészítésében, 
nyomtatásában, elektronikus levélkül-
désben és egyéb ügyekben.

***
Karácsonyestnek fénye hogyha följön,
Elolvad minden, minden bűn a földön.
S a tisztaság szül hófehér virágot,
A csillag szór rá biztató világot.
S kik tegnap féltek, dideregtek, fáztak,
Kiket még tegnap százan megaláztak,
Ma elfelejtik tegnapunk vetését,
A fájdalomnak rajtuk nevetését.
S szelíden néznek végig a kalácson,
És boldogok, mert megjött szent karácsony.

 (Móra László: Karácsonyest)
***

Kedves Lakosok!
Ismét beköszöntött a december, már 

küszöbünkön állva, ajtónkon kopogtat 
a legszebb ünnep, a karácsony. Advent 
van, a várakozás időszaka, már égnek 
a hit, a remény, az öröm és a szeretet 
gyertyái. Hittel és reménnyel várjuk a 
legszentebb ünnepet, amely a család, a 
békesség és a szeretet melegét hozza el. 

Ezen gondolatok jegyében kívánunk 
a Mozaik minden kedves olvasójának 
áldott, békés, szeretetteljes ünnepeket 
és nagyon jó egészséget a következő 
évre.

n Vass Gáborné
közművelődési munkatárs
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A Kék Nefelejcs Hímző szakkör 
idén augusztus elejétől ismét újra in-
dulhatott. Sajnos előtte a vírus miatt 
nem tudtunk minden héten – ahogy 
megszoktuk – találkozni, de nem 
hagytuk abba a tevékenységünket. 
Tartottuk a kapcsolatot, és így is szü-
lettek munkák. 

Szeptemberben, Bodonyban a Szent 
Mihály napi búcsún, a Parókián a 
szakkörnek lehetősége nyílt kiállítá-
son részt venni az elkészült munká-
ival. Ez főleg a palóc hímzés motí-
vummal díszített lakástextilekből és 
viseleti darabokból állt.

A parádi önkormányzat, mint köz-
művelődési feladatellátó képvisele-
tében Vass Gáborné Kriszti, aki egy-
ben szakköri tagunk is, jelentkezett a 
Nemzeti Művelődési Intézet „Tudá-
sunkkal kézenfogva a közösségekért” 
pályázatára, amelynek célja az volt, 
hogy a világjárvány közösségi életet 
érintő hátrányos hatásait enyhítse. A 
felhívásra egy öt fős szakkör alapanya-
gaira és eszközeire adhatott le igényt. 
A különböző feltételeknek való meg-
felelést követően szakkörünk meg-
kapta a hímző szakkör működéséhez 
biztosított alapanyagokat. November 
közepétől egy 20 alkalmas foglalkozá-
son lesz lehetőségünk alkotni szebb-
nél szebb termékeket a pályázaton 
nyert alapanyagokból. Mik is fognak 
készülni: pókos azsúrral díszített sál, 

orosházi gyapjúhímzéssel díszített 
tároló, szűcshímzéssel díszített szal-
véta, szűcshímzéssel díszített párna, 
zsebkendő, monogramos keszkenő, 
kötény, szalvéta, neszerszer. Nagyon 
köszönjük a támogatást, és a lehetősé-
get, hogy egy új tájegység hímzéseivel 
ismerkedhetünk. A „feladatunk” a 
Békési hímzések motívumait és öltés-
technikáit elsajátítani. Sok közös van 
a palóc hímzés és a békési hímzések 
között. Mindkét tájegység használja a 
lapos hímzést, a keresztszemes öltést, 
az azsúr öltéseket és a fehér lyukhím-
zést egyaránt.  Nagyon szép munkák 
születnek mindkét tájegység hímzé-
seiből, aminek közös a gyökere, mégis 

nagyon jellegzetes motívumok és szí-
nek hatnak a két hímzéskultúrára.

Nemcsak a pályázatból kapott anya-
gokkal dolgozhatunk a jövőben, hanem 
Tóalmás településről egy kedves ado-
mányozó, Zombor Évától kapott renge-
teg, szebbnél szebb színű hímzőfonallal 
is. Köszönjük szépen a felajánlását!

A szakkör munkájába bárki be-
kapcsolódhat, aki kedvet érez egy jó 
hangulatú közösség tagjaként alkotó 
munkát végezni. Szeretettel várunk 
minden érdeklődőt.

A Kék Nefelejcs Hímző szakkör ne-
vében kívánok áldott, békés ünnepeket!

n Gábor Péterné
szakkörvezető

Öltünk és örökítünk
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2004. december 15-én a délutáni órák-
ban az akkor még létező Danubius 
Rádió körkérdést tett fel hallgatóinak, 
hogy mely fogalmak nélkül nem kép-
zelhető el a karácsony. A szavazatok 
szerinti sorrend: 1. a bejgli, 2. az aján-
dék, 3. a hó, 4. a karácsonyfa és az 5. 
helyen a szeretet végzett. A legtöbb 
ember azért ünnepli a karácsonyt, 
mert mások is ezt teszik. Ünnepelni 
viszont kell, mert ez a kereskedelem, 
a reklámok célja. Fel kell ébrednünk, 
hogy ne tartozzunk ezen ünneplők 
szürke seregébe. A mi szívünket kell, 
hogy valami megmozgassa: az öröm-
hír, Jézus Krisztus született! 

A karácsony egyszerre szól rólunk 
és Istenről. Istenről, aki üdvözíteni 
akarja az embert. Ígéretet tesz a pa-
radicsomból kiűzött Ádámnak és 
Évának, hogy az idők teljességében 
eljön az, aki helyreállítja az örök ren-
det. Szűztől születik, és Emmanuel-
nek hívják, ami annyit tesz, velünk 
az Isten. Ez a karácsony első jó híre 
az ember számára. Áldást, reményt, 
életet adott a Boldogságos Szűzanya a 
betlehemi éjszakában a világ számára. 
Beteljesült az Isten ígérete, ránk mo-
solygott a betlehemi gyermek szép és 
üde mosolyában. A Kisded fénylő arca 
akkor is sokakat magához vonzott, 
pásztorokat, állatokat, a három ki-
rályt, bennük megjelent az egész világ, 
minden teremtett lélek ezen a földön. 
Isten Fia ma is magához akar vonza-
ni mindannyiunkat, ma is mosolyog 
ránk, és várja, hogy mi is felhőtlenül 
örüljünk az ő jelenlétének!

A karácsony, természetesen rólunk, 
emberekről is szól, hiszen Isten em-
berré lett. Végül is ez a nap egy szü-
letésnap! Egyben a mi újjászületésünk 
kezdete, a hitben, a reményben, a sze-
retetben. Mi vagyunk az oka ennek a 
születésnapnak! Isten minket szeret 
ennyire, mi vagyunk a fontosak neki, 
minket akar az örök életben részesíte-
ni. Vajon mi hogyan fogadjuk ezt az 
ünnepet? Rohanással, idegeskedéssel, 
aggódással, fájdalommal? Rohanás-
sal, mert be kell szerezni, ami kell az 
ünnepekre, közben elszaladt az ádvent 
mellettünk. Idegeskedéssel, hogy kész 

leszek-e mindennel, vajon sikerül-e 
szép fenyőfát szerezni, milyen díszek-
kel, és az étel is meglesz-e stb.. 

Aggódással, haza tudnak-e jönni, 
akár külföldről, mi lesz ebben a járvá-
nyos korban. Félelem, a magánytól, a 
szeretetlenségtől, a megfeleléstől.

Kedves Olvasók! Amint minden a 
helyére kerül, mindez elmúlik. Ezen a 
helyen az első hely az Istené, aki szeret 
minket, aki nekünk adta egyszülött 
fiát, Jézus Krisztust. Megértjük mi a 
fontos: Robika, egy hét éves kisgyer-
mek mondta – „A szeretet az, ami 
Karácsonykor a szobában van. Ha egy 
pillanatra abbahagyod az ajándékok 
kicsomagolását, akkor lehet meghalla-
ni.” Istent és egymást kell meghallani 
ezen az ünnepen, ami most jön, akkor 
sem távolság, sem vírus, sem anyagi-
ak nem lesznek fontosak, csak Isten és 

egymás szeretete. A jászolnál találjunk 
magunkat, ahol egyszerűen, csendben 
megtörtént az első karácsony.  Járja át 
a mi szívünket is a betlehemi éjszaka 
öröme, szóljon a lelkünkben, Dicsőség 
a magasságban Istennek, és a földön bé-
kesség minden jó akaratú embernek”! 

Végezetül álljon itt Juhász Gyula 
Karácsony felé című verse:

Szép Tündérország támad föl szívemben 
Ilyenkor decemberben. 
A szeretetnek csillagára nézek, 
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 
Ilyenkor decemberben. 
... Bizalmas szívvel járom a világot
S amit az élet vágott, 
Beheggesztem a sebet a szívemben ,
És hiszek újra régi szeretetben, 
Ilyenkor decemberben. 
…És valahol csak kétkedő beszédet 
Hallok, szomorún nézek, 
A kis Jézuska itt van a közelben, 
Legyünk hát jobbak,  
      s higgyünk rendületlen, 
S ne csak így decemberben.

Kedves Testvérek! Legyen béke a szí-
vünkben, lelkünkben! Ősi szokás volt 
az, hogy ilyenkor az emberek mindent 
megbocsájtottak, és megölelték egy-
mást. Legyen ez valóban az igaz SZE-
RETET ünnepe idén is otthonunkban, 
és őrizzük ezt a békét, egész életünk-
ben! Kívánok magam és az Egyház-
község nevében is Áldott Karácsonyt és 
Boldog Új Évet mindnyájuk számára!

n Dombi Ferenc Csaba
plébániai kormányzó

Karácsony felé

Hirdetem a kedves testvéreknek, 
hogy előzetes terveink szerint

szenteste 20.30 órakor 
lesz a szentmise, 

december 25-én, 
Karácsony napján 8.30-kor,

december 26-án,
vasárnap szintén 8.30-kor. 

Az év végi hálaadásunk
december 31-én 

14 órakor, 

január 1-jén, 
Szűz Mária Isten anyja
parancsolt főünnepén

a szentmise 8.30 órakor lesz.

Hitélet 17
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Tisztelt Parádi lakosok!  
A Katolikus Szeretetszolgálat 
Szent Ottilia Otthona elmúlt 
időszakának eseményeibe 
szeretnénk bepillantást nyúj-
tani Önöknek.

Igazán mozgalmas hetek vannak a 
hátunk mögött, amiről szívesen be-
számolunk, hiszen számos program, 
kirándulás színesítette életünket.

2021. szeptember 3-án a Katoli-
kus Szeretetszolgálat Mátraverebély-
szentkútra hirdetett közös zarándok-
latot. Ezen az alkalmon képviseltette 
magát a Szeretetszolgálat valamennyi 
intézménye, számos lakó, dolgozó, az 
ország minden területéről érkeztek a 
Szűzanyához lelki feltöltődésre, vala-
mint a közös találkozás, megnyugvás 
reményében. Velünk jött a zarándok-

latra falunk plébánosa, intézetünk lel-
kipásztora, Dombi Ferenc atya is. 

***
Még ugyanebben a hónapban, 

szeptember 7-én Tiszaalpárra in-
dult a Szent Ottilia Otthon lelkes 
kis csapata a nyugdíjasok Tevékeny 
Élet Fesztiváljára. Otthonunkból hat 
fő lakó és két fő kísérő képviselte az 
intézményt, mindannyian palóc nép-
viseletben. A fesztiválon 43 fellépő 
között társaságunk színpadi játék-
kal méretette meg magát. Az előadás 
hangulata magával ragadta a közön-
séget, aminek elismeréseként ebben a 
kategóriában átvehettük a fődíjat, egy 
aranyserleget. 

***
Az ősz folyamán Parád és Heves 

megye több nevezetességét sikerült 
meglátogatni, ami több hétre szóló él-
ményt nyújt lakóknak, dolgozóknak 
egyaránt. 

Parád környékének felfedezését is 
szükségesnek éreztük, hiszen a fenn-
tartó váltás óta az ország bármely 
területéről költözhetnek be lakók az 
intézményben, akik számára Parád és 
környéke ismeretlen lehet.

Hűsöltünk a Bodonyi tó partján, 
sétáltunk Parádfürdőn, nézelőd-
tünk Parádsasváron. Kirándultunk 
Egerben, boroztunk a Szépasszony-

Katolikus Szeretetszolgálat
Szent Ottilia Otthon
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völgyben. Egész délelőttöt töltöttünk 
Sástón, valamint Mátraházán a Nap-
himnusz Parkban.

***
Kirándulásaink, utazásaink megva-

lósításában nélkülözhetetlen segítség 
volt a Parádi Önkormányzat kistér-
ségi busza és vezetője Simon Sándor. 
Köszönjük a lehetőséget, a támogatást 
az önkormányzatnak és polgármester 
úrnak.

Különleges élmény volt számunkra 
a Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszuson való részvétel, amit a Sze-
retetszolgálat tett lehetővé dolgozói 
számára. Az egy hétig tartó esemény-
sorozaton minden napnak volt saját 
tematikája. Mi a TÜRELEM napján 
vettünk részt, amin neves nemzetközi 
egyházi személyek, civil előadók jár-
ták körbe ezt a szép, ám nehéz életfel-
adatot jelentő témát. 

A Kongresszust Ferenc pápa miséje 
zárta, amely mindannyiunk számára 
különleges, meghatározó nappá lett.

Október az idősek hónapja. Eb-
ből az alkalomból lakóinkat ünnepi 
műsorral, különleges programokkal 
leptük meg. Ellátogattunk a Parád 
község által szervezett idősek napi 
műsorra, ahol mindig meleg szeretet-
tel fogadják lakóinkat.

Fontos megjegyeznünk, hogy lakó-
ink nem csak lélekben gazdagodtak az 
utóbbi pár hónapban, hiszen szolgála-
tukba került 2 db gépkocsi, ami még 
kényelmesebbé és rugalmasabbá tehe-
ti mindennapi életüket.

Intézményünkben két új látogató 
helyiség került kialakításra, amelyek 
meghitt találkozásoknak adnak helyet 
lakóink és hozzátartozóik számára.

November 11-én ünnepeltük a Szo-
ciális Munka napját, ahol Sőregi Kata-
lin intézményvezető elismerő szavak-
kal köszönte meg a munkánkat, utána 
finom süteményekkel és meglepetés 
ajándékkal kedveskedett számunkra.

n Jónásné Almádi Mária
és Tarjányiné Horváth Erika

Mozaik
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Egy település életében sok örömteli esemény történik, amely 
emlékül marad a befogadó emberek szívében. Az élet szép-
sége, hogy sok mindent elveszíthetünk, de azt sohasem, amit 
másoknak adtunk.

Parád megteremtette a tradíció foly-
tonosságát, feladatul hagyva a to-
vábbvivés kötelességét. Sok kis kö-
zösség létezik településünkön, amely 
alázattal és büszkeséggel éli a gyöke-
rekhez való kötődését.

Ebben az évben ünnepelte a Palóc-
bokréta Hagyományőrző Egyesület 
fennállásának 25 éves évfordulóját. 
1996. október 15 – 2021. október 15. 
nagy idő, egy életút, egy közösség 
megtartó ereje. Elveszített barátok 
emléke, melyet őriz egy fotó, egy-egy 
villanásnyi pillanat.

1996 – Emlékezetes, meghatáro-
zó időpont. 53 fő írta alá az alapító 
okiratot. Első szereplési lehetőség 
testvérvárosunk meghívásakor 
adódott. A németországi Jan Hal-
léban bemutatkozó szereplés nagy 
siker volt. Óriási vendégszere-

tet, kölcsönös meghitt pillanatok. 
Hazaérkezvén a csoport a legna-
gyobb feladatok egyikét vállalja – 
eljátszák önálló gyűjtésük alapján 
a Palóclakodalmas népi játékot. 
A régi iskola udvarán sátorállítás, 
főzés, van vőlegény, menyasszony, 
templomi esketés. Érdeklődő ide-
genek, akik végig mulatják az éj-
szakát. Siker!

1997 – A színpadi szereplések kez-
dete. A csoport a Palócnapi Vigassá-
gokon mutatkozik be első alkalom-
mal.

1998 – A fáradságos munka meg-
hozza gyümölcsét, női karikázó mű-
soruk a megyében aranyfokozatú 
minősítést kap.

2002 – A kétévenkéti szakmai 
megmérettetés lehetőségét maguk 
elé tűzték és a „Szép csillagos az ég” 

című műsorukkal begyűjtötték a 
harmadik aranyfokozatot.

2003 – 2005 Új műsor, új koreo-
gráfia „Ködözik a Mátra”. A 13. or-
szágos minősítésen megkapják szak- 
mai elismerésként a negyedi arany-
fokozatot „Fülemüle, kis madárka” 
című összeállításukért.

2006-ban színvonalas tevékenysé-
gük elismeréséül a Heves Megyéért 
díj birtokosai lesznek.

Számos alkalommal kapnak meg-
hívást megyei és budapesti szereplé-
sekre – Heves megyét, Parádot kép-
viselve.

Köszönet, hogy Parád nevét is-
mertté tettétek és hírül adtátok – ide 
érdemes ellátogatni, itt kincsek rej-
tőznek.

Elhoztátok a múltból a parazsat a 
hamut ott hagyva, mert csak így le-
het egy közösséget felépíteni, egyben 
tartani.

Kísérje életeteket sok öröm, jó 
egészség, ahogy kívánni illik – a jó 
Isten vigyázzon Rátok!

n Csortos Béláné

25 éves a Palócbokréta 
Hagyományőrző Egyesület
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A Parádi Gyermekekért 
Alapítvány működéséről

A Parádi Gyermekekért Alapítvány a parádi isko-
lás és óvodás gyermekekért munkálkodik. Célja 
a Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola oktató-nevelő munkájának segítése, a 
feltételrendszer biztosítása, a kulturális színvonal 
emelése és az eszközállomány bővítése.

Minden évben hozzájárulunk a 8 éven át kitűnő tanulók 
számára alapított Fáy-díjak beszerzéséhez, mely egy em-
lékplakettben és egy arany karkötőben tárgyiasul. Az elis-
merésre több tanuló is jogosult évente. Szintén a tanévzáró 
ünnepségen kerül átadásra a ballagó diákok közül a jeles 
tanulók számára egy-egy ezüst karkötő iskolánk logójával. 
Ezek beszerzéséhez nincs az intézménynek elegendő forrá-
sa, így az alapítvány támogatásával tudja az iskola besze-
rezni a díjakat. Folyamatosan bővítjük a Palócka néptánc-
csoport ruhatárát, segítve a helyi hagyományőrzést. Az idei 
tanév első napján megleptük az iskolás gyerekeket, hiszen 
a megújult iskola lépcsőit tartós matricákkal díszítettük fel. 
Az egyik lépcsőt történelmi témájú feliratokkal, a másikat 
földrajzhoz kapcsolódó címkékkel láttuk el. Ezzel is segí-
teni kívánjuk a gyerekeket az általános műveltségi szint el-
érésében és a tananyag tartósabb rögzítésében. 

Nagy megvalósítás előtt állunk, hiszen sikeresen pályáz-
tunk a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében 
kiírt eszközbeszerzési támogatásra. 1 970 000 Ft értékben 
fogunk beszerezni közösségi bútorokat az iskolába. A kö-
zösségi tereken, folyosókon pihenősarkokat kívánunk ki-
alakítani, ahol kisebb csoportokban tudnak a gyerekek 
egymással beszélgetni a szünetekben, illetve a hazaindu-
lásig vagy a délutáni foglalkozás kezdetéig. Ezekkel a bú-
torokkal a tanulók biztonságos helyen, számukra is tetsző 
környezetben tölthetik majd el a tanórákon kívüli időt.

Ezúton szeretnénk megköszönni a támogatást azoknak, 
akik adójuk 1 %-val támogattak bennünket! Bővebb infor-
mációt iskolánk honlapján találhatnak. A továbbiakban is 
elhivatottan munkálkodunk a község ifjúságát segítve.

n Veres Anita
az alapítvány elnöke

Hagyományokhoz híven szeptem-
berben újra megalakultak az osztá-
lyonkénti szülői munkaközösségek. 
Októberben összeült a nagy SZMK és 
megválasztásra kerültek a tisztségvi-
selők. Révész Lilla igazgató asszony 
tájékoztatta a szülői munkaközössé-
get az érvényben lévő szabályokról és 
köszöntötte a régi és új tagokat egy-
aránt.

2021. október 11-én megszervezésre 
került az 5. Elektromos Hulladékgyűj-

tés, ahol három teherautónyi elektro-
mos hulladék gyűlt össze.

2021. november 13-án jótékonysági 
bált rendeztünk a jövő évi gyereknap 
javára. Jó hangulatú bál volt. Köszönet 
a résztvevőknek és a támogatóknak.

2021. december 6-án a Mikulás 
ünnepségen a szülői munkaközösség 
karácsonyi vásárt szervezett, amin a 
gyerekek által készített ajándékokkal, 
illetve süteményekkel várták a kedves 
vendégeket.

Ha a pandémiás helyzet engedi, 
Szilveszteri mulatságot is szervez az 
SZMK a jogszabályok betartásával a 
Freskó Étteremben. Szeretettel várunk 
minden kedves szórakozni vágyót és 
aki támogatni szeretné a gyereknapot.

2022. március 7-én tervezzük az 
újabb Elektromos Hulladékgyűjtést. 

Jó egészséget, Boldog Karácsonyt és 
Boldog Új Évet kíván az SZMK!

n Csortos György 
SZMK elnök

Az iskolai szülői munkaközösség hírei
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2021. május 16-án megtartottuk az első klubfoglalkozásun-
kat, melyet már nagyon vártunk. A sok telefonos beszél-
getés után újra üdvözölhettük egymást, szívből örültünk 
a személyes találkozásnak. Tervezgettük a programokat, 
amelyeket szerettünk volna megvalósítani. Megbeszéltük a 
tagdíj félévi összegét, megtartottam a 2020. évi beszámolót.

Az „Életet az éveknek” Nyugdíjas Szövetség által június 
1-jén rendezett Senior Sportnapon vettünk részt Tiszaná-
nán és Dinnyésháton. Szakadó esőben indultunk el és ér-
keztünk meg, azt hittük, alig leszünk valamennyien. Nagy 
meglepetésünkre mintegy 150 fő nyugdíjas regisztrált. Ha-
talmas élmény volt az esőben történő versenyzés, de nem 
adtuk fel. 

Június 13-án egy kis nyársalással összekötött klubdél-
utánt tartottunk. Jó volt újra együtt lenni, együtt jobban 
esik minden falat.

Június 19-én részt vettünk a Szent Iván-éji mulatságon, 
mely az önkormányzat és a PIKE közös rendezvénye volt. 
Nagyon szép délutánban és műsorban volt részünk.

Júliusban ismét összegyűltünk és egy jót bográcsoztunk, 
székelykáposztát főztünk, énekelgettünk, beszélgettünk. 

Július 27-én megtekintettük a Freskóban a csodálatos 
agancskiállítást.

Július 30-án Bodonyban szintén egy szép élményben volt 
részünk, megcsodálhattuk a Szent Korona másolatát és 
részt vettünk a templomi ünnepségen.

Ott voltunk augusztus 20-án a szentmisén, majd az azt 
követő ünnepi megemlékezésen, ahol megkóstoltuk az új 
kenyeret.

Szeptember 1-jén Szilvásváradra látogattunk a Szilva 
Napra, amely egy egész napot kitöltő kirándulás volt.

Szeptember 5-én – mintha megijedtünk volna attól, hogy 
hamar beköszönt az ősz – nyárbúcsúztató klubdélutánt tar-
tottunk.

Minden évben legalább egyszer elmegyünk kirándulni. 
Ebben az évben is sikerült, szeptember 18-án Szentkútra lá-
togattunk el, a Fájdalmas Szűzanya ünnepéhez kapcsolódó 
ünnepi szentmisén vettünk részt. Délután volt szerencsénk 

megnézni „Egy a természettel” címen, a Vadászati és Termé-
szeti Világkiállítás felvezető eseményét.

Az idősek világhónapja október, Egerben részt vettünk a 
megyei ünnepségen, illetve az önkormányzat által szervezett 
ünnepségen.

Ebben az évben is nagyon örülhettünk, 3 klubtagunk 
ünnepelte születésnapját. Kiss Imréné 90, Barcza Józsefné 
80 és Takács Pálné 80 évesek lettek. Nem maradhatott el 
az ünnepségen a torta, a tűzijáték és a töltött káposzta. Az 
ünnepelteket megtisztelte jelenlétével Mudriczki József pol-
gármester úr és kedves felesége, Marika, aki szívesen vette ki 
részét a vendéglátásból.

Október 23-án részt vettünk az önkormányzat által szerve-
zett, Helyi civil szervezetek ünnepségén. Tartalmas, szép este 
volt, finom vacsorával, jó zenével. Köszönjük a meghívást.

Ebben az évben két alkalommal voltunk meglátogatni 
klubtársainkat a szociális otthonban, kis ajándékkal kedves-
kedve, jó hangulatban tudtunk beszélgetni.

Köszönöm minden klubtagunk segítségét és éves munkáját.
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket, egészségben,  

bőségben gazdag 2022-es évet kíván településünk lakóinak 
a parádi Nyugdíjas Klub.

n Szakács Béláné
klubvezető

Életképek a Nyugdíjas Klub életéből

Sikerekben gazdag év végét tudha-
tunk magunk mögött. Az intézke-
déseknek, enyhítéseknek köszön-
hetően ismét az iskola tornatermét 
használjuk edzések megtartására. A 
körülmények viszont olyan helyzetet 
teremtettek, hogy a terem használa-
ta pénzbe kerül. Az edzéseket ettől 
függetlenül ugyan abban az ütemben 
tartjuk, mint eddig. A polgármeste-
ri hivataltól kapott támogatási ösz-
szegünket ez ugyan megterheli, így 
kevesebb jut a fontosabb eseménye-

inkre, de bízunk abban, hogy ez nem 
fogja befolyásolni a működésünket 
az elkövetkezendő években. Az is-
kola intézményvezetője, Révész Lil-
la illetve, Kívésné Vingendorf Judit 
segítsége nélkül még rosszabb hely-
zetben lennénk. A tevékenységünk 
mindaddig működőképes marad, 
amíg támogatásban részesülünk és a 
hozott intézkedések nem gátolják az 
edzések korlátozás nélküli lebonyo-

lítását. Sajnos, ha tartósan korlátozás 
alá vesznek minket, akkor eljöhet az 
az idő, amikor Eged László 3 danos 
mester kitartó munkája kudarcba 
fullad. Azért ne szaladjunk ennyire 
előre, bízzunk benne, hogy a közel-
jövőben, illetve a távlatokban ez nem 
következik be. Edzéseinkre továbbra 
is várjuk a jelentkezőket.

A Parádi Sportegyesület nevében 
kívánok békés ünnepeket és boldog 
új esztendőt.

n Nagy András

Parád SE hírei
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2021-ben két nemzetközi hardenduro 
versenyre összpontosítottam. Ez lehet 
annak is köszönhető, hogy a második 
endurocross fordulón eltörtem a hü-
velykujjam. Ennek következtében nem 
tudtam elkezdeni a magyar enduro 
bajnokságot, így csak egy műfajra ké-
szültem. Sajnos Magyarországon ilyen 
jellegű verseny nincs, így Romániába 
jártam versenyekre. A világ egyik leg-
nehezebb hardenduro versenye zajlott 
le július végén.

Az ötnapos verseny után nagyjából 
3 hetünk maradt, hogy a pályákat ki-
jelöljük, kitakarítsuk. Eközben a hát-
térben már javában mentek az enge-
délykérések, hivatalokkal, mentőkkel, 
polgárőrökkel való egyeztetések, és 
minden olyan dolog, ami egy verseny 
rendezéséhez szükségesek. Ezeket 
Nagy Zsolt és László Márk intézi, én 
a pályafelelősnek tartom magam. Ami 
rám várt, az 40km etap nyomvonal és 
két mért szakasz kijelölése.

Az enduro verseny egy tájékozódó 
verseny is, mert a 40 km-en csak elága-
zókban teszünk jeleket, az utakon 200 
métereként lóg egy függőleges szalag. 
Jelöljük a jó és a rossz irányt is, de ettől 
függetlenül volt 4 áthaladás ellenőrző 
is, itt minden körben minden verseny-
zőnek meg kell jelennie és kap egy je-
let, amit nap végén ellenőriznek. Ha 

valakinek ez kevesebb, az kizárással 
jár. Nagyvonalakban ennyit az etapról.

A két mért szakasz, ahol a pilótá-
nak a leggyorsabban kell mennie. Ez 
talán még több munkát igényel, mint 
a 40 km. Itt már karózni és szalagoz-
ni kell a nyomvonal mindkét oldalát, 
belógó gallyakat levágni, füvet le-
nyírni, tőkéket, tuskókat megfeste-
ni. Ebből volt 2,5 km Émály tetőn és 
Kövespatakában, 3 km Fehérkőn.

Erre a helybeli motorosok és a spor-
tot szeretők nélkül nem lettem volna 
képes 3 hét alatt.

Mindez, ha kész és a versenyigazga-
tó átveszi a munkánkat, akkor lehet a 
versenyzésre gondolni.

Nagy tanakodás után úgy döntöt-
tünk, hogy elindulok, attól függetlenül, 
hogy a bajnokság elúszott. Ilyenkor kez-
dődik a kötelező szervíz, gumicsere stb. 
Kétnapos klasszikus enduroverseny, 
napi 3 kör! Össztáv ~275km.

Más műfaj más felkészülést igényel, 
de arra idő már nem maradt. Első 
osztályban nagyon jó pilóták ellen 
menni nagy feladat. Szombaton reg-
gel az első körben higgadtan és nem 
kapkodva kellett ráéreznem egy-egy 
mandínerben való fordulásra. Esés 
nélkül, kisebb hibákkal körről körre 
javultam. Szombaton absz. 2. helyen, 
vasárnap absz. 3. helyen végeztem.

Ezzel nem ért véget a munka, mert 
amit kijelöltünk, azt mindent össze 
is kellett szedni. Egy hét kellett arra, 
hogy az összes jel, szalag, szemét bent 
legyen.

Egy ilyen fantasztikus csapattal jö-
vőre újra .....!

n Holló Bence

Szervezni és versenyezni!
Enduro magyar és szlovák országos bajnokság Parádfürdő
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Nehéz időszakban élünk. Itt a negyedik hullám, 
az influenza szezon, és amúgy is hatalmas 
stressz zúdul naponta mindannyiunkra.

Mit tegyünk, hogy ép bőrrel, ép ésszel, lélekkel megússzuk? 
Ehhez olvashat segítő tanácsokat.
1.   A mozgás mind a fizikai erőnlétünkhöz, mind a lelki 

harmóniához, mind az immunrendszerünk működésé-
hez elengedhetetlen. Bármilyen az időjárás minden nap 
mozogjunk szabad levegőn, sétáljunk a természetben. 

2.   Kerülje a tömeget, a zárt terű rendezvényeket, ha ilyen 
helyre kell mennie, használjon maszkot, tartsa a távolsá-
got és gyakran mosson kezet!

3.   Egyen minden nap szezonális zöldséget, gyümölcsöt, 
olajos magvakat, ezekből nagyrészt pótolhatók a szük-
séges vitaminok, nyomelemek.

4.   Használjon bátran fűszereket! Nem kell erős fűszerekre 
gondolni! A majoránna a májat támogatja, a petrezse-
lyem vízhajtó, a kakukkfű tisztítja a légutakat, a gyöm-
bér pedig a vírusok szaporodását is gátolja. A fűszerek 
a szagláson keresztül is érvényesülnek és fokozhatják 
a telítettségérzetet, így a „többet eszünk, mint kellene” 
programot lehet mérsékelni.

5.   A szakorvosok szerint napi 6000-8000 NE D-vitamin 
szedése ajánlott.

6.   C-vitamint természetes forrásból, savanyú káposzta, fer-
mentált savanyúságok, paradicsom, paprika napi rend-
szeres fogyasztásával biztosítsuk!

7.   Reggel szerves szelén, este szerves cinket ajánlanak há-
ziorvosok. A szelén a hormonrendszer, szív, májméreg-
telenítés támogatója, a cink a fehérvérsejtjeink, így az 
immunrendszerünk fő nyomeleme.

8.   Vigyázzon a bélrendszerére! Ha a bélbaktériumok nin-
csenek rendben (adalékanyagok, vegyszerek, antibioti-
kum, sok evés károsítják!!!) akkor az immunrendszer, 
a nyomelem-, vitamin-, fehérje-felszívódás sincs rend-
ben. A bélflóra egyensúlyának felborulását okozhatja a 
stressz, a szorongás, a depresszió. A jó közérzetet a bol-
dogsághormonok biztosítják, az örömélmények, a moz-
gás fokozzák ennek termelődését.

9.   Vigyázzon a lelkére! Olvasson szórakoztató könyveket, 
próbálja meg az Önt érő napi impulzusokat feldolgoz-
ni, relaxáljon, ha nem sikerül egyedül, segítünk! Legyen 
hobbija, amiben ki tud kapcsolódni! Örüljön minden 
nap valaminek (de ne azzal a gondolattal feküdjön le, 
hogy „de jó, hogy túléltem a napot!”)! Mondja el minden 
nap valakinek mennyire szereti!

***
Ha a családban valaki megbetegszik, különítsük el, ha 

van lehetőség külön szobában. Külön evőeszközöket, tálcát, 
tényért stb. használjon. Naponta fertőtlenítsük eszközeit. A 
beteg használja a fürdőszobát utoljára. Naponta többször 
intenzíven szellőztessünk a lakásban és a beteg szobájában 

is. A pihenés fontos a gyógyuláshoz! Ingerszegény környe-
zetben tud csak a szervezet regenerálódni. Ne szórakoztas-
sa a beteg magát okoseszközökkel. Csökkentse le a bevitt 
élelmiszer mennyiségét, kevés, könnyen emészthető zöld-
ségekből készült étel fogyasztásával segíti a gyógyulást. A 
lisztes, cukros ételek, húsok és tej fogyasztása nem ajánlott.

Sokan mondják, hogy amikor a nehezén már túl vannak, 
maradnak panaszok: étvágytalanság, bélpanaszok, gyen-
geség, erőtlenség.

Türelmesen ki kell várni, míg az erőnlét visszatér. Sem-
mit nem szabad erőltetni. Hagyni kell a szervezetet a teljes 
gyógyulásig, ami akár több hetet igénybe vehet.

De! Próbáljanak meg apró lépéseket: Minden nap kicsivel 
több szabad levegőn mozgás. Séta, esetleg nyitott ablaknál, 
jól felöltözve légzőgyakorlatok. Húsleves, sok főtt rizs, pá-
rolt zöldség a bélrendszer regenerálására, bélflórajavítás. 
Meleg kásák, pl.zabból, kölesből, amarantból.

Kakukkfűtea, körömvirágtea, borsmenta tea. Kevés vö-
rösbor.

És nyugalom! 

Az elhízás igen megsokszorozza betegség lefolyásának 
kockázatát, ezért sosem késő elkezdeni a fogyókúrát. Már 

néhány kg testsúlycsökkenés is csökkenti a kockázatot. 

Irodánk munkatársai segítséget nyújtanak a lelki egyen-
súly visszaállításhoz és tanácsokat adnak az immunrend-
szert támogató életmódhoz. 

Vigyázzanak magukra! Vigyázzanak egymásra! 

Elérhetőségeink:
Parádfürdői Állami Kórház
Egészségfejlesztési Iroda
Lelki Egészségközpont
3244 Parádfürdő,
Kossuth L. u. 221. Juliett épület
Tel.: 06 36 544 841
E-mail: efi.info@paradfurdo.hu
 efi.lek@paradfurdo.hu

Járvány idején


