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Megvalósult és folyamatban lévő 
beruházások.

Igaz hittel, a szeretetet megélve 
jussunk el az ünnepre.

Beszélgetés Kívés Andrással, 
egy tősgyökeres parádival.

Több sportágban is szurkol-
hattunk sportolóinknak.

Fejlesztések a településen Ádvent az egyházban „Terítéken az életem” Parádiak a Vb-ken

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 égi 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.



Önkormányzati hírek2

c  Parádi Mozaik  •  2022. december  d

Az elmúlt hónapok 
fontosabb eseményei

Tisztelt Olvasók!
Parád Nagyközség Önkormányzatának információs 
lapját, a Parádi Mozaik legújabb számát tartja kezé-
ben, mely hivatott a település életének bemutatására, 
az itt lakók tájékoztatására, a fontosabb események 
rögzítésére, megörökítésére. Mint mindnyájunk 
számára ismeretes, ez az esztendő is meghozta a maga 
nehézségeit. Még ki sem lábaltunk a több hullámban 
jelentkező COVID-19 világjárvány okozta problémák 
szorításából, máris egy háború okozta, egyre súlyos-
bodó gazdasági helyzet túlélésén kell munkálkodnia a 
képviselő-testületeknek, az intézmények vezetőinek.

Azt gondolom, önkormányzatunk már a költségve-
tés tartalmának elfogadásakor igyekezett takarékosan, 
a tőle megszokott módon, „spórolósan” dönteni, már 
csak azért is, mert az előző évek tapasztalatai erre 
hívták föl a figyelmünket. Arra viszont egyiken sem 
számítottunk, hogy az akkor kirajzolódó költségek kö-
szönő viszonyban sem lesznek a nyári, illetve az őszi 
költségtételek számaival. Azzal, hogy július 31-ével a 
települések és azok intézményei kikerültek a védett 
fogyasztók táborából, és az energiavásárlások terén 
piaci alapú beszerzéseket kell alkalmazni, jelentősen 
emelkedtek az üzemanyagköltségek, a villanyáram, 
de legjelentősebb problémát a gázszámlák megfizetése 
jelenti. Látva ez egyre nehezedő helyzetet, a testület 
sorra hozta a takarékossági intézkedéseket. Ennek 
a „Parádi Mozaik” nyári száma is áldozatul esett, 
ezért terjedelmi korlátok miatt a mostani számban a 
testületi ülések napirendi pontjairól történő részletes 
beszámoló elmarad. Aki az ülések anyagát, a dönté-
seket tartalmazó jegyzőkönyveket a www.parad.hu 
honlapon keresztül fölkeresi, elolvashatja az ülésekről 
készített beszámolókat.

Magyarország Kormánya az energiaválság kapcsán 
jelezte, a települések önkormányzatai felé elvárás az 
energiafogyasztás csökkentése, főleg a gázfelhasz-
nálás kerülése, de minimum 20%-os csökkentése a 
tavalyi évhez képest. Sajnos, eddig minden fejlesz-
tésnél a gáz alapú fűtési, főzési rendszerek voltak a 
favorizáltak és a támogatottak. Némi szerencse, hogy 
több felhasználási ponton sikerült alternatív meg-
oldásként a fafelhasználású kazánokat megőrizni, 
illetve a nyár folyamán jó gondolatnak bizonyult a 
fatárolók feltöltése is. 

Ebben az évben sajátos helyzet kezd kirajzolódni. 
Enyhén szólva is furcsa az, mikor a település vezetésé-
nek irányultsága megváltozik a fejlesztések irányáról, 
a szűkítések, az újbóli bezárások, takarékossági intéz-
kedések irányába szükséges a döntéseket meghozni 
és még így sem biztos, hogy a tartalékok elegendőek 
lesznek a számlák (áram és gáz) kifizetésére. – Nyilván 
a jövőt nem ismerjük, de bizakodunk, mint minden 
más település, az állami, kormányzati segítségben.

A képviselő testület szeptember 28. napján megtar-
tott ülésén tárgyalta az „Energiatakarékossági intéz-
kedések” kapcsán foganatosítandó tervezeteket. Az 
előkészítés során minden egyes fogyasztási pontunkat 
táblázatba foglaltuk, melyben megjelent a víz, a gáz és 
az áramfogyasztás, majd egy plusz sorban a helyhez 
kötött intézkedés, melyet a testület meghatározott. 
Három kategória valamelyike kerülhetett a sorok mel-
lé, jelesül I. kat. – változtatás nélkül tovább üzemelte-
tendő, II. kat. – intézkedés szükséges, de üzemeltetni 
kell tovább, III. kat. – a krízis idejére bezárásra kerül.    
I. kategóriába került: a Védőnő és a fogorvos épülete, a 
temetők, a Bodonyi Hivatal épülete, a Közösségi Ház, 
a közvilágítás, a műhely, a közkifolyók, a szolgálati 
lakás.  II. kategória:  Fafaragó kiállítás, Községháza, 
Óvoda – Bölcsőde épülete, ÖNO épülete, Pártok háza.  
III. kategória:  Tájház, Freskó épülete, nyilvános mos-
dó Parádfürdő, és a volt iskolaépület Parádóhuta. 

Az intézkedéssorozat tárgyalását megelőzően a 
testület egységes véleményt alkotott a tekintetben, 
hogy a lakosság terheit nem kívánja növelni, a lako-
sok adóinak mértékén nem változtat, illetve új adókat 
sem vezet be. Döntés született arról, hogy az idén nem 
kerül fölszerelésre a karácsonyi díszvilágítás, illetve a 
magas költségű rendezvények sem kerülnek megren-
dezésre. Az IVECO busz kilométer költsége külsős 
felhasználók részére 150 Ft/km-ről 400 Ft/km-re nő. 
A képviselők abban is egyetértésüket fejezték ki, hogy 
bármi is történjen, legfontosabb a bérek kifizetése. 
Nagy terhet jelent még a közvilágítás megfizetése, 
melynek ára jelentősen emelkedett. A közvilágítással 
történő takarékoskodásra nincs egyértelmű elképzelés, 
azaz talán az újság szerkesztésének ideje alatt kapunk 
tájékoztatást a lehetséges változtatásokról. Zárszó-
ként mindenesetre azt kijelenthetjük, nehéz időszaka 
következik a településen élőknek, az itt tevékenykedő 
vállalkozóknak, intézményeknek, cégeknek és az ön-
kormányzatnak egyaránt.

 n Mudriczki József
polgármester
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Mindig jóleső érzés a képviselő-testület számára, amikor fej-
lesztésekről adhat számot és teheti ezt akkor is, mikor egyre 
nehezedő gazdasági helyzet van kialakulóban. A nehéz hely-
zetek viszont sokszor összefogásra sarkallnak és erősítik a 
közösséget. Már többször megfigyelhettük, ilyenkor megnő 
a felajánlások száma és az önzetlen segítőkészség. A MOZAIK 
mostani számában, három esetben is számot adhatok ilyen 
nemes cselekedetekről. 

A testület nevében őszinte tisztelet-
tel köszönjük VICZIÁN-DOMBAI 
RÓBERT vállalkozó segítségét, mely 
kapcsán 2 modern térfigyelő kamera 
került telepítésre a parádi temetőbe. 
A kamerák által rögzített film visz-
szanézése során könnyen beazono-
sítható a temető rendjét megzavaró 
személy kivolta. 

Nagy köszönettel tartozunk 
HARÁZI PÉTER ügyvezető igazga-
tó úr részére is, azért, hogy a Parád, 
Kossuth Lajos út 182. számmal szem-
ben lévő híd avult járófelületének 
teljes cseréjéhez felajánlásával hoz-
zájárult. Az általa üzemeltetett „Szo-

molyai Fűrészüzem” termékei közül 
ingyenesen biztosította részünkre az 
I. osztályú tölgy pallót, 12 fm hossz-
ban, mely faanyagot telephelyünkre 
ki is szállíttatta. Azóta a megújított 
hidat birtokba vették az arra közle-
kedők.

Harmadikként FARKAS LÁSZLÓ 
polgárőr munkáját köszönöm meg 
mind a testület, mind a magam ne-
vében, aki szabadidejében ingyen és 
bérmentve sok napot dolgozva felújí-
totta a Polgárőrség irodáját. Bontott, 
vakolt, glettelt, festett azért, hogy a 
civilszervezet megfelelő körülmények 
között végezhesse tevékenységét.

Kis ünnepség keretén belül átadás-
ra került a Palócház, amely a két évvel 
ezelőtti tűzeset után teljes felújításon 
esett át. Bízunk abban, hogy a követke-
ző idegenforgalmi szezonra az Egerben 
őrzött berendezési tárgyak is visszake-
rülnek és gazdagítják a múzeumot.

***
A „Magyar Falu Program” pályá-

zati rendszer keretén belül felújításra 
került a parádóhutai temető ravata-
lozója. A kivitelezési munkálatokat a 
helyi kötődésű Corinthos Team Kft. 
végezte, mely során megújult a tető, az 
összes nyílászáró, járólapok kerültek 
leragasztásra és megvalósult a külső és 
belső festés is.

***
Szintén a „Magyar Falu Program” 

támogatása keretén belül folyamatban 
van a Parád, Kossuth L. út 49. alatt lévő 
„szolgálati lakás” felújítása, mely során 
a lakást szerkezetre visszabontottuk - 
megújulnak az aljzatok, a burkolatok, 
az épületgépészet, a bejárat és az udvar.

Ebben az évben sikerült befejezni a 
Kékesi út teljes felújítását. A harmadik 

Fejlesztéseinkről
A felújított Palócház
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ütemben az alsó ág eddig földes út ré-
szére került szilárd aszfaltburkolat. A 
munkálatok szintén a „Magyar Falu 
Program” 100%-os támogatásával va-
lósultak meg.

***
A képviselő-testület arról is számot 

adhat, hogy 2022 szeptemberétől újra 
működik településünkön bölcsőde. 
Mint ismeretes, az óvoda épületében 
került kialakításra a bölcsőde, amely 
létszám tekintetében a nyitástól teljes 
kihasználtsággal működik. A Bölcső-
déről bővebben az intézményeknél ol-
vashatnak. 

A nyár derekán nagy örömmel 
számoltunk be arról, hogy a GÉP- 4 
programból a Freskó felújításra jelen-
tős összeget nyertünk. Sajnos a pályá-
zatok befagyasztása miatt a pénz már 
nem került kifizetésre, ezért a projekt 
parkolópályára került. Sajnos hasonló 
helyzetben van az ÖNO épületének fel-
újítására beadott pályázatunk is.

A napokban kaptuk a jó hírt, mely 
tartalma szerint a TOP PLUSZ pályá-
zati rendszeren belül az óvoda eddig 
kimaradt részeinek további fejleszté-
sére nyílik lehetőségünk a jövő év fo-
lyamán.

A Belügyminisztérium „Szociális 
Tűzifa Beszerzése” pályázaton az idei 
évben is sikerült 216 m3 tűzifát nyerni, 
mellyel jelentősen tudjuk a rászoruló 
családok fűtését támogatni. A bükk tű-
zifa beszállítását az erdészet megkezdte.

A képviselő-testület a novemberi ülé-
sén hoz döntést a parádóhutai Tölgyfa, 
illetve Simon utak „szilárd burkolattal 
való ellátása” érdekében íródott pályá-

zat beadásáról, ezzel is készülve a jövő 
évi fejlesztési munkákra.

n Mudriczki József
polgármester  
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Befejeződött  
a Kékesi út teljes felújítása

Megújult a parádóhutai ravatalozó
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Tragikus hirtelenséggel, életének 68. évében, augusztus 
28-án elhunyt nyugdíjas kollégánk, Szép József. A szin-
te felfoghatatlan hírt mindenki megdöbbenéssel fogadta, 
hiszen pár nappal előbbi találkozásunkkor nyoma sem 
volt a vég közeledtének. Róla elmondható, hogy évtize-
deket dolgozott köztisztviselőként a parádi hivatalban, 
munkája során szinte minden itt lakó családdal és in-
gatlan tulajdonosával kapcsolatba került. Tudjuk, hisz 
jól ismertük, számára a családja – gyermekei, unokái 
– voltak a legfontosabbak, akikért rajongott! Szerette az 

életet, a jókedvet, a humort, valahogyan mindig a baráti, 
munkatársi közösségek központi alakjává vált. Ismerte a 
kétkezi fizikai munkát is, sokat dolgozott házuk körül, 
az erdőn, szívesen segített barátainak, ha úgy hozta az 
élet. A közösséggel való kapcsolatát az is jól tükrözi, mi-
lyen sokan kísérték el utolsó útjára és vettek tőle végső 
búcsút, őszinte főhajtással a bodonyi temetőben. 

Emlékedet őrizzük, nyugodj békében Jóska bá!
 n Mudriczki József

polgármester

Búcsúztunk

Ebben az évben is volt szeren-
csém köszönteni három  
90 és egy 100 éves kort meg-
ért szépkorút.

Szeptemberben elsőként a legidősebb 
ünnepeltet köszönthettem, Csortos 
Pálné, Ilonka néni töltötte be a 100. 
életévét. Szép kort élt meg, és kíván-
juk neki, hogy legyen még sokáig kö-
zöttünk erőben, egészségben. Tiszta 
szívből kívánunk minden jót Neki és 
szerettei számára!

***
Ugyancsak szeptemberben köszön-

töttük Parád Díszpolgárát Somfai Ti-
borné, Elvira nénit 90. születésnapja 
alkalmából. Megtisztelő volt számom-
ra, hogy a parádiak nevében köszönt-
hettük, köszönthettem a még mindig 
rendkívül aktív ünnepeltet. A mél-

tatások mind arra mutattak rá, ami 
a mi TANÍTÓ NÉNINK egész életét 
jellemezte - mindent a gyerekekért, a 
közért, és semmit magáért. Ő egy igazi 
példa! Isten éltesse még sokáig erőben, 
egészségben!

***
Októberben Kívés Mátyásné, Mari-

ka néni töltötte be 90. életévét, aki már 
azzal is büszkélkedhet, hogy pár hét-
tel azelőtt lett „üknagymama” - amit 
kevesen mondhatnak el magukról a 
településünkön. Az Isten éltesse még 
nagyon sokáig szerettei körében!

***
Novemberben töltötte 90. életévét 

Csortos Nándor, akit otthonában kö-
szöntöttük. Isten éltesse még sokáig jó 
erőben, egészségben!

 n Mudriczki József
 polgármester

90 és 100 éves szépkorúkat 
köszöntöttünk
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A 2022/2023-as tanévet 12 
osztállyal, 246 diákkal, a 
megfelelő feltételekkel rend-
ben megkezdtük. A művé-
szeti iskolában 124 tanuló 3 
művészeti ágon kezdte meg, 
illetve folytatta tanulmányait, 
5 pedagógussal. 

Az idén ismét két első osztályt tud-
tunk indítani, mivel 35 kisdiák 
íratkozott be iskolánkba. Az 1.a-nak, 
Cserháti Zsanett Johanna, az 1. b-nek 
Pék-Homonnai Judit az osztályfőnöke. 
A kis elsősök felvették a ritmust, gyor-
san beszoktak az iskolai életbe.

Személyi változások történtek a tan-
testületünkön belül. Három kollégánk 
is elment, ketten egri középiskolákban 
helyezkedtek el, viszont érkeztek új 
kollégák hozzánk. Kozma Péter bio-
lógia szakos, Bodócs Diána tánctanár, 
Kladiváné Holló Brigitta gyógypeda-
gógiai asszisztens és óraadóként vissza-
tért hozzánk Drotárcsik Ildikó is. 

Változás történt az intézményvezető 
helyettesek személyében is. Szeptem-
ber 1-től az általános iskolai teendőket 
Székely-Szakács Ágnes, a művészeti is-
kolaiakat Tóta Gabriella látja el.

Az ünnepélyes tanévnyitó után, 
a gyerekek birtokba vehették a tisz-
ta, ízlésesen dekorált osztálytermei-
ket. Az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 
„Okosterem, az állami fenntartású köz-
nevelési intézmények digitális tanulását 
segítő tereinek fejlesztése” című projekt 
megvalósítása folyamatban van. 

Az idei tanévben a takarékosság 
jegyében az előírt maximális hőmér-
séklet 20 fok lehet a tantermekben. 
Igen komoly intézkedési tervet kellett 
kialakítanunk, és továbbítanunk a 
központ felé, hogy hogyan próbálunk 
takarékoskodni az előző évekhez ké-
pest. Ezt minden intézménynek el kel-
lett végeznie. 

8 kollégánk egy 30 órás Matanda 
képzésen vett részt iskolánkban, mely 
segítségével még több módszert hasz-
nálhatnak a tanítók, illetve diákok a 
matematika rejtelmeinek elsajátítására.

Év elején a 6. és 8. osztályos diákok 
bemeneti mérést írtak szövegértés, ma-
tematika, természetismeret és idegen 
nyelvből, illetve a 4. és 5. osztályosok 
szövegértés és matematikából. Folytatá-
saként tanév végén lesz a kimeneti mé-
rés, ahová a 7. évfolyam is csatlakozik. 

Nyolcadikosaink gőzerővel készülnek 
a felvételikre, keresik a számukra leg-
ideálisabb középiskolát. Ezt segíti elő a 
középiskolák bemutatója, mellyel több 
intézmény is megkeresett bennünket, 
illetve a gyerekek is eljárnak a kiszemelt 
iskolákba versenyekre, látogatóba.

Október végén újabb kollégánktól 
köszöntünk el, hiszen Eremiené Lóc-
zi Ildikó megérdemelt nyugdíj előtti 
felmentési időszakát tölti. Kívánunk 
neki egészségben, örömökben eltöltött 
nyugdíjas éveket!

Óráit Huszárné Baráz Beáta vette át.
Eseményekben gazdagon kezdődött 

ez a tanév is. 
Az eddigi iskola által kínált prog-

ramjaink is bővültek, a Parádi Várhegy 
Vadásztársaság által felkínált megálla-
podás alapján, mely szerint az 5. illetve 
6. osztályos gyerekeknek ismeretter-
jesztő vadász szakkört indítottak havi 
rendszerességgel a vadászat, vadgaz-
dálkodás, vadászfegyverek megismer-
tetése témakörökben. 

Tanév elején a Tankerület pályázata 
jóvoltából, a hátrányos, illetve halmo-
zottan hátrányos helyzetű tanulók szü-
lei igen értékes tanszercsomagot vehet-
tek át gyermekeik számára. 

Szeptember 21-én futóversenyt ren-
deztünk Bodonyban. A versenyt a 
Bodonyi Önkormányzat, Vince János 
irányításával, Kovács Márton emlékére 
szervezte. Kovács Márton Bodonyból 
származott, a kiskörei iskola igazgató-
jaként a Tisza-tó körüli triatlon egyik 
főszervezője volt. A kellemes időt ki-
használva 3 útvonalon 1-5. osztályig 
versenyezhettek a diákok korcsoportok 
szerint. Az első három helyezést elérő 
lányok és fiúk érmeket kaptak. A távot 
teljesítőket egy meglepetés paprikás 
krumpli várta a piactéren. Ugyanezen 
a napon a 6-8. osztályosok Mátrafüre-
den vehettek részt egy pályaorientációs 
szakmai napon, az Északi ASZC Mátra 
Erdészeti, Technikum, Szakképző Is-
kola és Kollégiumban. Megismerked-
hettek az iskola arculatával, képzési 
struktúrájával. 

Diákolimpia III. korcsoport fiú lab-
darúgótorna körzeti döntőjét 2022. 
szeptember 27-én rendezték meg Péter-
vásárán. A mi iskolánk is képviseltette 
magát a következő 6. évfolyamos tanu-
lókkal: Fejes Ádám, Suha Ádám, Pádár 
Donát, Jónás Botond, Tarjányi Balázs, 
Zám Zalán. A körmérkőzések során 
fegyelmezett, jó játékkal sikerült Péter-
vására mögött az ezüstérmet megsze-
rezni, megelőzve a siroki és tarnaleleszi 
gyerekeket. Büszkék vagyunk rájuk! A 
fiúk felkészítő tanára Kollár Brigitta ta-
nárnő volt. Köszönjük iskolánk dolgo-
zójának, Csortos Györgynek segítségét 
az utaztatásban.

Élet a Fáyban
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2022. október 19-én rendezték meg 
Pétervásárán a mezei futóbajnokság 
körzeti döntőjét, amelyen iskolánk na-
gyon sikeresen szerepelt. 

13 aranyéremmel, 2 ezüsttel és 1 
bronzéremmel tértünk haza.

Akiket dicséret illet: Csortos Szimo-
netta, Halász Boglárka, Halász Katin-
ka, Spanyúr Dorka, Csík Brendon Mó-
zes, Oláh Zsolt Levente, 5. osztályos, 
Boromisza Flóra, Huszár Petra, Suha 
Ádám, Tarjányi Balázs, Zám Zalán 6. 
osztályos tanulók.

Az utazásunkat segítette a bodonyi 
polgármesteri hivatal, köszönjük nekik!

***
A sikeres szereplés lehetővé tette a 

megyei megmérettetést, amit Maklá-
ron, a repülőtéren rendeztek meg ok-
tóber 25-én. Ennek tétje az országos 
döntőbe jutás volt. Nagy örömünkre 
és büszkeségünkre iskolánk két tanu-
lójának ez sikerült is. Halász Katinka, 
és Halász Boglárka bejutott az országos 
döntőbe, így jövő áprilisban ők képvise-
lik a parádi iskolát Gödöllőn. Felkészítő 
tanáruk Kollár Brigitta tanárnő volt.

***
Idősek Napja alkalmából színvonalas 

műsorral tisztelegtek szépkorú lakosa-
ink előtt 2022. október 9-én a Fáy And-
rás Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola diákjai a Közösségi Házban. 
Az ünnepség a Palócka hangulatos tán-

cával kezdődött, melyet Csortos Ibolya 
tanárnő tanított be. Mellettük felléptek 
még Borsos Balázs és Boromisza Flóra, 
Fejes Violetta és Jónás Borbála tanulók 
versekkel, melyet Pádár Szabolcsné és 
Vince-Kovács Katalin pedagógusok 
készítettek fel. Zeneszámok is szere-
peltek a repertoárban, Borsos Botond, 
Bogdán Kristóf, illetve Herczl Anna 
Dóra, Kovács Anna Sára és Lőrincz 
Luca, a Parádi Pacsirták növendékei 
által előadott komolyabb és könnyebb 

műfaj is képviseltette magát. Felkészítő 
tanáraik: Dikasz Gabriella, Dravucz 
Kálmán és Tóta Gabriella pedagógu-
sok. A művészeti iskolások képzős di-
ákjai egy kis saját készítésű ajándékkal 
kedveskedtek köszségünk ünnepeltje-
inek. Az ajándékok készítését Harcsa 
Szabolcs tanárúr segítette.

***
Együtt Szebb Jövőért Roma-Magyar 

Egyesület 2022-es díjátadóján, melyet 
Gyöngyösön rendeztek, az egész hat-
vani tankerületből két iskolát kértek 
fel, hogy szerepeljen a műsorban, ebből 
az egyik a mi iskolánk volt, a kis nép-
táncosaink, Csortos Ibolya vezetésével. 
Ismételten színvonalas produkcióban 
gyönyörködhettek a jelenlévők.

A gyerekek szállításában itt is, mint 
a sportversenyeken is szeretnénk meg-
köszönni a Parádi Önkormányzat se-
gítségét.

Az iskolarádió jó lehetőséget biztosít 
arra, hogy azon keresztül is megemlé-
kezzünk egy-egy fontosabb esemény-
ről. Így tettük ezt a zene világnapján, 
Tóta Gabriella, illetve az október 6-án, 
Csortos Tímea pedagógusok irányítá-
sával, ahol az aradi vértanúkra emlé-
keztünk.

A Dobó István Vármúzeum Népme-
se Napja alkalmából meghirdetett rajz-
pályázatára több művel pályáztunk, 
abból Szőke Ákos 2.a osztályos tanuló 
2. helyezést ért el. Emléklapját, s jutal-
mát személyesen vehette át Egerben, 
Kovács-Jakó Orsolya pedagógus kísé-
retében. 

Az október 23-ai megemlékezésünk 
több részből áll. Évek óta jól működő 
hagyomány, hogy az 5. osztályosok a 
parádi temetőben rendbe teszik a Hő-
sök sírját, a 8. évfolyam a Recski Tábor-
ban tart megemlékezéssel egybekötött 
koszorúzást Révész Lilla intézményve-
zetővel, Mudriczki József Polgármester 
Úrral és az osztályfőnökökkel, majd 
délután kerül sor a falusi megemléke-
ző műsorra, melyet a mindenkori 7. 
osztály készít el. Most is színvonalas 
műsort láthattunk. Mellettük fellépett 
egy zongoradarabbal Borsos Botond, 
Dikasz Gabriella tanárnővel. Felkészítő 
tanáraik: Vince János, Vince-Kovács 
Katalin, Csortos Ibolya voltak.

Tanulóink, pedagógusaink nagy 
erőkkel készülnek az adventi időszak-
ra. A karácsonyi vásárral összekötött 
Télapóvárásra az iskola előtt, a művé-
szeti iskolások hangversenyükre, a 4. 
és 8. osztályosok a karácsonyi műsor-
ra. Minden programunkra szeretettel 
várjuk a falu lakosságát, bízva abban, 
hogy mindenki számára szebbé, meg-
hittebbé tudjuk varázsolni az év egyik 
legszebb ünnepét. 

Kívánok minden kedves olvasónak jó 
egészséget, békés, nyugodt ráhangoló-
dást az ünnepekre, és boldog karácsonyt 
a Fáy diákok és tanáraik nevében.

n Székely-Szakács Ágnes
intézményvezető helyettes



c  Parádi Mozaik  •  2022. december  d

Már javában zajlik az új nevelési-gon-
dozási év. Megkezdték a legkisebbek is a 
bölcsődével való ismerkedést a kisgyer-
meknevelőnk: Szakácsné Mudriczki 
Réka és a bölcsődei dajkánk: Kovács 
Dominika terelgetésével. Ebben a sze-
repkörükben szeptember hónaptól üd-
vözölhetjük őket. A bölcsődei férőhely 
maximálisan kihasznált a felvett 7 fővel, 
de további igénybe vevők is jelentkeztek. 
Nemcsak a körzethez tartozó felvételi 
területről, hanem a körzeten kívülről is.

A kiscsoportosaink beilleszkedtek, 
a középsőseink és nagycsoportosaink 
pedig már rutinból élvezik az óvoda 
mindennapi világát.

Míg ők a kezdeti lépéseket próbál-
gatják, néhány kollégánk a sok évtize-
des szorgos munka után megérdemelt 
pihenésüket kezdték meg: Szabóné 
Mezei Ágnes, Sneider Tiborné, Simon 
Sándor. Ezúton is köszönjük a község 
közössége érdekében végzett munká-
jukat, erőfeszítéseiket és kívánunk szá-
mukra hosszú, békés, élményekkel teli 
nyugdíjas napokat családjaik körében. 
Szeretettel látjuk viszont őket, ha az in-
tézmény közelében járnak. 

Már jó néhány program megvaló-
sult az intézményünkben mire ezek a 
sorok megjelennek.

Az Éves Munkaterv és Zöld Ese-
ménynaptár projektjei szerint lezaj-
lottak az őszi szüretelések a recski al-

másban, számtalan hátizsákos túrát 
valósítottunk meg a középső és nagy-
csoportban, az Állatok Világnapja al-
kalmából látogatáson vehettünk részt 
a Nagy család tanyáján, teret adtunk a 
szülőkkel közösen a barkácsólós ked-

A BENDEGÚZ Óvoda – Bölcsőde, 
Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény életéből

8 Intézményi hírek
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vünknek - lebonyolítottuk a „Tök jó 
hetet”, együtt énekelhettünk-táncol-
hattunk „Tücsök Szabi” mókás dél-
előttjén. A bűvész, a varázslat világa 
mindannyiunkat elbűvölt és bármeny-
nyire is résen voltunk, nem tudtunk 
rájönni a titkok nyitjára. Végül, de 
nem utolsó sorban nyílt napot kezde-
ményeztünk ismételten a szülők felé 
az egészségtudatos szemlélet megala-
pozását célozva, november hónapban, 
korcsoportonként.

Ismeretnyújtással, közös tevékeny-
kedtetéssel az egészséges életvitel meg-
ismertetésére törekszünk az egész ne-
velési év során. November hónapban 
azonban az Éves Terveknek megfelelő-
en nyomatékot kap a Testünk témakör. 
A különböző programok, projektek, 
tevékenységek segítségével megismer-
kednek a gyermekek saját testükkel, 
testrészek funkciójával, annak ápolá-
sával, az egészség megóvásával, a meg-
felelő táplálkozással, a mozgás szere-
pével, az egészségtudatos magatartás 
alakításával. Betekintést kapnak az 
egészségügyben dolgozó szakemberek 
munkájába, képet kapnak felbecsülhe-
tetlen felelősségükről, fontosságukról. 
Ezzel is közelebb hozva személyüket, 
segíteni akarásukat.  Közös tevékeny-
ségeink során alakítjuk szemléletmód-
jukat: „lelkileg is egészségesebbé válva” 
nyitottabbá válnak saját maguk és má-
sok megismerésére, elfogadására. 

Személyiségükben teljesebbé vál-
va lelkesebben fogadják be az adventi 
hangolódás apró örömeit. A csoport-
szobák, helyiségek dekorációjának 
megújulása, évszakhoz igazodása, az 
éneklés, mesélés, gyertyagyújtás le-
csendesíti, várakozásteljessé teszi izgő-
mozgó lurkóinkat.

Így hát az udvaron, a szülőkkel 
együtt vártuk a jó öreg Mikulást, akit, 
míg megpihent, megörvendeztettünk 
dalokkal, versekkel. Cserébe jutalom 
csomagot osztott, mily meglepő vir-
gács nélkül. Intelmeit bőszen megfo-
gadta minden kisgyermek…

Az ünnepkör legemelkedettebb pil-
lanatait a családjában éli meg minden 
ember. Ehhez kívánunk mindenkinek 
elégedett készülődést, jó egészséget, fe-
nyőillatú karácsonyt a következő vers 
átélésével.

 n Répáné Török Renáta
 intézményvezető

Bieber Mária

Karácsonyi kívánság
Aranyszárnyú, égi angyal, drága Isten-küldött,
hogyha lehet, szeretnék egy csuda varázstükröt!
Olyan legyen, amelybe, ha bele-belenézek,
karácsonykor a kigyúló sárga csillagfények
körén belül megleshessem amúgy titkon, csendben,
hogy ünnepel a kis Jézus ott fenn a Mennyekben.

Van-e ott is karácsonyfa, mennyezetig érő,
rajta díszek, szaloncukrok és sok színes égő?
Vagy plafonja nincs is talán a mennyei laknak,
hol a szentek s az angyalok mind-mind együtt laknak?
S égő helyett Holdat s Napot gyújt az Atyaisten,
hogy szent Fia örömére mindenre fényt hintsen?

Süt-e Neki Szűz Mária diós, mákos bejglit?
Meghallja-e, ha az angyal este csengőt csendít,
s fut-e futva a fa alá izgatottan várni,
szalagokkal jól átkötött csomagra találni?
És legjobban mit szeretne vajon a Jézuska:
legyen benne villanyvasút vagy tán játékpuska?

S hogyha feljön az estórán a vacsoracsillag,
érzi-e, hogy milyen kedves a friss fenyőillat?
Szereti-e a halászlét meg a rántott pontyot?
Fogadjunk, hogy pár játékot maga is elrontott,
s az asztalnál izeg-mozog, cseverészik Ő is,
hiszen nemcsak Istenből van, hanem Emberből is!

Talán a kis Jézusnak is van egy csuda tükre,
s azon, mint egy ablakon át tekint a Földünkre,
és meglehet, hogy e percben engem figyel éppen,
s azt is tudja, hogy az ember mit gondol szívében,
ismer minden gondolatot, titkos, éji tervet,
hisz Ő nemcsak Emberfia, hanem Istengyermek.

Mást gondoltam, égi angyal, drága Isten-küldött,
hogyha lehet, hozzál nékem olyan varázstükröt,
amelybe ha belenézek este avagy reggel,
egy jó gyermek mosolyog rám derűs tekintettel.
De még jobb, ha segítesz, hogy mindig jó maradjak,
akkor a köznapi tükrök is jónak mutatnak!

Intézményi hírek 9
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Kedves Olvasók!
Mint minden évben, az idén is 
sokféle rendezvény, program, 
esemény színesítette települé-
sünk közösségi életét, amely-
hez nagymértékben hozzájá-
rultak az itt működő civil és 
egyéb szervezetek is.

Márciusban a Parádi Kulturális Szer-
vezettel közös támogatásban valósult 
meg Dr. Nagy István nyugdíjas peda-
gógus előadása, amely a természettu-
domány és a metafizika témakörébe 
kalauzolta el a hallgatóságot. Az ér-
deklődésre való tekintettel a téma bon-
colgatása egy újabb előadás keretében 
májusban folytatódott tovább.

***
Április 7. egészségügyi világnap, 

melyen a szakmai szervezetek az 
egészségügyre, a testi és lelki egész-
ség megőrzésére és javítására hívják 
fel a figyelmet. Ehhez kapcsolódóan 
Egészségnapot szerveztünk az Pa-
rádfürdői Kórház Egészségfejlesztési 
Irodájának munkatársaival, amelyen 
ingyenes állapotfelméréssel, kocká-
zatfelméréssel (életmód és hangulati 
állapot felmérés) vártuk az érdeklődő-
ket, akik személyre szabott tanácsokat 
is kaphattak életmód és mentálhigié-
nés tanácsadóktól az „Egészségesnek 
maradni jobb, mint meggyógyulni” 
szlogen jegyében. A program a meg-
hirdetett időpontban betegség miatt 
elmaradt, azonban július 14-én, a Ma-
gyar Vöröskereszt által szervezett vér-
adással együtt valósult meg.

***
Április 11-én, a magyar költészet 

napja alkalmából vers- és prózamon-
dó versenyt tartottunk a Közösségi 
Házban.  

Közel negyven, szebbnél-szebb sza-
valat hangzott el, így a zsűrinek nem 
volt könnyű dolga.

Az alábbi eredmények születtek:
1-2. osztály:
  I. helyezés:  Borsos Bálint 2.b. osztály
 II. helyezés:  Herczl Anna Dóra  2.a. osztály
III. helyezés:  Papp Zoltán  2.b. osztály
Különdíj:  Csépe Nimród 1.b. osztály
3-4. osztály:
  I. helyezés:  Varga Zelda  3. osztály
 II. helyezés:  Csikós Ketrin  4. osztály
III. helyezés:  Bunda Bianka Kira  4. osztály
Különdíj:  Kovács Anna Sára  3. osztály
5-6. osztály:
  I. helyezés:  Prokaj Kinga Virág  6.a. osztály
 II. helyezés:  Prokop Dóra 6.a. osztály
III. helyezés:  Berger Anasztázia
 Viktória  6.b. osztály
7-8. osztály:
  I. helyezés:  Boda Sára Tünde 8.a. osztály
  I. helyezés: Csikós Dániel 8.a. osztály
 II. helyezés:  Vízkeleti Álmos 7.b. osztály
III. helyezés:  Prokaj Vanda Rebeka 7.a. osztály

Erre az alkalomra azonban nemcsak 
az iskola diákjai készültek, hanem a 
kisebbek is. 7 nagycsoportos kisgyer-
mek képviselte a Bendegúz Óvodát. 
Ők nem versenyeztek, inkább csak be-
mutatkoztak, szokták, próbálgatták az 
óvodán kívüli helyszínt.

Köszönjük a zsűri munkáját, gra-
tulálunk a nyerteseknek és minden 
résztvevőnek!

***
Már nem első alkalommal adtunk 

helyet az április 14-én megrendezésre 
kerülő Magyarország Kerékpáros He-
gyi Bajnoksága rajthelyének. Itt gyűl-
tek össze az ország minden pontjáról 
indulók. Az útvonal Parád, Mátrahá-
za, Kékestető, a 17 km-es távon össze-
sen 761m szintkülönbséggel.

***

Kultúra, közművelődés10
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Közösségi Ház – IKSZT hírei
Visszatekintés az elmúlt hónapok közösségi eseményeire
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Április 28-án önkormányzatunk 
a Parádi Vállalkozók Estjére invitál-
ta településünk vállalkozóit. Ezúton 
szerette volna megköszönni a meghí-
vottaknak, hogy az előző évek során 
elvégzett munkájukkal segítették tele-
pülésünk életét, fejlődését.  Mudriczki 
József polgármester, Horváth László 
országgyűlési képviselő és Becskei 
Márk a HKIK Tanácsadó és Projekt-
iroda irodavezetője köszöntötte az 
egybegyűlteket, akik ezt követően a 
Szent Mihály Szekere Vándorszínház 
előadását láthatták. Közös vacsorá-
val, beszélgetéssel, tapasztalatcserével 
zárult az est. A program a TOP 5.3.1-
16-HE1-2017-00011 „A helyi identitás 
és kohézió erősítése Parádon” projekt 
támogatásával valósult meg.

***
Május 10-én színházlátogatáson 

vettünk részt maroknyi csapatunkkal. 
A salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház-
ba invitáltuk az érdeklődőket, ahol 
a Mr. és Mrs. című komédiát néztük 

meg Verebes Linda és Pindroch Csaba 
színészházaspár előadásában.

***
A színes népviseletéről és gazdag 

folklórjáról híres kis nógrádi faluban, 
Kazáron jártunk június 11-én a Kék 
Nefelejcs Hímző Szakkörrel. Jó han-
gulatú tartalmas nap volt, ahol először 

egy kisebb túrával eljutottunk a Ma-
gyarországon egyedülálló geológiai 
ritkasághoz, a riolittufához. Páratla-
nul érdekes látvány nyújtott a rend-
kívül változatos formájú talaj, amely 

hasonlít egy megkövült tajtékzó ten-
gerhez, vagy egy holdbéli tájhoz. A 2 
órás túrát követően elfogyasztottunk 
egy finom ebédet a Laska Teraszon, 
majd megnéztük a település kiállító-
helyeit, a Kézművesházat, a Tájházat, a 
Bányászházat, Palóc Galériát, Mackó 
és Baba Múzeumot. Egy, a megyében 
egyedülálló, páratlan élményt nyújtó 
vasalókból álló magángyűjteményt is 
megcsodálhattunk a Vasaló és Önt-
vény Múzeumban, ahol a faszenes 
vasalótól a villanyvasalókig láthattuk 
a hajdan használt eszközöket. Érdekes 
volt a gyufacímkékből és hamutar-
tókból álló gyűjtemény is. Mindkét 
gyűjtemény Bagi András parádi lakos 
gyűjtéséből készült.

***
Június 25-én Szent Iván-éji prog-

ramra hívtunk és vártunk mind 
kedves érdeklődőt. 2018-ban a Pa-

rádi Idegenforgalmi és Kulturális 
Egyesülettel közösen útjára indított, 
harmadik alkalommal megrendezett 
programunk könnyed, nyáresti ki-
kapcsolódást ígért, amelyen többféle 
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műfaj képviselői szórakoztatták a 
közönséget. Sajnos az időjárás nem 
kedvezett a szabadtéri programnak, 
így a Freskó Rendezvényterem adott 
helyet az eseménynek. A Kenderszer 
Néptáncegyüttes és Farkas Emese, az 
Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Fúvós-
zenekara és Szimfonikus Zenekara, 
valamint a Limonádé Lányok mű-
sorát követően a Csízik & Koncsos 
Duó zenés estje zárta a nap prog-
ramját. Közben, sötétedést követően 
tűzzsonglőreink próbálták megszelí-
díteni a Szent Iván-éjen lobogó lán-
gokat. A műsor ideje alatt lehetőség 
volt mezei virágokból koszorút fonni, 
illetve a Csipi Csupi Csodák műhe-
lyében arcfestésre, csillámtetoválás-
ra, valamint a jelenlévők hallhattak 
néhány érdekességet erről a jeles 
napról és néhány, hozzá kapcsolódó 
hiedelemről, népszokásról. Köszön-
jük fellépőinknek, hogy elfogadták 
meghívásunkat és szemet, lelket gyö-
nyörködtető előadással varázsoltak el 
bennünket és köszönjük a részvételt 
mindazoknak, akik velünk töltötték a 
délutánt és az estét.

***
Július 9-én került megrendezésre 

az Országos Magyar Vadászkama-
ra Heves Megyei Területi Szervezete, 
a Heves Megyei Vadásztársaságok 

Szövetsége és Parád Nagyközség Ön-
kormányzata szervezésében a XXIX. 
Heves Megyei Vadásznap. A szerve-
zők színes programmal várták az ér-
deklődőket. A program keretein belül 
került sor a Freskó Rendezvényterem 
bejáratánál az épületet tervező Kaplo-
nyi László építészmérnök, mérnökka-
ri százados emléktáblájának avatásá-
ra. Az eseményen részt vett Csernainé 
Szebenyi Júlia, a tervező unokája is.

***
Augusztus 20-án, a keresztény ma-

gyar állam alapításának évforduló-
ján, az ünnepi szentmisét követően 
tartottuk meg a templomkertben 
Szent István napi ünnepségünket. 
Dombi Ferenc plébániai kormányzó 
megszentelte az új kenyeret, amelyet 
Mudriczki József polgármester kö-
szöntője követett. Műsorunkban Hor-
váth Liliána vers, Farkas Emese ének, 
Csikós Dániel vers, valamint Dávid 
Laura ének előadása tette ünnepivé a 
megemlékezést. Sok éves hagyományt 
követve a Palócbokréta Hagyomány-
őrző Egyesület népviseletbe öltözött 
tagjai új kenyérrel és pálinkával kínál-
ták az ünnepség résztvevőit. Köszön-
jük a Sebestyén Pékség támogatását.

Kora este a focipályán folytatódott 
tovább a nap programja. Két évvel 
ezelőtt szerveztük meg az első zenés 
közösségi estet, amely hagyományt 
az idén is folytattuk. Célja, hogy meg-
mozdítsuk a helyieket, környékbelie-
ket, valamint bemutatkozási, fellépési 
lehetőséget adjon helyi zenekaraink-
nak, évről évre megújulva, színeseb-
bé válva.  Ebben az évben az egész est 
folyamán az élőzenéé volt a főszerep. 
Két helyi zenekarunk, a Quattro és 
HunoRock csapott a húrok közé, va-
lamint vendégzenekarként érkezett 
hozzánk a népszerű, háromszoros 
platinalemezes, Fonogram-jelölt Ocho 
Macho együttes. A zenekar bő másfél 
órás zenei élményt adott, s ahogyan 
ígérték, az önfeledt szórakozásé és a 
magával ragadó zenei élményé volt a 
főszerep.

Végtelenül közvetlen embereket is-
merhettünk meg a zenészekben, akik 
nagyon jól érezték magukat nálunk.
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Köszönjük fellépőinknek a zenei 
élményt, a fény- és hangtechnikát a 
Gyurcsák Hangosításnak, a rendez-
vény biztosítását a Parádi Polgárőr 
Egyesületnek, a rendezvényről készült 
fotókat Sidló Tamásnak, a Parádi Kis-
vendéglőnek pedig, hogy gondoskod-
tak a vendégek ellátásáról. Köszönet 
az önkormányzat közfoglalkoztatott-
jainak a helyszín előkészítéséért és 
visszaállításáért, a diákmunkán lévő 
Teleki Emese délelőtti, valamint Ma-
darász Tamás egész napos segítségét. 
Köszönjük Csortos Imréné Anikónak a 
finom vacsorát, amivel vendégül láttuk 
a fellépőket és a segítőket. Köszönjük 
Parád Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-Testületének, hogy az anya-
gi forrás biztosításával lehetővé tette a 
rendezvényt megvalósulását.

Végül, de nem utolsósorban köszö-
net mindazoknak, akik eljöttek és ezt 
a programot választották ezen az estén. 
Reméljük mindenki jól érezte magát!

***
Az idén csatlakoztunk a Nemze-

ti Művelődési Intézet Közösségépítő 
Kultúránk (KÉK) 2022 programso-
rozathoz. Az esemény célja, hogy a 
résztvevők megismerjék a közműve-
lődés kultúraközvetítő, közösségépítő 
szerepét, megtapasztalják az előadó-
művészeti tevékenységek kulturális, 
közösségmegtartó erejét. Ennek ke-
retében kulturális intézmény bemuta-
tásával és előadó-művészeti produk-
cióval várták a programra jelentkező 
településekről érkezőket. Ennek prog-
ramsorozatnak köszönhetően látogat-
hattunk el egy buszos kirándulással 
Lakitelekre szeptember 7-én. 

Szép, napos őszi időben indultunk 
útnak. A Nemzeti Művelődési Intézet 
Heves Megyei igazgatója, Buzás Esz-
ter kísérte csoportunkat. A nap első 
programjának a lakitelki közösségi 
tér adott helyet, ahol ki lehetett pró-
bálni a nemezelést, megtekinthettük 
a Hungarikumok gyűjteményét be-
mutató kiállítást, majd Szabó Magda 
életét bemutató kamaraszínházi elő-
adás részesei lehettünk. Innen Laki-
telek – Tőserdőbe indultunk, amely 
a Kiskunsági Nemzeti park része. 
Megmásztuk a parton álló kilátót, 
megpihentünk egy kicsit a vízparton. 
A szabad programot követően a Nem-
zeti Művelődési Intézet újonnan épült 

székháza felé vettük az irányt, ahol 
egy finom ebéddel várták a csapatot. 
Ezután székházlátogatáson mutatták 
be az impozáns épületet, az ott folyó 
munkát, ahol mesterségbemutatót 
is láthattunk. A hazafelé vezető úton 
igazgató asszony apró nyeremények 
ellenében egy kis játékra invitált ben-
nünket, ahol a nap során látottakkal 
kapcsolatos kérdésekből álló tesztet 
töltöttünk ki.

Egy kellemes napot töltött együtt 
a közösség, kiváló idegenvezetéssel. 
Mindnyájan jól éreztük magunkat. 
Ha jövőre lesz lehetőség, ismét jelent-
kezünk a programra.

***
Szeptember 17-én a Kulturális Örök-

ség Napjai programsorozat keretében 
került sor a Palóc Ház ünnepélyes át-

adására. 2020 nyarán egy tűzeset je-
lentős pusztítást végzett a Palóc Ház 
épületeiben. A tűzeset után a magyar 

kormány támogatásával a Népi Építé-
szeti Program soron kívül, kiemelten 
támogatta a helyreállítást az épületek 
megmentése érdekében. Az átadón 
Mudriczki József polgármester beszélt 
a műemlék épület jelentőségéről és 
egyben köszönetet mondott a helyreál-
lításban szerepet vállalóknak. Erdélyi 
Erika, a Népi Építészeti Program szak-
mai vezetője ismertette a programot, 
majd Bihari Ádám építész mutatta be 
a helyreállított tájházat. Az átadót Far-
kas Emese és a Palócka Néptánccso-
port műsora, valamint a Palócbokréta 
Hagyományőrző Egyesület népviselet-
be öltözött tagjai színesítették.

***
Október 5-én a KDNP Parádi Alap-

szervezete „Orvos a háznál” cím-
mel kerekasztal beszélgetésre hívta 

és várta településünk lakosait. Az est 
házigazdájaként Mudriczki József 
polgármester köszöntötte a meghí-
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vott vendéget, Dr. Tóth Eszter Enikő 
főorvosasszonyt, a Magyar Orvosi 
Kamara területi elnökét és beszélgető-
partnerét, Szakács Zalán önkormány-
zati képviselőt. Az est folyamán az ak-
tuális egészségügyet érintő kérdések 
és válaszok hangzottak el.

***
Október 9-én köszöntöttük te-

lepülésünk idős lakosait az Idősek 
Világnapja alkalmából. Mudriczki 
József polgármester ünnepi beszédét 
követően iskolánk diákjai és volt di-
ákja verssel, tánccal, zenével és dallal 
örvendeztették meg az ünnepelteket. 
Műsorukat követően a képzőművé-
szeti tagozat diákjai által készített kis 
ajándékok kerültek átadásra. Köszön-
jük az iskola diákjainak műsorát, a 
felkészítő pedagógusok munkáját, a 
szülőknek pedig, hogy gyermekeik 
szereplésével szebbé varázsolták ezt a 
délutánt. Köszönjük Farkas Emesének 
és Dávid Laurának, hogy csodálatos 
hangjukkal színesítették a műsort.

A műsort követően Csortos Im-
réné Anikó által megsütött finom 
süti elfogyasztására és közben a Kék 
Nefelejcs Hímző Szakkör kiállítá-
sának megtekintésére invitáltuk a 

jelenlévőket. A kiállítás anyaga egy 
20 alkalmas foglalkozás keretében 
készült, a Nemzeti Művelődési In-
tézet által támogatott, Tudásunkkal 
kézenfogva a közösségekért projekt 
keretein belül. A programban Békés 
megyei hímzéssel ismerkedtek meg a 
szakkör tagjai és készítették el a pa-
ravánokon látható darabokat. A kiál-
lítás október 24-ig volt megtekinthe-
tő a Közösségi Házban.

***
Kertbarátok alakuló összejövetelére 

került sor október 14-én. Az ötletgaz-
da, Palotai Annamária kertész tájé-
koztatta az érdeklődőket a Kertbarát 
Klub tervezett tevékenységéről, célja-
iról. A tervek szerint havi 1 alkalom-
mal fognak találkozni. Minden kert-
barátot szeretettel várnak a klubba.

***
Nemzeti hőseinkre emlékeztünk az 

1956-os forradalom és szabadságharc 
évfordulójának tiszteletére rendezett 
ünnepségünkön. Mudriczki József 

polgármester ünnepi köszöntőjét kö-
vetően iskolánk 7. osztályos diákjai 
műsorukkal tisztelegtek a szabadság-
harc eszméje és hősei előtt.

***
Kedves Lakosok!
Szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy 

a Közösségi Ház heti rendszerességű 
programjai ebben az évben december 
22-ig zajlanak, amelyre szeretettel vár-
juk az érdeklődőket.

Hétfő: Klasszikus Aerobic 18.00   óra
 Kangoo Jumps 19.00   óra
Kedd: Gymstick 18.00   óra
Szerda: Hímző szakkör 15.00   óra
 Klasszikus Aerobic 18.00   óra
Csütörtök: Gyógytorna 17.00   óra
 Szattva jóga 18.15   óra

Az energiatakarékosság jegyében a 
Közösségi Ház december 22-től janu-
ár 8-ig zárva tart. A programjainkkal 
kapcsolatos bővebb információkért lá-
togassanak el a www.parad.hu/prog-
ramok honlapokra, a Közösségi Ház 
facebook oldalára vagy figyeljék pla-
kátjainkat.

***
„Borulj a földre téli álom,  
ölelj át minden gyermeket.

És mindenütt a nagyvilágon 
örüljenek az emberek.

Harangok tiszta, zengő hangja 
kísérjen minden éneket.

Csituljon el szíved haragja, 
s várjuk a legszebb ünnepet.”

Kedves Lakosok!
Ismét eltelt egy év és újra itt a dec-

ember. Beköszöntött az év egyik leg-
szebb időszaka, az adventé, amely alatt 
a reményekkel teli várakozást eleve-
nítjük fel és éljük meg újra évről-évre. 
Már égnek a hit, a remény, és az öröm 
gyertyái, a szereteté pedig várja, hogy 
lángra lobbanjon. Készüljünk hát nyi-
tott szívvel, szeretettel, reménnyel az 
év legszebb ünnepére.

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 könyvtár, mint közösségi hely
Januártól a közművelődéshez 
került a Könyvtár, Információs 
és Közösségi Hely működteté-
se. A településünkön működő 
könyvtár a Bródy Sándor Me-
gyei és Városi Könyvtárral kö-
tött megállapodás értelmében 
a HEVESTÉKA Könyvtárellátási 
Szolgáltató Rendszerének cso-
portjához tartozik 2018 óta.

Az átvételt követően igyekeztünk 
megfelelni ennek az új feladatnak. Az 
alapszolgáltatásokon túlmenően sze-
rettünk volna a könyvtárban is helyet 
adni közösségi programoknak.

Több mint 1 évvel ezelőtt kezdte 
meg működését a Baba-Mama Klub, 
amelynek már a kezdetektől a könyv-
tár adott otthont. Nagy örömünkre a 
klub folyamatosan működik, havonta 
1 alkalommal találkozunk az anyu-
kákkal és gyermekeikkel, ahol zenés 
foglalkozásokon vehetnek részt. Al-
kalmanként lehetőség nyílik a Pa-
rádfürdői Állami Kórház Egészség-
fejlesztési Irodájának munkatársával 
folytatott kötetlen beszélgetésre is, 
ahol aktuális témákkal foglalkozunk. 
A klub tagjai szinte állandóan cseré-
lődnek, hiszen a kicsik előbb-utóbb 

bölcsődébe, óvodába mennek. Bízunk 
benne, hogy a klubban eltöltött idő 
hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek 
gyorsabban beszokjanak a közösség-
be, és zökkenőmentesebb legyen a 
beilleszkedés. Az ősz folyamán bölcsit 
kezdő kicsik már nem voltak egymás 
számára idegenek, hiszen itt a klubban 

már többször találkoztak egymással. 
A klub mindenki számára nyitva áll, 
szeretettel várjuk az anyukákat, apu-
kákat, nagyszülőket és a kicsiket.

***
Szintén 1 éve ad helyet a könyvtár 

egy másik állandó csoportunknak, a 
hímző szakkörnek is, amely több mint 
4 évvel ezelőtt kezdte meg működé-
sét. Az elmúlt időszakban a tagok ke-
zei között rengeteg gyönyörű alkotás 
született, amelyeket több alkalommal 

mutattunk meg a közönségnek. Októ-
ber végétől, tovább folytatódik a Tudá-
sunkkal kézenfogva a közösségekért 
projekt, amelyben egy hagyományos, 
ám különleges technikát élesztünk 
fel a kötés és a gyöngy párosításával. 
Szakkörünk, melyhez bárki csatla-
kozhat, szerdánként 15 – 17 óra között 
tartja foglalkozásait, ahol lehet hímez-
ni, horgolni és megismerkedhetünk a 
kötés gyönggyel kombinációjával.

***
Májusban és júniusban két alkalom-

mal „Mesekuckóvá” vált a könyvtár. 
A 3. osztályosok tapasztalhatták meg, 

hogy a mesélés útján, mesehallgatás 
közben, hogyan mentesül a lelkük 
egy kicsit a kötöttségektől. Egy óra 
erejéig gondolatuk a mese szárnyán 
szállt, ellazulhattak a könyvtár csen-

des, megnyugvást sugárzó közegében 
Szakács Péterné Ibolya segítségével. A 
mesehallgatást követően játékos, raj-
zos formában kerültek feldolgozásra a 
hallottak.

***
A tanév második felében a 2. osztá-

lyosok is beiratkoztak a könyvtárba és 
rendszeres könyvtárhasználók lettek. 
A helyes könyvtárhasználattal egy 
könyvtári óra alkalmával ismerkedtek 
meg az újdonsült olvasók.

***
A Bródy Sándor Megyei és Városi 

Könyvtár ebben az évben is négy in-
gyenes programot támogatott, amely 
negyedévente egy alkalmat jelentett. 
A Hevestéka kínálatából úgy válasz-
tottuk ki a négy programot, hogy le-
hetőleg minden korosztályt megszó-
lítsunk.

 „A könyvtárunkban ülve akár a világ összes sarkába eljuthatunk.”
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Májusban a Baba-Mama Klubban 
Ciróka foglalkozást tartott a megyei 
könyvtár munkatársa, ahol rövid bá-
bos jelenetekkel, ölbéli játékok szóra-
koztatták a kicsiket. Minden résztve-
vő nagyon élvezte a foglalkozást.

***
Júniusban a Bendegúz Óvoda óvo-

dásai Mesekunyhó című mesés fog-
lalkozáson vettek részt. A játékos, 
interaktív foglalkozásba ügyesen be-
kapcsolódó gyerekek vidáman éne-
keltek, majd meghallgatták a mesét a 
medve kardjáról. A délelőttöt kézmű-
ves foglalkozás zárta, ahol papír és 
fonal segítségével készültek a szebbnél 
szebb madárkák.

***
Szeptemberben a horgolás alap-

jaival ismerkedhettünk a Horgolt 
kulcstartóktól a játékfigurákig című 

programban. A foglalkozás során fény 
derült arra, hogyan is kezdjünk neki a 
játékfigurák, kulcstartók horgolásnak, 
milyen a varázsgyűrű, hogy kell sza-
porítani, fogyasztani, hogy kell mintát 
olvasni vagy összeállítani egy több ré-
szes játékfigurát.

***
„Olvass a kutyának” könyvtári prog-

ramunkon találkoztak a 4. osztályo-

sok a Kutyaköztársaság-Munkakutya 
Egyesület terápiás kutyusaival, Mayjel 
és Aramisszal. Sok információt kap-
tak a gazdiktól a terápiás kutyusokról, 
munkájukról, képzésükről, és néhány 
trükköt is bemutattak a négylábúak. 
A foglalkozás meseolvasással zárult, 
kézről-kézre jártak a könyvek, min-
denki olvasni szeretett volna az ebek-
nek, akik szemmel láthatóan jól érez-
ték magukat a gyerekek gyűrűjében.

Kedves Olvasók!
A könyvtárban változatlan nyitva-

tartással várjuk Önöket december 22-ig. 
Hétfő  10 – 12 
Kedd  10 – 12
Szerda 15 – 17
Csütörtök 10 – 12
  16 – 18
Az energiatakarékosság jegyében 

december 22-től január 8-ig a könyv-
tár is zárva tart.

Várunk minden kedves olvasni vá-
gyót, ahol a több ezer kötetből álló he-
lyi állomány mellett, a Bródy Sándor 
Megyei és Városi Könyvtár negyed-
évenkénti cserékben biztosítja a friss, 
változatos irodalom széles választékát 
minden korosztály részére.

Könyvtárközi átkölcsönzés kere-
tében lehetőség van olyan könyvek 
hozzáférhetővé tételére a szolgáltató 
állományából, amelyek a saját állo-
mányban nem találhatóak.

A könyvek mellett többféle érdeklő-
dési körnek és korosztálynak megfele-
lő folyóiratok között is lehet válogatni. 

Kívánunk áldott, békés ünnepeket 
és boldog új esztendőt.

n Vass Gáborné
könyvtáros

16 Kultúra, közművelődés
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Ádvent az Egyházban
„Advent a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyö-
nyörű gondolatnak, hogy “meg kell tanulni vágyakozni 
azután, ami a miénk”. Gyermekkorunkban éltünk így. 
Vágyakoztunk arra - ami biztosan megjött. Télen: az első 
hóesésre. És várakozásunk ettől még semmivel sem volt ki-
sebb, erőtlenebb. Ellenkezőleg: nincs nagyobb kaland, mint 
hazaérkezni, hazatalálni – beteljesíteni és fölfedezni azt, 
ami a mienk. (...)  Az a gyerek, aki az első hóesésre vár, – jól 
várakozik, s már várakozása felér egy hosszú-hosszú hóesés-
sel. Az, aki hazakészül, már készülődésében otthon van. Az, 
aki szeretni tudja azt, ami az övé, szabad és mentes a bir-
toklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől-szomjától. 
Aki pedig jól várakozik, az időből éppen azt váltja meg, ami 
a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: hetek, órák, percek 
kattogó, szenvtelen vonulását. Aki valóban tud várni, ab-
ban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében 
és jelentésében semmivel se kevesebb annál, mint amire vár” 
Pilinszky János, (Szög és olaj 371) írja, amikor az adventről 
gondolkodik. A lényege a jó várakozás. 

Az embereknek az ádvent mást és mást jelent: van, akinek 
semmit, talán még a karácsony sem, bár nem hiszem, hogy 
ne érintene meg mindannyiunkat a karácsony meghittsége, 
békessége, boldogsága, mert az ember erre vágyik, ez van 
a szívébe írva, a költő is erről ír. Van, akinek csak feladat, 
készülni, sürögni-forogni, mint Márta az evangéliumban, 
akinek mindenkire van gondja, csak a lényeg veszik el, Jézus 
Krisztus születésnapja. Hiszen nem fenyőünnep vagy télün-
nep a karácsony, hanem Isten ígérete, a Megváltó születése. 
A keresztények ennek a napjára készülnek és mégsem csak 
erre, hiszen az adventus, Úrjövetet jelent.

A keresztény ókor két eljövetelre gondolt: Isten belépése a 
történelembe Jézus Krisztus által, és az eljövendő érkezésre, 
a világvégére. Az első, a történelmi, ami már megtörtént, 
hogy Jézus közénk született, vállalta emberi mivoltunkat, 
együtt érezve az emberrel. Lehetőséget adott számunk-
ra, hogy megszabaduljunk vétkeink nyomasztó terhétől. 
A második, Jézus világvégi eljövetele. Nagyon komolyan 
vették Jézus tanítását a virrasztásra és készenlétre. Aki vir-
raszt, azért van ébren, hogy az éjszakában élve ne legyen 
az éjszaka fia. S ebben valami remény, valami öröm csillan 
meg: közel már az Úr! Adventi liturgiánk ma is csupa líra, 
bensőség, bizalom. Egyedülálló a vallások világban, hogy 
egy böjtös jellegű időszakban külön vasárnapja van az ör-
vendezésnek.

Ha tovább gondoljuk a várakozás fontosságát, látni fog-
juk azt, amit Szent Bernát ír, hogy van azonban egy harma-
dik ádventje is az embernek és az Egyháznak: a kegyelmi 
ádvent, ami Krisztusnak a jelenbeli lelki eljövetelét hang-
súlyozza, a lelki érkezést a kegyelembe, ami eltölti a hívő 
szívét. Ez a kegyelmi ádvent az, ami számunkra a legtöbbet 
adhatja jelen életünkben.

Az adventi harangok egy 4 vasárnappal összefogott idő-
szak komolyan vételére hívnak, hogy felkészüljünk Jézus 
születésnapjára a fentebb leírt hármas értelemben. A litur-

gia ugyancsak nevelően válogatja össze mondanivalóját. 
Ezt jelzi az adventi koszorú gyertyáinak fokozatos meg-
gyújtása, - akár a családi otthonokban is. A hétköznapok 
jellegzetes élménye a kitartóan, de meleg szívvel vállalt haj-
nali mise, régi nyelven aranyos mise, roráté. A roráték ere-
detileg Szűz Mária misék voltak, fehérben vagy aranyban, 
ilyenkor a misék elején, ma már a végén imádkozzuk az úr 
angyalát. Ez az időszak a kisböjt ideje, ami pont nem a han-
goskodásról, hanem az elmélyülésről szól a hívő életében. 
Bűnbánati liturgiák segítenek sok helyen a szentgyónás el-
végzésére, vagy lelkigyakorlatos napok. 

Sok helyen még tartják a népi jellegű imaórákat magán-
házaknál, több család együtt: “Szállást keres a Szentcsa-
lád”…  befogadom a Szent Családot, nálam otthonra lel-
nek, nem úgy, mint az első karácsony éjszakáján!

Minden hívő ember várakozásának van egy közös pontja, 
az üdvösség folyama, Isten szeretete, megváltása. Ő vele len-
ni, vele élni, a békét megtalálni, a szeretetben örökké lenni! 

Ady Endre Karácsony című
verse is így szól: 

Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Odahaza.
De jó volna tiszta szívből
– Úgy mint régen –
Fohászkodni
De jó volna megnyugodni.

De jó volna mindent, mindent
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermekszívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.

Kedves Olvasók! Valóban, igaz hittel, gyermeki szívvel, 
kibékülve, a szeretetet megélve jussunk el az ünnepre és 
Krisztus születése hozzon otthonaikba meghittséget, bol-
dogságot, reményt és végtelen szeretet. Kívánok mindenki-
nek meghitt ádventet és áldott karácsonyt!

n Dombi Ferenc Csaba
plébániai kormányzó

Kedves Testvérek!
   Szeretnélek tájékoztatni Benneteket, hogy ezentúl  

az egyházi ügyek intézésre a szombati és a vasárnapi  
miséket követően lesz  lehetőség a sekrestyében.

17Hitélet
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Katolikus Szeretetszolgálat 
Szent Ottilia Otthon

A covid járvány lecsendese-
dése újra alkalmat adott arra, 
hogy programokat szervez-
zünk idős lakóink számára.

A nyarat „nyárindító„ partival nyitot-
tuk meg, ahol a Pünkösdirózsa  Ha-
gyományőrző csoport szórakoztatta 
az ellátottakat. Ezt követően, június 
24-én, lakóinkkal Szentkútra zarán-
dokoltunk el.

Augusztus 8-12-ig gyerektábort 
szerveztünk a dolgozók gyermekei-
nek. Rengeteg program színesítette 
így a mindennapokat, s lakóink is 
nagyon élvezték a gyereksereg közel-
ségét. Mosolyogva, szeretettel várták 
minden reggel a kis és nagyobb gyer-
kőcöket. Ezen a héten több vendég 
előadónk volt. Dombi Ferenc atya és 
Boncza-Zsizsik Cecília hitéleti foglal-
kozást tartott. Az Egészségfejlesztési 
Iroda munkatársai a digitális világ 
veszélyeiről tartottak előadást, egy 
másik napon a vízivás fontosságáról 
volt egy interaktív foglalkozás. Kö-
vetkező napon Sándor–rétre kirán-
dultunk, ahol több mozgásos felada-
tot lehetett megoldani.  A nap végén 
elsétáltunk a „Máriaképhez„, ahol 
elmondtunk egy imát. Az utolsó na-
pon Tatár Gabriella színésznő, drá-
mapedagógiai gyakorlatokat játszott a 
gyerekekkel, amelyet nagyon élveztek. 
Egész héten természetesen lehetőség 
volt kézműveskedésre, pl.: sógyurma, 
gyurma, festés, rajzolás, színezés, ori-

gami stb., mozgásos kinti játékokra, 
pl.: foci, kidobó, tollaslabda. Aszfalt-
kréta rajzok is készültek. A gyerekek 
egész heti munkáiból a könyvtárban 

kiállítást rendeztünk be. A tábor vé-
gén a gyerekek az élményeken túl egy 
kis ajándékkal és emléklappal térhet-
tek haza.

Szeptemberben a tavalyi évhez ha-
sonlóan a Szent Ottilia Otthon lelkes 

lakói részt vettek egy „Tehetségkutató” 
versenyen, Lakitelken, ahol színpadi 
kategóriában első helyezést értek el.

Már hagyománnyá vált, hogy 
évente egy alkalommal összejövünk 
azért, hogy kifejezzük hálánkat, tisz-
teletünket, megbecsülésünket azok 
iránt, akik hosszú munkában eltöltött 
évek után köztünk töltik megérde-
melt nyugdíjas éveiket. Igyekeztünk 
sok szép programmal kedveskedni 
lakóinknak. Október 5-én tartottuk 
intézményünkben az idősek napi 
műsorunkat, ahol a mentálos csapat 
műsora után az Egri Harmónia Egye-
sített Szociális Intézmény lakóinak 
színvonalas műsorát tekinthették meg 
a jelenlévők. Idősek napi szentmisét a 
Katolikus Szeretetszolgálat lelkésze, 
Burányi Roland atya tartotta. Követ-
kező héten a Recski Nemzeti Emlék-
parkot látogattuk meg pár lakóval. 

Október 20-án megemlékeztünk az 
1956–os forradalom eseményeiről, az 
ünnepi műsort egy kötetlen beszélge-
téssel zártuk, ahol a jelenlévők elme-
sélhették az akkori átélt élményeket.

„Száguldozva vágtat, rohan az idő,
Sorra váltják egymást föl a hetek,

Minden nyár gyorsabb, mint az előző
Az időnek nem mondhatsz 

„állj meg”-et…”
 Zsoldos Imre 

n Bakura Renáta 
és Juhászné Jónás Ildikó
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A 2015. évben bejegyzett egyesüle-
tünk célja, Parád idegenforgalmának 
és kulturális életének ismertté tétele. A 
parádi civil közösségek programjaival 
szoros együttműködésben dolgozik a 
helyi IKSZT-vel közösen. Kiemelt fel-
adatunk a település turisztikai marke-
tingjének segítése, a környezetünk és a 
falukép esztétikus megjelenésére való 
törekvés. 

Az idei tavaszon 26 begónia állvány 
ékesítette a frekventált helyszíneket, 
ezekkel is hozzájárulva azok gondo-
zottabbá tételéhez. A rekkenő hőség 
nem kis feladatot adott, hogy napon-
ta öntözni tudjuk az elhelyezett áll-
ványokat. Köszönetünket fejezzük ki 
Chrudimszky  Attiláné Margónak és 
Osztafin Sándorné Jucinak, akik eb-
ben a munkában besegítettek és szíve-
sen adtak vizet a sajátjukból. Köszön-
jük Csortos Imréné Anikónak, hogy a 
piactér előkertjébe bársonyka virágot 
palántált, amely késő őszig teljes szép-
ségében pompázott. Szívesen fogad-
nánk a jövő év tavaszán egynyári és 
évelő virágokat, mert a magunk erejé-
ből kell szépíteni az utcát és a köztere-
ket is a megfizethetetlenül megdrágult 
virágkínálat miatt.

Pompás előkertet gondoz Bánkú-
ti Józsefné Ildikó az üzlete előtt, úgy 
tűnik kevés vandalizmus éri gondos-
kodását, eltekintve a nyári nagyértékű 
hibiszkusz lopástól, kerítésen belül.

Néhány gondolat a nyári esemé-
nyekről: a parádi IKSZT-vel közösen 
megtartottuk Szent Iván-éji prog-
ramunkat. Igény van erre a nyáresti 
hangulatra, a helyszín adta lehetőségek 
nívós programmal való megtöltésére. 
Jövőre is tervezzük színházi élménnyel 
gazdagítva nyáresti programunkat.

Tisztelt Olvasó! 2023-tól lehetőségük 
adódik, hogy adójuk 1%-ával támogas-

sák a Parádi Idegenforgalmi és Kultu-
rális Egyesület tevékenységét. Adó-
számunk: 18757783-1-20. Köszönettel 
fogadnánk szíves felajánlásukat, mert 
mi is azon munkálkodunk, hogy pá-
lyázati lehetőségek útján megőrizzük 
és gazdagítsuk településünk értékeit. 
Így történt ez az elmúlt évben is. A hu-
tai iskola tetőszerkezetének cseréjére 
6 000 000 Ft-ot nyertünk, így megva-
lósulhatott a régi födém felújítása.

A legnagyobb köszönettel fogadjuk 
PIKE tagunk, Sándor Miklósné Ma-
rika segítségadását a pályázati admi-
nisztrációk lebonyolításában.

Az év hátralévő részében a PIKE 
tagsága ismét megszervezi a sikeres 
jótékonysági cipősdoboz akciót, dec-
ember 16-án a piactéri adventi esten. 
Köszönjük Farkas Gitta szervező 
munkáját.

Közös szabadtéri ünneplésre várjuk 
községünk lakóit. Ezen a délutánon 
ünnepi műsor, forralt bor és finom 
falatok mellett tölthetjük el közösen a 
várakozás perceit.

Köszönöm a PIKE tagságának segí-
tőkész tenni akarását, mellyel rendez-
vényeinket érdeklődésre számot tartó-
vá tudták tenni.

Egészségben gazdag,  
boldog új évet kíván  

a PIKE vezetősége és tagsága nevében
n Csortos Béláné

elnök

Parádi Idegenforgalmi és Kulturális 
Egyesület 2022-ben végzett tevékenységéről
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A Nyugdíjas Klubok és Idősek 
„Életet az éveknek” Országos 
Szövetsége nyolcadik alkalom-
mal rendezi eseményeit ősszel 
és tavasszal Parádfürdőn, az 
Erzsébet Park Hotelben. Ilyen-
kor az ország minden részéről 
több mint 200 fő érkezik az 
eseményre.

A szövetség elnökasszonya, dr. Hegye-
siné Orsós Éva minden alkalommal 
részt vesz az eseményen. Éva asszony 
szívén viseli a nyugdíjasok helyzetét, 
számtalanszor hallatja hangját a mé-
diában és védi a nyugdíjasok érdekeit.

A Heves Megyei elnökasszonyunk, 
Lázár Tünde is ellátogat a rendezvé-
nyekre és tombolaajándékokkal járul 
hozzá annak sikeréhez, színvonalához.

Ebben az évben az ideérkezők két 
alkalommal, március 22-től és októ-
ber 10-től töltöttek el négy-négy cso-
dálatos napot Parádfürdőn.

Mudriczki József, Parád Nagyköz-
ség polgármestere minden évben 
nagy szeretettel köszönti a résztve-
vőket, akik érdeklődéssel hallgatják, 
hiszen Parádfürdő múltja és jelene 
felkelti érdeklődésüket. Polgármes-
ter úr részletesen ismerteti Parád 
történetét, a Károlyiaktól, a SZOT 
időszakán keresztül napjainkig. Ese-
ménydús beszámolóit mindig nagy 
tapssal köszönik meg a résztvevők. 
A többnapos rendezvényen sok prog-
ram áll a résztvevők rendelkezésére. 
Nyugdíjas Klubunk tagjai is minden 
alkalommal részt vesznek a szervezés 
lebonyolításában, a parádi látniva-
lók ismertetésében. Részünkről nagy 
öröm, hogy ezen alkalmakkor min-
dig sok ismerős arcot látunk, akik 
már visszatérő vendégek. Lehetőség 
nyílik, hogy bemutassuk a helyi ter-
mékeket, Simon Aladárné Ancika 
termelői mézet, Dávid Krisztina, a 
Mátra éléskamráját, Kárpáti Viktória 
parádi ásványokból készített termé-

keit hozta el, Béres Melinda finom 
molnárkaláccsal lepte meg a vendé-
geket. Ősszel nagy sikere volt a Min-
den Ami Hús-bolt termékeinek.

Bemutatásra került a parádi viselet 
is, amire Csortos Bélánét, a Parádi 
Idegenforgalmi és Kulturális Egyesü-
let elnökasszonyát kértük fel. Ria szí-
vesen fogadta a felkérést és nemcsak a 
viseletet mutatta be, hanem mesélt a 
parádi szokásokról, hagyományokról, 
a megújult Palóc Házról és a minden-
napi élet eseményeiről. Két fajta viselet 
került bemutatásra, melyeket Barcza 

Józsefné Jucika és jómagam öltöttünk 
magunkra. A viseletbemutató nagy si-
kert aratott, hiszen egyedi és csodála-
tos a palóc viselet.

Öröm és megtiszteltetés volt szá-
munkra, hogy településünket válasz-
tották a találkozó helyszínéül. Bízunk 
benne, hogy jövőre ismét találkozunk!

Ezúton kívánok a parádi Nyugdíjas 
Klub nevében áldott, békés karácsonyi 
ünnepeket és egészségben, bőségben 
gazdag új évet.

 n Szakács Béláné
 klubvezető

Nyugdíjasok találkoztak 
Parádfürdőn
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Minden településen van egy 
ikonikus hely, kerekes kút, 
faluvégi kocsma, templom 
előtti kispad, egy megbecsült 
ember vendéglője, akit a kö-
zösség tisztel, szavára hallgat, 
tanácsát, véleményét kéri, 
hogy eligazodjon a világ viselt 
dolgain.

Nekünk is van egy ilyen emberünk – 
akit Kívés Bandi néven ismer a kör-
nyék. A tősgyökeres kifejezés őrá iga-
zán ráillik – mert családja generációk 
óta Parádon él.

– Kedves Bandi, mert így szólítunk, 
eredeti szakmád is a vendéglátáshoz 
fűz? Felidéznéd, hogy milyen úton ju-
tottál el arra az elhatározásra, hogy 
a vendéglátás fogja meghatározni az 
életedet?

– 1965-ben érettségiztem, utána a 
parádi ÁFÉSZ-hez kerültem. Ott elő-
ször segédkönyvelő lettem, majd el-
lenőr. Az ellenőrzés tulajdonképpen 
kapcsolódott a vendéglátáshoz is, és 
idővel afelé orientálódtam. Közben el-
végeztem a vendéglátóipari techniku-
mot. 1970-ben házasságkötésemet és 
fiam születését követően 3 évre Egerbe 
költöztünk, ahol szintén az ÁFÉSZ-
nél titkárságvezető lettem, majd átke-
rültem a vendéglátóipari osztály élére. 
1978-ban visszaköltöztünk Parádra és 
Parádfürdőn a Bisztró – az ún. Lapos 
Étterem – vezetésével bíztak meg, ami 
inkább bisztró jellegű volt, hiszen ön-
kiszolgáló jelleggel működött. Ezt 3 
évig vezettem, majd Parádon átvettem 
a Kakukk Éttermet, mivel az előző 
vezető elköltözött. 1985-ig vezettem 
a Kakukkot, amikor beindult a bér-
beadásos rendszer. Ismerve az egység 
adottságát, felmérve az akkori helyze-
tet, kiderült, hogy azokkal a feltételek-
kel, amit meghirdettek, hosszútávon 
nem gazdaságos üzemeltetni, mert az 
ember az egzisztenciáját kockáztathat-
ja. Közben jó barátságba kerültem a 
fogorvossal, sokat beszélgettünk és eb-

ből született egy közös gondolat, hogy 
a Parád külterületén lévő, akkori víz-
ügyi területen kempinget létesítsünk. 
Megkerestük a miskolci Vízügyi Igaz-
gatóságot, egy esetleges hosszabb távú 
bérleti szerződést megkötése végett. A 
Vízügyi Igazgatóságtól pozitív választ 
kaptunk, így vágtunk bele a felújításba 
1986 tavaszán. Fél év múlva a fogor-
vos barátom kiszállt a projektből, így 
ezt követően a család, ismerősök, ba-
rátok összefogásával 1987-re sikerült 
annyira helyrehozni a területet és az 
épületeket, hogy megkapjam a műkö-
dési engedélyt, kemping, turistaszál-
ló és étterem üzemeltetésére. Innen 
indult el a Túra Camping története. 
Érdekesség, hogy hivatalosan június 
1-jén indultunk, de már májusban a 
külföldi vendégek rágták a fülünket, 
hogy hagy kempingezhessenek. Az 
volt az úgynevezett kempingaranykor, 
nyitástól egészen a rendszerváltásig. 
A rendszerváltás után még pár évig 
dinamikus volt a forgalom, azután 
egyenletes ütemben csökkent. A jó 
kezdés tulajdonképpen annak tudha-
tó be, hogy 1980-as években Magyar-
ország már nyitott volt a nyugat felé, 
1988-ban a vízumkényszert is eltöröl-
ték, így korlátozás nélkül utazhattak 
hozzánk a nyugati vendégek, míg a 

többi szocialista országban 1990-ig 
fennállt a vízumkötelezettség. Így in-
dultunk, nagy nehézségek árán, de 
annál nagyobb bizalommal, és az idő 
bebizonyította, hogy reményeink nem 
légből kapottak voltak. 

A rendszerváltás után megindult 
a privatizáció, 1992-ben a bérleti 
szerződés lejárta után a vízügy pri-
vatizálásra meghirdette a kemping 
ingatlanát. Több ajánlat közül az én 
ajánlatom volt a legelőnyösebb, így 
sikerült 1994-ben a tulajdonjogát 
megszereznem. Közben szintén 1994-
ben sikeresen letettem a felsőfokú 
vendéglátóipari, áruforgalmi szak-
vizsgát, mely diplomamunka témája 
a mátrai idegenforgalom és a Túra 
Camping kapcsolata volt.

– Több cikluson át voltál a képvise-
lő-testület tagja, illetve a település 
pénzügyi bizottságát is vezetted. 
Tetted ezt a feladatot a korrupció 
teljes kizárásával, semmilyen önös 
érdek, saját haszon nem érdekelt. 
Szemed és lelked előtt munkád során 
a legfontosabb feladat Parád fejlődé-
se, a település vagyonának megőrzé-
se, gyarapítása, az épített és termé-
szeti örökségek megóvása volt. Mire 
emlékszel, mire vagy büszke, melyek 
voltak a legfontosabb megvalósult 
célok, amelyeket képviselőtársaiddal 
létrehoztatok?

– Három cikluson át voltam a kép-
viselő-testület tagja és 8 évig vezettem 
a Pénzügyi Bizottságot. Talán amire a 
legbüszkébb vagyok, hogy a privatizá-
ciós időszakban sikerült megszerez-
nünk a parádfürdői SZOT tulajdont, 
amelyben nagy szerepet játszott az 
akkori polgármester, jegyző és sze-
mélyem.

Ugyanakkor azt is el kell monda-
nom, hogy sokat vitatkoztam a kép-
viselőtársaimmal, nagyon sok alka-
lommal egyedüliként maradtam az 
úgynevezett vesztes oldalon, de azt 
hiszem, hogy az élet végig engem iga-
zolt a későbbiek során. Gondolok itt az 
egyik legfontosabbra, a záportározó 
építésére, amire azt mondtam, hogy 

„Terítéken az életem” 
Beszélgetés Kívés Andrással
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abban az esetben járuljunk csak hoz-
zá, ha abból jóléti víztározó lesz, nem 
pedig sima záportározó. Annak meg-
építése jelentősen hozzájárult volna a 
falu fejlődéséhez, idegenforgalmához. 
Csak hát rövid távú tervként a képvi-
selő-testület belement a rosszabb meg-
oldásba. Csalódás volt még a képvise-
lői munkám során, hogy nem sikerült 
– és azóta sem – a Freskó és a B épület 
értékesítése. A két objektum üzemelé-
se nagyot lökött volna Parád idegen-
forgalmán. Nem sikerült – annak elle-
nére, hogy környezetvédelmi okokból 
a tulajdonos önkormányzatok: Parád, 
Mátraderecske, Recsk megszavazták – 
a parádsasvári szennyvíztisztító köz-
ponti rendszerbe való csatlakoztatása, 
holott ennek kivitelezésére az ÉRV ga-
ranciát vállalt. 

Fiaskóként éltem meg a parádfürdői 
élménypark megépítésének meghiúsu-
lását, holott annak kivitelezése rend-
kívüli lökést adott volna Parádfürdő 
idegenforgalmának fellendítésére.

– Számíthattunk Rád olyan kiemel-
kedő eseményeken, mint a Palócna-
pok, Heves Megyei Vadásznapok, 
jótékonysági bálok. Köszönet illeti az 
éveken át nyújtott önzetlen támoga-
tásod, amely példaként szolgálhat.

– Tulajdonképpen nem csak én vol-
tam, aki támogatta a rendezvényeket. 
Amikor tudtam, segítettem, hol ilyen, 
hol olyan formában, és ezt örömmel 
tettem. Támogattam a Palócnapokat, 
de volt, hogy a futballcsapatot láttam 
vendégül.

– Fontos célkitűzés életedben a turiz-
mus, az idegenforgalommal karöltve 
a vendéglátás. Életed részévé vált 
a Túra Camping üzemeltetése. Mit 
jelentett számodra az általunk Bandi 
campingjének ismert vendéglátóhely?

– 35 évig volt része az életemnek. 
Rengeteg ismeretség, rengeteg barát-
ság alakult ki a hosszú évek folyamán, 
nemcsak magyarokkal, hanem kül-
földiekkel is, főleg hollandokkal, né-
metekkel. Ezek a kapcsolatok mai na-
pig tartanak, vannak, akik visszatérő, 
privát vendégként, barátként jönnek.

Rengeteg gyerekekkel kapcsola-
tos élményem volt, az ország számos 
részéből érkeztek, de Kelet-Magyar-
országról szinte nincs olyan telepü-

lés, ahonnan ne lettek volna osztály-
kirándulásos csoportjaink. Szoros 
kapcsolat alakult ki pedagógusokkal, 
voltak, akik éveken keresztül vissza-
jártak. Voltak óvodások is, nagyon 
sok aranyos kisgyermekkel. A tábo-
roztatással kapcsolatban is sok pozi-
tív élmény, emlék van, de azért akad 
negatív is.

– Volt-e olyan negatív élményed, 
amelyre most is élénken emlékszel?

– Szombatonként sok évig adtunk 
helyet a fiatatoknak, sok helyi és 
környékbeli szórakozott a camping 
diszkójában. Jó élmény volt olyan 
szempontból, hogy öröm volt látni a 
fiatalokat, akik felszabadultan szóra-
koztak, de amikor valaki a vandaliz-
mus útjára tévedt, az már nem volt 
pozitív élmény. Sajnos sok kár is kelet-
kezett egy-egy ilyen alkalommal.

Talán még egy negatív élményem 
volt, amely megmaradt bennem: az 
egyik autóverseny alkalmával a ren-
dezők rábeszélésére fogadtam az Irigy 

Hónaljmirigy zenekart, a kemping 
területén volt a koncert. A technikai 
stáb arroganciája volt egy nagyon ne-
gatív élmény számomra. A zenekar jó 
koncertet adott, jó élményt biztosított, 
de ott is sok renitens személy volt, akik 
több kárt csináltak, mint hasznot.

Nagy csalódás volt még a kemping-
gel kapcsolatban az állami támogatás 
hiánya. A három és fél évtized alatt 
egyedül a tetőfelújításra kaptam tá-
mogatást, azt is a Munkaügyi Köz-
pont biztosította, melynek kemény 

munkaerő-foglalkoztatási feltételei 
voltak. Kormányoktól függetlenül, az 
idegenforgalmi támogatási alapból a 
beadott pályázatok ellenére egyetlen-
egy forintban sem részesültem.

– Ez a hely, a Túra Camping közös-
ségi helyként is funkcionált éveken 
át. Tudni kell, hogy Parádnak 
épített közösségi háza még nem volt. 
Keresztelőktől a lakodalmakon át a 
halotti torig, születésnapok, ballagási 
ebédek, osztálytalálkozók, névnapok, 
vadászvacsorák, önkormányzati 
rendezvények, gyerekek táborozta-
tása, parádiak és külföldi csoportok 
is. Sok éven át nyújtott szórakozási 
lehetőséget a környékbeli fiataloknak 
a 80-as évek végén, 90-es évek elején. 
Felidézni is nehéz.

– Gyakorlatilag a nyitás napjától 
nyári szezonban szinte teltházzal 
üzemeltünk, a szállóhelyen zömében 
gyerekekkel, a campingben pedig a 
vendégek nagy része külföldi volt. Az 
étterem hétköznap, ünnepnap állan-

dó teltházzal működött. Volt olyan, 
hogy két konyhát üzemeltettünk, 
egyik konyhából a gyerekek étkezését 
oldottuk meg, a másik konyha pedig 
’a la cart’ konyhaként funkcionált. 
Szerződésben álltam az akkori Úttö-
rőszövetséggel, akik feltöltötték a nyá-
ri szünetben a turistaszállót. Gyakor-
latilag abban az időben fedezték fel 
Kelet-Európát a nyugatiak, és ennek 
a célpontja Magyarország volt, ezen 
belül a kempingek, az olcsóbb szál-
láshelyek voltak felkapva. Volt olyan 
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eset, hogy teljesen tele volt a kemping, 
és este 10 körül megérkezett egy sváj-
ci lakókocsis srác és könyörgött, hogy 
bejöhessen, mivel abban az időben ti-
los volt vadkempingezni. Meg kellett 
kérni a vendégeket, hogy szorítsanak 
neki egy helyet. Akkoriban szigorú 
szabályok vonatkoztak a külföldiekre 
egészen a vízumkényszer eltörléséig.

– Fogalommá vált a campingtál. Me-
sélnél róla, hogy ez az egyszerű étel 
miért olyan nagyszerű?

– A törzsvendégek és a turisták kö-
rében is sláger volt a campingtál, de a 
mátrai borzaska is, sokan mondták, 
hogy nem ettek sehol olyan borzaskát, 
mint nálunk. Amiért a campingtál 
nagyszerű volt az az egyedisége, ki-
adóssága és maga az ízhatás, három-
féle karakteresen más jellegű húsétel-
lel. Nem a cicomára törekedtünk a tál 
összeállításánál, hanem arra, hogy a 
vendég jóízűen, jót és sokat egyen. 

– Nagy elhatározás lehetett részedről 
a Camping eladása, eddigi életed 
gyökeres megváltoztatása. Tudjuk, 

hogy életed a mindennapi mozgás, 
nyüzsgés nélkül nem az igazi. Kíván-
csiak lennénk terveidre.

– Mát több mint 1 éve adtam el a 
Campinget. Az utolsó időszak sok 
szempontból volt nehéz. Szakember-
hiány miatt szenvedés volt személy-
zetet találni. A vendéglátáshoz kell 
egy bizonyos mértékű elhivatottság. 
Akiben ez nincs meg, abból nem lesz 
vendéglátós. Ha nincs benne empátia, 
nincs benne emberszeretet, az nem fog 
soha kontaktust találni az emberekkel 
és a vendég keserű szájízzel távozik.

Miután eladtam a Campinget, úgy 
gondoltam, hogy nem hagyok fel tel-
jes egészében a vendéglátással, hanem 
egy kicsit kisebb és egyben más for-
mában gondolkodok. Szerettem vol-
na Parádfürdőn a pavilonsoron két 
egymás mellett álló üzlethelységben 
egy vendéglátóegységet létrehozni, de 
ez sajnos meghiúsult. Így erről a ter-
vemről lemondtam és megpróbálom a 
nyugdíjasok nyugodt életét élni.

Ami igazán hiányzik, az nem a Cam-
ping, nem a vendéglátóipari munka, 
hanem az emberi kapcsolatok.

Vendéglátógyeségem ugyan már 
nincs, de a mai napig szívesen adok taná-
csot a hozzám fordulóknak, igyekszem a 
segítségükre lenni. 76 éves vagyok, nagy 
terveket már nem dédelgetek, most már 
szeretnénk egy kicsit pihenni.

***
A Túra Camping bezárásával egy 

olyan hely szűnt meg, amelyhez azt 
gondolom mindnyájunkat fűz valami-
lyen emlék. Legyen az akár egy céges 
buli, ballagás, szülinap, osztálytalál-
kozó, egy jóízűen elfogyasztott ebéd, de 
akár a diszkók alkalmával áttáncolt 
sok-sok éjszaka, az azok során kiala-
kult kapcsolatok, barátságok, szerel-
mek, házasságok.

Hiányozni fog, illetve már most hi-
ányzik a hűs völgyben megbúvó hely, 
a kedves, szívélyes fogadtatás, a finom 
ételek. Köszönünk mindent, amit a 
Camping adott nekünk, mely létezése 
nélkül szegényebbek lettünk volna. Egy 
korszak lezárult……

Kedves Bandi! Kívánunk Neked jó 
egészségben, pihenéssel, örömökkel 
teli, nyugodt éveket.

n Vass Gáborné
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A 2022-es évben, hazai és 
nemzetközi megrendezésű 
STIHL Timbersports versenye-
ken is részt vett a két parádi 
lakos, Strúbel József (Dedi) és 
fia, Strúbel Bence.

A versenyszezon Bence számára már 
májusban elkezdődött. Bécsben ren-
dezték meg a Rookie (ifi) Világbajnok-
ságot. Sajnos ezen a versenyen Bence 
nem tudta a szokott formáját nyújtani, 
betegséggel is küzdött, de így is sike-
rült megszereznie a 10. helyet. 

A következő megméretésre július 
elején Parádon került sor. Ez a verseny 
a Martin Komarek emlékverseny ne-
vet kapta, így szerettek volna megem-
lékezni a magyar Timbersports csa-
pattagok cseh versenyző barátjukról 
és edzőjükről, aki márciusban tragi-
kus hirtelenséggel hunyt el.

13 induló mérte össze tudását és 
erejét. Izgalmas versenynek lehettünk 
szemtanúi. Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni a rendezvényre kilátogatók 
buzdítását, sokat jelentett a két helyi 

versenyzőnek. Végül a dobogó legfel-
sőbb fokára Strúbel Bence állhatott 
fel, második helyen a ráckevei Juhász 
István végzett, a harmadik helyet az 
ópusztaszeri versenyző, Bozsó Zoltán 
szerezte meg, míg a 4. helyet csak né-
hány ponttal lemaradó Strúbel József 
tudhatta magának.

A Timbersports versenyzők szá-
mára az év legfontosabb versenyét 
szeptemberben rendezték meg. Ezen a 
versenyen dől el, hogy ki az a négy tag, 

aki képviseli hazánkat a 
világbajnokságon. Sajnos 
a csapattagok közül töb-
ben is lebetegedtek, így 
csak 11 fős volt az indulók 
létszáma.

Bence szerezte meg az 
első helyet, így ő lett a 
2022-es év magyar sport-
favágó bajnoka, máso-
dik helyen Juhász István, 
míg a harmadik helyen 
Strúbel József végzett. 
Dedinek ezzel nagy álma 
vált valóra, együtt állha-
tott dobogóra a fiával.

Október végén tartot-
ták a svédországi Gothenburgban a 
csapat és egyéni világbajnokságot. 

Bence és Dedi mellett a csapatot 
erősítette még Juhász István és Ham-
vasi Ferenc. Hatalmas küzdelem után 
a 16. helyet tudták megszerezni.

Jövőre folytatódik a versenysorozat. 
Bízunk benne, hogy ismét lesz olyan 
szerencsénk, hogy a parádi közönség 
előtt is tudnak versenyezni a STIHL 
Timbersports csapattagok.

n Faragó Emese

Sikeres évet zártak 
a parádi sportfavágók
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Lassan itt az év vége, sze-
retnék egész éves tevékeny-
ségünkről tájékoztatást 
adni minden kedves érdek-
lődőnek, illetve cikkünk 
olvasóinak.

Ez az év sem volt könnyű sem anya-
gilag, sem a versenyeken, illetve a 
felkészítő edzéseken való részvétel 
tekintetében. Bár költséges volt, de 
igyekeztünk minden lehetőséget 
kihasználni az ezeken való részvé-
telekre. Ennek köszönhetően a he-

vesi versenyen nagyon szépen sze-
repeltünk, a pétervásárai és a parádi 
karatékáink is éremmel távoztak a 
versenyről: 

Szlovencsák Ferenc 
4. hely küzdelem 

Csík Csaba Krisztián
3. hely B kategória, küzdelem 

Csík Csaba Krisztián
3. hely A kategória, küzdelem

Novemberben rendezték meg az 
országos Ippon Shobu bajnokságot 
Egerben, ahol karatékáink sikeresen 
helyt álltak a verseny minden szintjén.

Egy új korcsoportot is indítottunk 
6-7 éves korosztálytól, várjuk a je-
lentkezést edzéseinkre. (Részletek 
a plakáton!) Ez persze más edzés-
tervet, illetve tanítást igényel, de fel 
vagyunk készülve a korosztály taní-
tására és esetleges utánpótlásra, ver-
senyeinkre.

Reméljük, a jövőben is sikerül 
eredményesen szerepelnünk és Pa-
rád hírnevét továbbvinni sikeres 
vizsga, illetve versenyeredménye-
inkkel.

n Nagy András
Parád SE elnök

A Parádi Sportegyesült hírei

2022. július 23-24. között ke-
rült megrendezésre Ravazdon, 
a Magyalosi Lőtéren a Hunter 
Field Target Világbajnokság.

Az időjárás komoly próbatétel elé ál-
lította az emberi tűrőképességet és a 
technikák működési határait. A 40 
fokos hőségben, változatos pályákon 
10 ország 150 versenyzője mérte össze 
tudását. A kétnapos verseny végén 6 év, 
sok 10 000 lövedék, rengeteg verseny-
ről-versenyre megtett kilométer és több 
mint 100 verseny után a tavalyi év után 
újra magyar kézbe került a világbajnoki 
trófea, felállhattam a dobogó legfelső 
fokára, amely leírhatatlan érzés volt.

A tavalyi győzelem után ezen a vi-
lágbajnokságon sem talált legyőzőre a 
magyar csapat, így csapatban is az első 
helyen végeztünk.

Köszönet a rengeteg segítségért, ta-
nácsért és biztatásért Tóth Istvánnak, 
Bánóczi Csabának, Jakab Miklósnak 
és Németh Zsoltnak, akik terelgettek, 
amikor kezdtem a versenyzést.

Külön köszönet jár 2021. Világbaj-
nokának, Szilágyi Sándornak a bizal-
máért és támogatásáért.

n Osztafin Ákos

A dobogó legfelső fokán
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Egészségünk védelmében

c  Parádi Mozaik  •  2022. december  d

Az „ELIXÍR” kifejezés a köztudatban 
gyógyító, különleges hatású készít-
ményt, csodaszert jelent. Vajon lé-
tezik-e csodaszer, melynek hatására 
egészségünk fenntartható, és az élet 
valóban meghosszabbítható? Ahogy 
tündérmesék, úgy csodakezelések 
és varázsszerek sem léteznek. Mi, az 
Egészségfejlesztési Iroda munkatársai 
azzal a céllal hoztuk létre ELIXÍR élet-
mód klubunkat, mert hiszünk abban, 
hogy közelíteni tudjuk az elképzelt 
ideát a megélhető valósághoz.

Időről időre izgalmas témákkal ké-
szülünk, amelyből olyan ismereteket 
szerezhetnek a résztvevők, melyek 
segítenek fenntartani testi-lelki-szel-
lemi egészséget. A feldolgozott témák 
abban nyújtanak segítséget, hogy buk-
tatók nélkül haladjunk a maradandó 
változások felé.

A média által elhintett és az inter-
neten elérhető információk gyakran 
félrevezetőek és hiányosak. Tapasz-
talt szakembereink azonban segítenek 
hiteles információhoz jutni, valamint 
gyakorlati tanácsokkal szolgálnak. 

Minden alkalommal lehetőség nyílik 
személyes beszélgetésre, táplálkozás-
sal, életvezetéssel, lelki egészséggel 
kapcsolatos kérdésekről.

Az ELIXÍR klub az egészségfejlesz-
tési irodában, havonta egy alkalom-
mal, minden hónap 3. csütörtökén, 
16.15-től kerül megrendezésre.

A soron következő klub foglalkozás 
időpontja január 19.

A programokkal kapcsolatos továb-
bi információkért keressen minket 
elérhetőségeink egyikén. Szolgáltatá-
saink és programjaink ingyenesek.

Kövesse oldalunkat a Facebookon, 
ahol további témákról olvashat.

„Egészségesnek maradni jobb, 
mint meggyógyulni!”

Telefonos bejelentkezés: 36/544-841
Címünk: Parádfürdői Állami Kórház 

Juliette épület 1.
Facebook elérhetőségünk:
Egészségfejlesztési Iroda
– Parádfürdői Kórház

Elixír életmód Parádfürdőn
Ízelítő a jövő évre
tervezett témákból 

•    természetes immunrendszer 
erősítés

•    a gyógynövények egészséget 
támogató hatásai,  
és gyakorlati alkalmazása

•    egészséges táplálkozással  
kapcsolatos tévhitek felszámolása

•    környezettudatos háztartás

•    önismeret szerepe életünkben

•    szeretetnyelvek

•    feszültségmentes kommunikáció

•    stresszkezelési módszerek

•    életrend

•    holisztikus egészség
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