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Tudnivalók a 
nagyböjti időre.

Ünnepeltünk és emlékeztünk az 
1848/49-es forradalom és szabadság-
harc évfordulóján.

Hagyományainkhoz híven fáklyás  
menetben érkeztek az ünneplők a 
1848-as emlékműhöz, ahol koszorúzá-
si ünnepséggel hajtottunk fejet nemze-
ti hőseink előtt, akik életüket áldozták 
a szabadságért és a hazájukért. Velünk 
ünnepelt Dr. Pajtók Gábor, a Heves 
Megyei Kormányhivatalt vezető kor-
mánymegbízott, aki ünnepi beszédében 
osztotta meg a történelmi eseménnyel 
kapcsolatos gondolatait.

A megemlékező műsorban közre-
működtek a parádi Fáy András Álta-
lános Iskola 1. és 7. osztályos diákjai, a 
Palócka Néptánccsoport, Dávid Laura 
és Csortos Józsi bácsi.

n Vass Gáborné
IKSZT munkatárs

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 
eseményeire és hőseire emlékeztünk...
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Beszámoló a képviselő-testületi ülésekről
2018. november 28.

A november havi képviselő-testületi 
ülésre 7 napirendi pont került előter-
jesztésre, melyből az utolsó napirendi 
pontot a szabályoknak megfelelően 
zárt ülés keretén belül tárgyaltuk.
•   Az I. pontban törvényi előírásnak 

megfelelően módosítottuk az ön-
kormányzat 1/2018. (II. 01.) szá-
mú költségvetési rendeletét, mely 
szerint az eredeti 523.281 eFt-ról 
540.059 eFt-ra módosult a település 
bevételi és kiadási előirányzata.

•   A II. pontban a díszpolgári cím ado-
mányozásáról szóló önkormányzati 
rendeletét vizsgálta felül a testület. 
A módosító indítványok megtár-
gyalását követően az új rendelet el-
fogadásra került.

•   A III. pontban Parád Nagyközség 
Önkormányzata 2019. évi belső el-
lenőrzési feladatokat és azok üteme-
zését határozta meg a testület. 

•   IV. pontban az IKSZT munka-
társai előterjesztették az Adventi 
programsorozatot, a polgármester 
a „9 falu közös Luca napi ünnepsé-
gének” forgatókönyvét ismertette, 
majd a grémium megtárgyalta és a 
térségben kiemelkedőnek értékelte 
az eddig lezajlott önkormányzati 
közösségi rendezvényeket.

•   V. pontban a tervezett háziorvosi tájé-
koztató egy Bodony községben történt 
sajnálatos haláleset miatt elmaradt.

•   Az Egyebek pontban a képviselők 
információt kaptak a decemberi 
képviselő-testületi ülés időpontjáról 
és tervezett helyszíneiről.

•   A VII. pontban a testület tagjai, 
bizottsági előkészítést követően 
döntöttek a „Bursa Hungarica” pá-
lyázaton résztvevő parádi tanulók 
támogatásáról.

2018. december 18.  
•     I. pontban megtárgyalásra és elfo-

gadásra került Parád Nagyközség 
Önkormányzatának 2019. évi mun-
katerve.

•    II. pontban a polgármester előter-
jesztésében tájékoztató hangzott el a 
2018. évi fejlesztési célok megvaló-
sulásáról, a folyamatban lévő pályá-
zatok helyzetéről.

•    III. pontban településünk 2019. évi 
költségvetésének előkészítéséről és a 
2019. évi átmeneti gazdálkodásáról 
szóló rendelet megalkotásáról tár-
gyalt, majd hozott döntést a képvi-
selő-testület.

•   Az Egyebek pont keretén belül az 
üléstermet elhagyva, a képviselők 
meghallgatták a Művészeti Iskola 
növendékeinek ünnepi koncertjét, 
majd ezt követően a bizottsági ta-
gokkal kiegészülve közös vacsorával 
zártuk az évet.

2019. január 7.
•   I. pontban a „Csapadékvíz elve-

zetés a Kékesi és Hársfa utcákban” 
elnevezésű projekt közbeszerzési 
eljárás eredményéről született meg 
a döntés, mely szerint a kivitelező, a 
Mátra Közmű Kft. konzorciumban 
az Euro Campus Kivitelező és Szol-
gáltató Kft-vel, végzi majd az építést.

•   Az Egyebek pontban a Béke utcá-
ból érkezett lakossági kérést tárgyalt 
meg a testület. A kérés az út mere-
dek szakaszára vonatkozó 25 Km/ó 
sebesség korlátozás kihelyezésére 
irányult. A korlátozó tábla azóta be-
szerzésre majd kihelyezésre került.

2019. január 22.
•    I. pontban a természetben nyújtott 

szociális célú tűzifa támogatás jo-
gosultsági feltételeiről szóló önkor-
mányzati rendelet módosításáról 
hozott döntést a testület. A módo-
sításnak is köszönhetően a képvise-
lő-testület az idei télen 223 esetben 
tudott segíteni 1m3 jó minőségű tü-
zelővel.

•    II. pontban a grémium döntést ho-
zott arról, hogy Parád Nagyközség 
Önkormányzata is nyújt be pályáza-
tot a „Kiegyenlítő bérrendezési alap 
támogatás” című a belügyminiszter 
által meghirdetett kiírás alapján. 
Azóta elmondhatjuk pályázatunk 
sikeresnek minősült.

•   Az Egyebek pontban tájékozta-
tást adtam a tavalyi „Téli rezsicsök-
kentés” támogatás kapcsán. Azóta 
arról számolhatok be, hogy mind 
a keményfa brikett, a gázpalackok 
megvásárlásához igényelt kuponok, 
mind a szénbrikett kiosztásra került, 
az érintett 179 háztartás részére.

2019. január 30.
Az előző képviselő-testületi ülés óta 
eltelt időszakban történtekről szóló 
polgármesteri jelentést követően 9 na-
pirendet tárgyalt a testület.
•    I. pontban Parád Nagyközség Ön-

kormányzata Képviselő-testülete 
és szervei 2019. évi költségvetéséről 
szóló rendelet-tervezetet tárgyal-
ta meg a grémium. Az elfogadást 
követően arról számolhatok be, 
hogy a költségvetés a lakosságot 
érintő adóemelést nem tartalmaz, 
a bevételi és kiadási fő összegét 
557.079.076 Ft-ban állapítja meg. A 
rendelet, mind a működéshez, mind 
a fejlesztésekhez rendel kellő össze-
geket. Mivel a 2018. évi zárás még 
folyamatban van, ezért az óvatosság 
elvét követve, a rendeletben a szabad 
pénzmaradvány 20.000 eFt-ban ke-
rült tervezésre.

•    II. pontban a helyi önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló ren-
delet tervezet került megtárgyalás-
ra, majd elfogadásra. Ez azt jelenti, 
hogy négy év után 15,3%-al (nettó: 
2.300 Ft) emelkedett a képviselők 
által felvehető költségtérítés összege.

•   III. pontban döntött a testület az 
önkormányzati intézményekben 
biztosított étkezési térítési díjakról.

•    IV. pontban szintén rendeletet fo-
gadtak el a képviselők, melynek tar-
talma a „Helyi közművelődési fel-
adatok ellátásáról” szól. A rendelet 
aktualizálását egy futó pályázatunk 
írta elő.

Tisztelt Olvasó!
Amennyiben a képviselő- 

testületi ülések előkészítésére 
született dokumentumokról,  

a döntésekről, határozatokról, 
rendeletek tartalmáról többet 

szeretne megtudni, kérjük, 
keresse fel Parád honlapját,  

a www.parad.hu-t.
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•   V. pontban az IKSZT képviselői 
az idei Palócnapok előkészületeiről 
számoltak be.

•   VI. pontban megtárgyalásra, majd 
elfogadásra került az IKSZT 2019. 
évi első félévi munkaterve. A testü-
let tetszését nyilvánította ki a tekin-
tetben, hogy a programok száma és 
azok színvonala tovább emelkedik, 
ami betudható egy nyertes pályáza-
tunknak is. 

•   VII. pontban az önkormányzati 
törvény előírásának megfelelően 
benyújtásra került a polgármester 
2019. évi szabadságolási terve, amit 
a testület elfogadott.

•    VIII. Egyebek pontban tájékoztató 
hangzott el a III. „Vállalkozók Estje” 
rendezvény lebonyolításával kapcso-
latosan. Ezt követően határoztunk 
arról, hogy a tavalyi „Téli rezsicsök-
kentés” támogatás kiszállításának 
költségét az önkormányzat magá-
ra vállalja, a kiszállításokat elvégzi. 
Majd döntött arról, hogy a Katasztró-
favédelem által felülvizsgált és problé-
más esetek felülvizsgálatát a Szociális 
Bizottság hatáskörébe helyezi.

•    IX. pontban „zárt ülés” keretén 
belül „Külterületi termőföld érté-
kesítési” eljárásban benyújtott kifo-
gások megtárgyalására került sor. A 
testület a benyújtott kifogás alapján 
a NAK állásfoglalását felülbírálta és 
a megkötött termőföld adásvételét 
jóváhagyta.

2019. február 20.
Ezen a rendkívüli képviselő-testületi 
ülésen 1 napirendi pontot tárgyalt a 
grémium. A testülethez érkezett civi-
lek által megfogalmazott indítvánnyal 
minden képviselő egyetértett. Ezt kö-
vetően egyhangú szavazással döntött 
arról, hogy Somfai Tibornénak „Pa-
rád Díszpolgára” címet adományoz 
Parád Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete.

2019. február 27.
A polgármesteri jelentést követően, 
testületünk 5 napirendi pontot tár-
gyalt ezen az ülésen. 
•   I. pontban a munkatervnek megfe-

lelően tájékoztató hangzott el a tele-
pülésünkön kiosztott szociális tűzifa 
támogatásról. A pályázaton elnyert 
támogatás kiosztása azóta megtör-
tént, elszámolásunkat benyújtottuk a 
Belügyminisztérium felé.

•   II. pontban a 2018. évi közmunka 
program lebonyolításáról, annak 
tapasztalatairól és a 2019. évi elő-
készítéséről hangzott el tájékoztató. 
A testület nagyra értékeli a közfog-
lalkoztatottak munkáját, hiszen a 
település működésében sok feladat 
hárul rájuk. Az ez évi programot 25 
fővel terveztük, - ez egyrészről ör-
vendetes, hiszen pár éve még 85 fő 
volt közfoglalkoztatott, az alacsony 
létszám viszont gondokat okozhat a 
megszokott feladatok ellátásánál.

•   III. pontban a Parádi Nemzetiségi 
Önkormányzat 2018. évi munkájá-
ról hangzott el tájékoztató Berkes 
Elemér elnök részéről.

•    IV. pontban a közös szennyvízberu-
házásról hangzott el tájékoztató, mely 
szerint a tervek elkészültek, illetve 
folyamatosan készülnek. A hatósá-
gi engedélyek kiadása folyamatban 
van. Hamarosan elkezdődik a recski 
tisztítómű felújítása, településünkön 
a Cifra, Ady, Károlyi és a Kossuth út 
egy rövid szakaszán kerül megépítés-
re a szennyvíz gerincvezeték. Az ott 
lakók ingatlanaira költségmentesen 
kerülnek kiépítésre a beállások. Ter-
vezett befejezés ez év vége.

•   Az V. Egyebek pontban elsőként a 
Digi Távközlési Szolgáltató kérelme 
került megtárgyalásra. A döntés ar-
ról szólt, hogy önkormányzatunk 
hozzájárulását adja az ÉMÁSZ 
oszlopokon történő „Digi” hálózat 
kiépítéséhez. Ezt követően a tan-
kerület ajánlásának megfelelően 
elfogadtuk az „Iskola Körzethatá-
rait”. A körzethatárokban az előző 
évekhez képest változás nem tör-
ténik. Ezután tájékoztató hangzott 
el a kiemelt kormányzati projekt, a 
Mátra 20 KW-os hálózat földkábe-
lesítésével kapcsolatosan. Jegyző úr 
tájékoztatást adott arról, hogy a tele-
pülés mely részét érinti a kivitelezés.

 n Mudriczki József
polgármester

Parád Nagyközség 
Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 

tisztelettel meghívja Önöket,
2019. április 14-én, 16 órára 

a Közösségi Házban tartandó

Parád Nagyközség 
Díszpolgára

címátadó ünnepségére.

A Díszpolgári Cím 
kitüntetettje 

Somfai Tiborné, Elvira néni.

Tisztelet a Nőknek!
Kedves Lányok, Asszonyok, Nagymamák, Dédmamák – az Isten legnagyobb 

ajándékai a földnek, hiszen Önök, Ti vagytok azok, akik a terheket cipe-
lik, dolgoznak fáradhatatlanul, sokszor erő felett, a munkahelyeken és 

az otthonokban. A Nők azok, akik szebbé teszik a közösségeinket 
és tartják össze a családokat.

A Nő örök – küldetése maga a csoda! – általa újul meg minden, 
lesz széppé a világ. Véletlen-e hát, hogy éppen ebben a kedves tavaszi 

hónapban szentelünk egy napot férfitársaimmal arra, hogy köszöntsük 
Önöket, a Nőket.

Ilyenkor bontják rügyeiket a fák, bújnak elő üdítő színeikkel a zsenge virágok, 
az énekes madarak is ekkortól ébresztenek énekeikkel virradatkor. Márciustól 

simogató sugaraival nyugtat, új erőt ad a tavaszi napfény. Ezek a hasonlatok elgon-
dolkodásra sarkalnak, melynek az eredménye a még nagyobb tisztelet kell, hogy legyen. 

Szerintem Richard Wagner sorai a legkifejezőbbek - „Az élet zenéjét a nők adják, akik 
őszintén, minden feltétel nélkül fogadják magukba a dolgokat, hogy érzéseiken át szebbé 

alakítsák át azokat.”
Tisztelt Hölgyek! Parád Nagyközség Önkormányzatának férfi tagjai és a magam nevében, 

ezen gondolatok kapcsán kívánok Önöknek Boldog Nőnapot!
Mudriczki József

polgármester



A településfejlesztési bizott-
ság nevében, az alábbiakban 
szeretném tájékoztatni a 
lakosságot, a legutóbb megje-
lent Parádi Mozaik óta történt 
eseményekről.

Parád Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 
február 22-én egy felújított Mercedes-
Benz 1124 Rosenbauer TLF 2000 AT 
gépjárműfecskendőt vehetett át Cson-
tos Ambrus tű. dandártábornoktól, 
a Heves Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság igazgatójától. Az új esz-
köz segítségével az önkéntes „lánglo-
vagok” hatékonyabban tudják végez-
ni a munkájukat. A felújított jármű 
elismerés a munkájuk iránt, hiszen 
az egyesület tagjai önfeláldozóan és 
elkötelezetten végzik munkájukat: 
lakástüzeknél, erdőtüzeknél, balese-
teknél, fakidőléseknél és belvizeknél 
egyaránt. Lelkiismeretes munkájukat 
ezúton is köszönjük!

* * *
A temető területén lévő fák nagy 

része életkorukból adódóan, vala-
mint a szélsőséges időjárásnak kö-

szönhetően, egyre nagyobb számban 
betegszenek meg, illetve száradnak 
ki, veszélyeztetve ezzel a temetőláto-
gatók testi épségét, valamint a teme-
tőben lévő síremlékeket. Az önkor-
mányzat ipari alpinistákat kért fel a 
temetőben lévő, veszélyes fakivágásra 
Parádon és Parádóhután, a biztonsá-
gunk megőrzése, illetve a károk meg-
előzése érdekében. 

* * *
Már beadott, még függőben lévő 
pályázatok:
Ø TOP-1.2.1-16
       Turisztikai pályázat
Ø LEADER pályázat

n Farkas Gitta Ágota
Településfejlesztési Bizottság elnöke
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A Településfejlesztési Bizottság 
tájékoztatója
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PÓT EBOLTÁS!

E B O L T Á S !
Parádon:
Parádóhután:
Parádfürdőn:
Dankó utca:

  800 - 1000    óráig a Sziget út elején
1100 - 1200    óráig a Haranglábnál
1300 - 1400    óráig a Parkolóban
1400 -

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az ebek  veszettség elleni kötelező védőoltása

2019. március 30-án (szombaton) történik

Az ebek oltási könyvét kötelezően hozni szükséges. 
A védőoltás előtt a kutyákat chippel kötelezően el kell látni, melynek díja 3500.-Ft kutyánként.  

A háznál történő beoltatás csak az állatorvossal történt előzetes egyeztetés alapján lehetséges.

A védőoltás díja:
4 500.-Ft kutyánként, 

+ a féregtelenítő tabletta: 200.-Ft/db 
(10 kg-onként szükséges 1db tabletta),

melyet a helyszínen kell fizetni!

2019. április 6-án (szombaton) történik.
A helyszínek és díjtételek azonosak

a március 30-án történő oltásnál leírtakkal.

Parád Nagyközség Önkormányzata Dr. Seres Attila községi állatorvos
Parád, Ifjúság u. 4.  Tel.: 06 20 983 9930

F
e

lh
ív

á
s

!

Tisztelt Lakosok,
Kerttulajdonosok!
Parád Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő- 
testülete döntése alapján az idei 
évben is ösztönözni kívánja a

konyhakerti kultúrák
termesztését  
településünk kiskertjeiben.

A programba minden jelentkező 
ingatlantulajdonos kérelmét 
kérjük a polgármesteri hivatalba 
leadni április 5-ig.  

A támogatások megítélése után 
a vetőmagok 2000 Ft értékben 
átvehetők a Vidróczki Házban 
április 8-tól.

Parád Nagyközség  
Önkormányzatának  
Képviselő-testülete
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Január elején újabb 3 évre elnyertük a 
Zöld Óvoda címet, immár másodjára. 
Az előző időszakra vállalt feladatain-
kat megvalósítottuk (kapcsolatfelvétel 
az Erdészettel, mezőgazdasági mun-
kálatokban való részvétel, egészségtu-
datos életmód alakítása). A következő 
ciklusra két témában tűztünk ki célo-
kat. Az EFI-vel való kapcsolatfelvétel 
már megtörtént két előadás formájá-
ban a dolgozók és a szülők felé, vala-
mint egy egészségügyi szűrődélután 
és relaxációs tréning keretében. A 
másik törekvésünk a ZOP kapcsolat-
rendszerünk bővítése. Jelenleg több 
partnerrel jó kapcsolatot ápolunk, 
de keresésüket továbbra is fontosnak 
tartjuk, hogy óvodásainknak biztosít-
suk az élményszintű tapasztalatszer-
zést, környezeti felfedezést. 

Az Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium által kiírt TeSzedd! orszá-
gos szemétgyűjtési akcióra az óvoda 
nagy és középső csoportja regisztrált. 
Március 20-án közösen takarítjuk 
majd az óvoda környéki patakparto-
kat és területeket.

Az Esélyteremtő Óvodai projekt 
jelenlegi szakaszában a gyermekek 
otthoni fejlesztésének tudatosítása 
a cél, ehhez a szülőknek segítséget 

nyújtunk, tanácsokkal látjuk el őket. 
Közben folyamatosan dolgozunk egy 

szociológiai háttérdokumentum elké-
szítésén.

Csatlakoztunk a bodonyi önkor-
mányzat és az általános iskola közös 
pályázatához, melynek keretében 
sport és kreatív napokat szervezünk a 
gyerekek részére.

Hagyományainkhoz híven, febru-
ár végén hangos csujjogatások között, 
vidám maskarákban elűztük a telet. 
Mindhárom csoport meglepte az érdek-
lődő szülőket vicces műsorával és az azt 
követő játékos délelőttel, mulatsággal.

n Jónásné Zaja Zsuzsanna
óvodapedagógus

Óvodai hírek



Fáy hírek6

c  Parádi Mozaik  •  2019. március  d

Hagyományainkhoz illően a 2018. 
év decemberében is a 4. és 8. osztá-
lyosok készülődtek különös izga-
lommal a karácsonyi műsorra. A 
műsor alapjául G. Joó Katalin: A kis 
Hótündér című története szolgált, 
melyet kiegészítettünk hangszeres, 
énekes, táncos, verses elemekkel. Így 
a három érintett osztály minden ta-
nulójának lehetősége nyílt a műsor-
ban részt venni. Külső segítséget is 
kaptunk Farkas Gittától (képviselő), 
aki videó felvételeket készített a pa-
rádi templomról, ezzel is erősítve kö-
tődésünket szép lakóhelyünkhöz. Az 
előadások létrejöttében sok segítséget 
nyújtottak a diákoknak és a felkészítő 
tanároknak Vass Gábor és Vass Gá-
borné Krisztina, akiknek a munkáját 
ezúton is köszönjük. 

A szereposztás, szövegtanulás, sok-
sok próba (és még több betegség) 
után végre elérkezett december utol-
só tanítási hete, amikor az előadások 
sorát Parádóhután kezdtük meg. A 
hely adottságaihoz igazítva változa-
tos, hangulatos kis műsort igyekez-
tünk összeállítani. A havazás, csúszós 
út ellenére megtelt érdeklődővel a kis 
kultúrház. Felnőttek és gyerekek egy-
aránt jól érezték magukat. Az ott lévők 

szép ajándékot kaptak Csortos Józsi 
bácsitól is, aki egy gyönyörű verset 
szavalt el az egybegyűlteknek. 

December 20-án délután már Pa-
rádon, a Közösségi Házban az Idősek 
karácsonyára, majd 21-én délután a 
Falukarácsonyra került sor. Mindkét 

alkalommal a teljes műsort adták elő a 
gyerekek, mely az adventi időszak vá-
rakozásáról, szeretetről, egymás elfo-
gadásáról, önzetlen, tiszta érzésekről, 
hagyományaink tiszteletteljes meg-
őrzéséről szólt. Itt a nagy színpadon 
lehetőség nyílt a táncok, a hangszeres 
betétek, képi látvány bemutatására is. 

Közel 60 tanulónk csillogó szemét, iz-
galmát tapasztalhatta meg a közönség. 
Nagy figyelemmel, szeretettel, néhá-
nyan önmagukat is felülmúlva, egy-
mást segítve, támogatva álltak a szín-
padon. Rendkívüli érzés volt mindezt 
látni a színpad előteréből. 

Reméljük szereplésükkel s az ünne-
pi gondolatok tolmácsolásával, sike-
rült örömteli hangulatot varázsolniuk, 
s ezzel szebbé tenniük az ünnepeket 
mindazok számára, akik eljöttek. 

n Pifkó Judit
és Tóth-Marinka Józsefné

osztályfőnökök

Karácsony



A 2018-2019-es tanévben a két nyolcadik osztály létszáma 
összesen 32 fő. Ebből 17 fiú és 15 lány. A tanévben egymást 
követik a megoldandó feladatok. A legfontosabb számukra a 
pályaválasztás, és a felvételi eljárás egyes feladatai. E mellett 
a karácsonyi műsor, a keringő, és a ballagás is fontos forduló-
pontok életükben.

A negyedik osztállyal karöltve valósí-
tottuk meg a karácsonyi programso-
rozat részeként az általános iskolások 
műsorát Parádóhután, Parádon az 
Idősek Karácsonyán, és a Falukará-
csonyon. Igyekeztünk olyan műsort 
összeállítani, ami tükrözi a gyerekek 
személyiségét, illeszkedik a csoport-
összetételhez.  A visszajelzések sze-
rint sikerült megalapozni a résztve-
vők számára a karácsonyi hangulatot, 
amire a frissen hullott hó még rá is 
erősített. Igazi fehér, téli, ünnepi han-
gulatban kezdtük meg a megérdemelt 
téli szünetet.

* * *
Januárban visszatérve a nyolcadi-

kosok számára újra előtérbe került a 
tanév számukra legfontosabb feladata, 
a felvételi.

* * *
Szeptemberben szülői értekezlet ke-

retében tájékoztattuk a szülőket a fel-
vételi eljárás rendjéről, a határidőkről, 
a tanulókra váró feladatokról. Nov-
ember 6-án, Egerben a dr. Kemény 
Ferenc Sportcsarnokban a Heves Me-
gyei Kormányhivatal által szervezett 
pályaválasztási kiállításon interaktív 
bemutatók keretében kóstolhattak 
bele a nyolcadikos diákok a szakmák 
világába. Közel harminc oktatási in-
tézmény és húsz térségi munkáltató 
standja várta az érdeklődőket.

* * *
Tanulóink közben elkezdték a kö-

zépfokú oktatási intézmények által 
lehetőségként biztosított felvételi elő-
készítőket. Több iskola vállalta, hogy 
Parádra képviselőt küldött, aki részle-
tesen ismertette az iskola lehetőségeit, 
válaszolt minden felmerülő kérdésre. 
Egyéni pályaválasztási tanácsadással 
személyes beszélgetés keretében kap-
tak segítséget a továbbtanulási döntés 

meghozatalában. Megjelent a felvételi 
tájékoztató, valamint az iskolák hon-
lapján is elérhető volt minden szüksé-
ges információ. Ekkorra mindenkiben 
kikristályosodott, hogy melyik iskolá-
ban, milyen szakok érdeklik őket. Nyílt 
napok keretében minden iskolát meg-
látogathattak, a helyszínen tájékozód-
hattak, tapasztalatokat szerezhettek.

* * *
2019. január 19-én, 10.00 órától ke-

rült sor a központi írásbeli felvételi 
vizsgákra magyar nyelvből és mate-
matikából az érintett 6 és 8 évfolya-
mos gimnáziumokban a kilencedik 
évfolyamra és az Arany János Tehet-
séggondozó Programba jelentkezők 
számára. Sikerességét megtámogatan-
dó, Hollóné Kívés Violetta előkészítőt 
tartott iskolánkban az érdeklődők ré-
szére péntekenként. Köszönjük mun-
káját!

* * *
Megkezdtük a felvételi jelentkezé-

si lapok kitöltését, amit február 1-13. 
között minden tanulónak, szülőkkel, 
gondviselővel együtt egyéni időpont-
ban Révész Lilla igazgatóhelyettes 
asszony végzett. Nagy munka volt, 
köszönjük szépen! Február 18-án az 

általános iskola továbbította a tanulói 
jelentkezési lapokat a középfokú isko-
láknak, a tanulói adatlapok első pél-
dányát pedig az Oktatási Hivatalnak. 
Nyolcadikosaink közül gimnáziumba 
jelentkezett 13 tanuló, szakgimnázi-
umba, szakközépiskolába 19 tanuló. 
Az Egri SZC Szent Lőrinc Vendéglátó 
és Idegenforgalmi Szakgimnázium és 
Szakközépiskola az egyik legnépsze-
rűbb. 10 fő jelölte meg első, második, 
vagy harmadik helyen. Többen jelent-
keztek az egri középiskolákon kívül 
Gyöngyösre, Mátrafüredre, sőt Hat-
vanba is.

* * *
Az oktatásért felelős miniszter az 

idei tanévre is meghirdette pályáza-

tát az Arany János Tehetséggondozó 
Programba. Iskolánkból idén két ta-
nulónak nyújtottunk be pályázatot. 
Bunda Levente és Puporka Eszter fel-
vételt is nyert az Egri Szilágyi Erzsé-
bet Gimnázium és Kollégium Arany 
János Tehetséggondozó Programjába. 
Gratulálunk nekik!

* * *
A szóbeli meghallgatások, alkal-

massági vizsgák jelenleg is folyama-
tosan zajlanak, amire már viszik a 
féléves eredményeiket is. Közben már 
folynak a próbák a keringővel az áp-
rilisi jótékonysági bálon történő fel-
lépéshez. Ezen kívül megkezdtük a 
ballagási előkészületeket. Eseménydús 
tanév ez a nyolcadikos diákjaink, és 
szüleik számára.

n Drotárcsik Ildikó és Pifkó Judit
osztályfőnökök
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Élet a nyolcadik évfolyamon



Hagyományainkhoz híven 
adventi programsorozattal 
búcsúztattuk decemberben a 
2018-as esztendőt, amelynek 
meghitt pillanataihoz hozzá-
járultak településünk közös-
ségei is. Erről következik rövid 
(képes) beszámolónk.

A Mozaik decemberi számában már 
írtunk arról, hogy októberben első al-
kalommal csatlakoztunk az Országos 
Rajzfilmünnep programsorozathoz, 
amelynek keretén belül rajzversenyt 
hirdettünk az általános iskolások ré-
szére. Nagyon sok szép munka érke-
zett be hozzánk, melyek az értékelést 
követően kiállításra kerültek a Közös-
ségi Házban. Az eredményhirdetésre 
a Mikulásváró alkalmával került sor, 
ahol a Mikulás közreműködésével az 
okleveleket és a díjakat átadtuk a nyer-
teseknek.

1. osztály:
I. helyezett – Szakács Lili
II. helyezett – Halász Katinka
II. helyezett – Gaál Benett
III. helyezett – Zoboki Kamilla
2. osztály:
I. helyezett – Domján Dóra
II. helyezett – Jónás Bendegúz
III. helyezett – Nagy Letícia
III. helyezett – Kőházi Gergő Hunor
4. osztály:
I. helyezett – Spanyúr Vivien
II. helyezett – Szkálosi Boglárka
III. helyezett – Stefáncsik Virág

Ezúton is gratulálunk nekik!

* * *
Közel 15 év hagyományát követve 

került megrendezésre december 13-án 
Parádfürdőn a Freskó rendezvény-
teremben 9 falu (Bodony, Bükkszék, 
Mátraballa, Mátraderecske, Parád, 
Parádsasvár, Recsk, Sirok, Verpelét) 
részvételével a települések közös Luca 
napi programja.

Minden évben más-más községben 
szervezi meg az adott önkormányzat 
vezetősége ezt a rendezvényt. Mint a 
hagyományt elindító település igye-
keztünk méltó módon, színvonalasan 
megrendezni azt. Civil és munkahelyi 
közösségeink lelkesen készültek erre 
az estére, hogy a hónapokon keresztül 
tartó felkészülés eredményeképpen 
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Közösségi Ház – IKSZT hírei

Mikulásváró Rajzverseny

Adventi hangverseny
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egy tartalmas, vidám estével örven-
deztessük meg a meghívott vendége-
ket. A Harmónia Énekkar, a Palóc-
bokréta Hagyományőrző Egyesület, 
a Kis Palócka Néptánccsoport, Sza-
bóné Presovszki Mária, az Univerzál 
Partyzenekar, az ez alkalomra össze-
állt boszorkánytáncot és ABBA koreo-
gráfiát előadók műsora tette színessé, 
vidámmá és felejthetetlenné az estét 
nemcsak a meghívott vendégeknek, 
hanem nekünk is. 

A polgármesterek részére össze-
állított feladatok megvalósításában 
Strúbel József (Dedi) és Strúbel Bence 
voltak a segítségünkre.

* * *
Januártól folytatódtak a Közössé-

gi Ház rendszeres és alkalmankénti 
programjai. Január 23-án a Spirituális 
Kör tagjai találkoztak.

Luca nap 9 község részvételével

Idősek karácsonya ParádonIdősek karácsonya Parádóhután

Falukarácsony

2019. április 4. 15.00 óra

Állapotfelmérő szűrővizsgálat

2019. április 5. 16.00 óra

„Nyújtsuk a rétest!” – közös rétessütés

2019. április 11. 15 óra

A magyar költészet világnapja alkalmából 
rendezett szavalóverseny 

az óvodások és az általános iskolások részére

2019. április 12. 19 óra

Színházlátogatás a salgótarjáni 
Zenthe Ferenc Színházba

2019. április 14. 16 óra

Díszpolgári Cím átadó ünnepség

2019. május 3. 21 óra

Retro Disco a PAKSZ szervezésében

2019. május 17.

Tegyük szebbé, gondozottá környezetünket 
gondolatok jegyében: „Palántázó palánták” – 

dísznövénykertünk titkai. 
Interaktív, ismeretterjesztő bemutató és közös 

virágültetés, parkosítás.  
A program a TOP 5.3.1-16-HE1-2017-00011 

számú projekt keretében valósul meg.

2019. június 1.

Gyereknap a Szülői  
Munkaközösség szervezésében

2019. június 8.

Bendegúz Óvoda  
Katica nagycsoportjának ballagása

2019. június 22.

Fitt Parád a PAKSZ szervezésében

A Közösségi Ház 
következő programjai
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Kultúra, közművelődés

A TOP 5.3.1-16-HE1-2017-00011 szá-
mú projekt keretében február 15-én ese-
ménydús farsangi téltemető rendezvény-
nyel vártunk minden kedves érdeklődőt 
az általános iskolával közös a „Parádon 
a néphagyományok közösségformáló 
erejével – farsangi hagyományok fel-
elevenítése, kiszebáb égetés” elnevezésű 
programunkra. A program egy három 
éves eseménysorozat első állomásaként 
a helyi hagyományok felelevenítésével 
fűszerezte a tél búcsúztatására, a gyere-
kek örömére szervezett mulatozást. 

A közös ráhangolódás kézműves 
játszóházzal kezdődött, ahol a gyere-
kek szebbnél szebb velencei álarcokat 
készítettek. Egy másik helyszínen a 
fánksütés rejtelmeibe tekinthettek be, 
ahol a szülők, nagyszülők segítségével 
készítették a finom farsangi étket. Kora 
délután a téltemetés hagyományos 

momentumaként máglyára dobtuk 
a közösen készített kiszebábot, hogy 
elűzzük vele a telet, megszabadítsuk 
magunkat minden bajtól. Ezt követte 
a jelmezes felvonulás és jelmezverseny, 
majd a farsangi maskarák, valamint 
velencei álarcok zsűrizése. A díjak át-
adását követően vidám, táncos mulat-
ság zárta a nap programját.

* * *
Február 16-án a Spirituális Kör szer-

vezésében szellemgyógyászok érkeztek 
a Közösségi Házba, ahol állapotfelmé-
résen, életmód tanácsadáson vehettek 
részt az érdeklődők.

* * *
Február 20-án színházlátogatást 

szerveztünk a salgótarjáni Zenthe Fe-
renc Színházba, ahol a Filuména házas-
sága című komédiát tekinthették meg 
az előadáson résztvevők.

* * *
Március 2-án kirándulni mentünk a 

Kék Nefelejcs Hímző Szakkör tagjai-
val. Kirándulásunk fő célpontja, az or-
szághatáron is átterjedő Palócföld kö-
zéppontjában fekvő Palóc Múzeum, 
amely Balassagyarmaton található. 

A közel 2 órás látogatás alkalmával 
elsőként a múzeum „Látványtár”-át te-
kintettük meg, ahol a múzeum gyűjte-
ményének legszebb darabjai láthatóak.  
Lenyűgözött bennünket az a gazdag és 
értékes gyűjtemény, amely a palócok 
mindennapjait mutatja be (viselet, la-
kástextil, kerámia, bútor, pásztorművé-
szet, háztartási eszközök, táplálkozás, 
gyermekjátékok, jeles napok, népi val-
lásosság), még úgy is, hogy mi parádiak 
is részesei vagyunk a palóc kultúrának.

Ezután a múzeum állandó néprajzi 
kiállítását „A BÖLCSŐTŐL A SÍRIG 

  Program megnevezése        Óra időtartama    Az órát tartja

Hétfő
  Gyógytorna         17.00 – 18.00     Nagy Dorina - Egészségfejlesztési Iroda

  Klasszikus aerobic        18.00 – 19.00     Jónásné Zaja Zsuzsanna

Kedd  Szenior örömtánc        17.00 – 18.30     Doba Dénesné Ani

Szerda
  Hímző szakkör         15.00 – 17.00     Gábor Péterné

  Klasszikus aerobic        18.00 – 19.00     Jónásné Zaja Zsuzsanna

Péntek  Klasszikus aerobic        18.00 – 19.00     Jónásné Zaja Zsuzsanna    

A Közösségi Ház heti rendszerességű programjai

Farsang
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– Paraszti ünnepek és hétköznapok 
Nógrád Megyében” tekintettük meg, 
amely a vidék gazdag népi hagyomá-
nyaiból merítette témáját. A kiállítás 
fő pilléreit az emberi élet három nagy 
fordulója, a születés, házasságkötés, 
halál adják, s az ezeket összekötő élet-
szakaszok köré csoportosítják mon-
dandójukat. A tárgyi eszközök mellett 
megelevenedik egy-egy szokás az alka-
lomhoz illő viseletbe öltöztetett bábuk 
segítségével. Betekintés nyerhettünk, 
a múzeum alapítójának, Nagy Iván 
akadémikus, történész 
tiszteletére összeállí-
tott állandó kiállítás 
anyagába is.

Ezt követően Rimóc 
felé vettük utunkat. 
Útközben egy finom 
ebéd erejéig megáll-
tunk Szécsényben. 
Rimócon először egy 
magángyűjteményben 
lévő Babamúzeum 
anyagában gyönyör-
ködhettünk, ahol a 
„Bölcsőtől a sírig” című kiállítás kere-
tében Rimóc népviseleteit láthattuk.  
Innen a Palóc Főkötő kiállításra men-
tünk, amely a palócföldi főkötők sze-
met gyönyörködtető, finoman kidol-
gozott, igényesen díszített, csodálatos 
sokszínűségét mutatja be.

A kirándulás alkalmával betekin-
tést nyerhettünk elődeink örökségén 
keresztül Palócföld népművészetének 
gazdagságába, hagyományainak vilá-
gába. Legyünk büszkék arra, hogy mi 
is részei vagyunk ezen népcsoportnak!

A kirándulás jó hangulatban telt és 
mindenki maradandó élményekkel 
gazdagodva tért haza. Köszönjük a He-

vesi Csillagvirág Népművészeti Egye-
sület támogatását, amellyel biztosítja a 
szakkör működését, valamint lehetővé 
tette, hogy eljussunk ezen csodálatos 
helyekre.

* * *
Március 10-én nőnapi köszöntő-

re vártuk településünk hölgy tagjait. 
Mudriczki József polgármester ünne-
pi köszöntőjét követően az X-Faktor 
műsorából ismert Vastag Tamás 
Fonogram-díjas énekes szórakoztatta a 
jelenlévőket.

* * *
Március 16-án a Közösségi Ház ismét 

Rock Cafe-vá alakult egy este erejéig. 
(Erre a rendezvényre lapzártát követően 
került sor, így erről bővebben a követke-
ző számban olvashatnak.)

Továbbra is szeretettel várunk min-
den kedves érdeklődőt rendezvénye-
inkre. A programjainkkal kapcsolatos 
bővebb információkért látogasson el a 
www.ikszt-parad.hu és a www.parad. 
hu/programok honlapokra vagy figyel-
je plakátjainkat!

n Vass Gáborné
IKSZT munkatárs

Kirándulás Palócföldön

Digitális Jólét  
Program Pont 

hírei
A Parádi Mozaik előző számai-

ban már beszámoltunk a GINOP 
3.3.1 Digitális Jólét Program Pon-
tok fejlesztése elnevezésű nyer-
tes pályázatunk keretein belül a 
„Digitalizáció az aktív idősekért” 
programban zajló képzésről.

A novemberben két csoportban 
induló foglalkozások február elején 
fejeződtek be. Az ezen résztvevők a 
képzés végére elsajátították az alap-
vető digitális eszközök magabiztos 
használata mellett, az információ-
keresést, az internethasználatot, 
az elektronikus levelezés alapja-
it, közösségi oldalak használatát, 
egyszerűbb műveletek elvégzését, 
videóhívások kezelését, betekintést 
nyerhettek az online vásárlás, e-ke-
reskedelem világába.

Március 11-én elindultak a har-
madik csoport foglalkozásai.

A foglalkozásokra való jelent-
kezésnek semmilyen előfeltétele 
nincs. Ez a képzési program első-
sorban azoknak a 65 év felettieknek 
szól, akik még egyáltalán nem hasz-
náltak ilyen eszközöket, de olyanok 
jelentkezését is várjuk, akik ugyan 
használják már, de mégsem bizto-
sak önmagukban.

A foglalkozásokra való jelentke-
zés folyamatos.

A következő csoportok indulásá-
nak várható időpontja: május.

Jelentkezni a Közösségi Házban 
személyesen vagy az alábbi elér-
hetőségeken lehet: 06 20 466 8890 
vagy iksztparad@gmail.com

Nőnap
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Nagyböjti tudnivalók
Kedves Testvérek! Kedves Olvasók! Hamvazószerdával elkezdődött a Nagyböjt ideje. A Nagyböjt 
feladata, hogy felkészítsen minket először is a Húsvét ünnepére, másodszor segítsen minket ab-
ban, hogy mélyebb legyen a kapcsolatunk a teremtő Istennel! A nagyböjt kezdete Hamvazószer-
da, ami idén március 6. volt. A hamu már az Ószövetségben a bűnbánat jele volt, és Jézus is említi. 
Már a korai Egyházban is jelen volt, a bűnbánókat nagyböjt elején, miután bűnvallást tettek, ki-
rótták rájuk az elégtételt, szőrzsákba öltöztették, a püspök hamut hintett a fejükre, és kiutasította 
őket a templomból, ahogyan a bűnbe esett első emberpárt Isten a paradicsomból. Egyes hívők 
bűnbánatuk jeléül magukra vették a hamu jelét, és a 11. századtól ez általános előírás lett. A ha-
mut a hagyomány szerint az előző évi virágvasárnapi barkák elégetésével (és szitálásával) nyerjük. 

A böjt időtartama negyven nap, de ha 
utána számolunk, több jön ki. Ennek 
történelmi oka az, hogy kezdetben 
kétnapos böjt volt húsvét előtt, majd 
ez bővült egyhetesre, azután hat va-
sárnappal korábban (a mostani első 
vasárnap) kezdődött a böjt, végül ma-
gánszorgalomból kezdték még négy 
nappal korábban. A vasárnap ugyanis 
böjttiltó nap, és így, egyes számítások 
szerint, nem része a negyven napnak. 
Tehát a 6×6=36-hoz kellett még 4 nap. 
A 11. századtól lett a nyugati rítusban 
általános előírásként szerda a böjt kez-
dete, és alakult ki a mai forma. A böj-
ti fegyelem minden 14 évnél idősebb 
katolikus keresztény számára köte-
lező! Minden egyes péntek böjti nap, 
Krisztus halála iránti tiszteletből. A 
böjt azt jelenti Nagyböjt idején, hogy 
pénteken nem eszünk semmilyen hús-
félét, kivéve halat, és van két nap, ami 
szigorú böjti nap: Hamvazószerda és 
Nagypéntek, ekkor háromszor lehet 
enni, és egyszer jól lakni, húsételtől 
tartózkodni. A böjt lényege az önmeg-
tartóztatás a kívánságoktól!

A lelki készület a nagyböjtben szin-
tén nagyon fontos, mint fent írtam, 
közelebb kerülhetünk Istenhez, meg-

szabadulhatunk a rossz szokásoktól, 
és cselekedetektől. Fontos: a böjt nem 
testi tisztító kúra, hanem lelki! Nem 
fogyókúra, hanem lelki töltekezés! 
A lelki készületben segít az Egyház. 
Ilyen segítség lehet a bűnbánati litur-
gia, a keresztút, ami Parádon pénte-
ken délután 2-kor, Bodonyban délután 
3-kor kezdődik. Az egyéni imáink, a 
Szentírás olvasása, a Nagyböjti szent-
misék is sokat segítenek, ha figyelme-
sen végezzük vagy veszünk részt rajta. 

Ez az időszak segíthet abban is, 
hogy esetleg most találjunk rá Isten-
re, ha eddig elhanyagoltuk a vele való 
kapcsolatot, hiszen szükségünk van 
rá. Sokan fosztják meg magukat a 

kegyelemtől, pedig magunk módján 
nem lehetünk keresztények, csak Jézus 
akarata szerint. Sokaknak lemondást 
jelent elsőre, hogy misére kell menni. 
De miért megyünk oda? Pontosan 
azért, hogy megkapjuk az Eucharisz-
tia által a segítő kegyelmeket a min-
dennapi élethez. Persze van olyan is, 
aki úgy érzi, ő nem mehet, mert el-
vált, vagy olyan bűnösnek érzi magát, 
hogy nem méltó, vagy csak előítélete 
van. Ne féljenek ők sem, mert Istennél 
mindent új lapra lehet helyezni, mert 
Isten mindannyiunkat szereti. Ennek 
a szeretetnek a jele a Húsvét, amikor 
a feltámadást ünnepeljük, de soha ne 
feledjük, előtte van a szent három nap, 
ami feltárja a teljes Húsvét értelmét. 
Nagycsütörtök, a szeretet kinyilvání-
tása Istentől, ahogy Jézus megmossa 
a tanítványok lábát, és megalapítja az 
Oltáriszentséget, megjelenik először 
Krisztus teste és Vére a kenyér és a bor 
színe alatt, és ezt kell cselekednünk a 
rendelése alapján minden szentmisé-
ben. Nagypéntek, a Via Crucis, a ke-
resztútja, már elnémultak a harangok 
csütörtök este, és ezen a napon néma-
ság van, a halál némasága, Krisztus 
meghal a keresztfán, újra átérezzük 
mit vállalt értünk Isten fia, értünk az 
emberért. Nagyszombat éjszakája a 
pészah, az átvonulás éjszakája, átvo-
nulunk a Feltámadás örömébe, a Hús-
vét vasárnapjába. Ezek a liturgiák az 
Egyház legszebb liturgiái, mindenkit 
szeretettel hívok, hogy jöjjenek és ve-
gyenek rajta részt!

Áldott készületet kívánok mindenki-
nek a Nagyböjtben és áldott Húsvétot!

n Dombi Ferenc Csaba
plébániai kormányzó

Egyházközség életéből
Elkészült templomunk felújításának első szakasza. Nagyon köszönünk minden 
támogató segítséget, anyagiakban, munkában, imában! Isten fizesse meg bő-
séges áldásával mindenkinek!
A templomunk felújításának megáldását a bérmálás ünnepére tervezzük, ami 
idén április 28-án, délután 4 órakor lesz, Ft. Dr. Dolhai Lajos pápai káplán, a pá-
pai teológiai bizottság tagja, a Hittudományi Főiskola rektora fogja kiszolgál-
tatni Érsek Úr megbízásából!
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Tisztelt Parádi lakosok! 2018-
ban volt 30 éve, hogy Idősek 
Otthona működik települé-
sünkön. Ennek a 30 évnek 
a történetét szeretnénk fel-
eleveníteni a kezdetektől itt 
dolgozó Szőke Éva telephely-
vezetővel.

A hajdani SZOT GYERMEKÜDÜLŐ 
tervezett bezárásával 58 embernek 
szűnt volna meg a munkája, ezért az 
akkori vezetés, élén Pákh Péterné in-
tézményvezetővel, keresett megoldást 
a dolgozók biztonsága, megélhetése 
érdekében.

Ezzel egy időben szakadt le az egri 
hajdúhegyi idősek otthona tetőszerke-
zete és az ott élő kb. 60 idős ember szó 
szerint fedél nélkül maradt.

Ideiglenesen az egri kórház egy le-
zárt részében kerültek elhelyezésre. 
Így találkozott össze a két szükséglet 
és körvonalazódott a megoldás. Ak-
kor is tudtuk, hogy a Károlyi kastély 
nem az idősek ellátására épült, de ez a 
lehetőség volt adott. Először az egri 60 
fő került Parádra, majd fokozatosan 
bővült 120 férőhelyesre az otthon. 

Közel két év után az egri városi ön-
kormányzat fenntartásából átkerültünk 
megyei fenntartású intézménnyé. An-
nak ellenére, hogy folytonosan renovál-
ni kellett az épületet, idős lakóink, dol-
gozóink szerettek ott élni és dolgozni.

A kastélyból gyakran tudtunk szer-
vezni kirándulásokat. Ez a kedvező 
helyzet a napi 4 órás gondozási szük-
séglet bevezetésével változott, az in-
tézményekbe egyre inkább az ápolást 
igénylő emberek kerültek be. Így az 
intézmények javarészt átvállalták a 
kórházak és az otthonában nehezen 
ápolható betegek ellátását.

2008-ban a Parád község terüle-
tén lévő új épületbe átköltözve a kör-
nyékbeli lakosok szemlélete is meg-
változott, mert ebben az intézetben 
úgymond szállodai szintű ellátásban 
élnek szépkorú lakóink.

 Az évek során, úgy gondolom, hogy 
a környező települések és Heves me-

gye egészéből betelepült lakók intéz-
ményünkben jól érzik magukat, éle-
tük utolsó szakaszát biztonságban és 
megelégedetten töltik.

2018 júniusától az intézet szakápo-
lási feladatok ellátását is végezheti, 
amit ápolóink szakképzettsége tesz 
lehetővé.

Az elmúlt 30 évben számtalan vic-
ces, megható, vagy éppen tragikus 
emberi történetnek voltunk részesei. 
Nem szeretnék egyet sem kiemelni 
ezek közül, talán önmagáért beszél 
az adat, 30 év alatt annyian fordultak 
meg intézetünkben, mint Parád teljes 
lakossága.

A mentális ellátás tekintetében kez-
detben igen erős sztereotípiákkal kel-
lett megküzdeni mind az otthonba 
kerülőknek, mind családtagjaiknak, 
mondja Tarjányiné Horváth Erika 
szociális munkatárs.

Változó társadalmi környezetben 
– ilyen volt a nők tömeges munkába 
állása, az életkor kitolódása, a meg-
nőtt igények az életminőséggel kap-
csolatban – a családok már nem tud-
ták felvállalni idős rokonaik ellátását, 
ezért éltek mind többen az intézeti 
elhelyezés lehetőségével. Kezdetben 
szeretetháznak, szocinak nevezték – 
„beadták a szociba” – igen erős meg-

bélyegző, negatív 
jelentéssel bírt. Erről 
a kezdeti állapotról 
jutottunk el odáig, 
hogy a jelenleg in-
tézetben élők 98%-a 
szerető, és ép, emi-
att felelősségteljesen 
gondolkodó családi 
környezetből kerül-
nek intézetünkbe.

A magányosan 
eltöltött napok al-
ternatívája a teljes 
körű egészségügyi 
és mentális ellátás, a 
biztonság, a közössé-
gi élet.

O t t h o nu n k b a n 
változatos módokon 
próbálunk tartalmas 
hétköznapokat bizto-

sítani időseinknek. Egyéni és csoportos 
foglalkozások, kötetlen beszélgetések, 
programokra való közös felkészülés, 
vagy éppen elmélyült lelki élet, mikor 
minek van itt az ideje az egyén életé-
ben. Tisztában vagyunk vele, hogy az 
igazi, tartalmas együttlétekhez „ketten 
kellünk”, mi, akik biztosítjuk a lehető-
séget és azok, akik élnek vele.

n Jónásné Almádi Mária

Idősek Otthona hírei

Juhász György

Tavaszköszöntő
Márciusi szellő száll erdőn, mezőn, réten,
Kinyílnak a virágok lilán, sárgán, kéken.
Dalba kezd a kismadár,
Zeng a határ tőle,
Isten hozott Március!
Tavasz hirdetője.

(Parád, 2019. március)
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Idén is megrendezésre került 
az „Idősek hónapja” prog-
ramsorozat, melynek keretén 
belül eljutottunk 8 lakóval 
Mezőkövesdre. 

Első állomásunk a Kis Jan-
kó Bori múzeum volt. Az ide-
genvezető elvezetett minket a 
múltba, ahol Kis Jankó Bori 
munkásságáról, hímzéseiről, 
a matyó kultúráról renge-
teg új információval lettünk 
gazdagabbak. Ezután meglá-
togattuk a szomszédban levő Szövő-
házat is. A hölgy, aki lenyűgöző stílu-
sával teljesen elvarázsolt mindenkit, 
arra is lehetőséget adott, hogy kora-

beli öltözékbe bújhassunk. Utóbbit is 
nagyon élvezték a lakók. 

A nap további programjaként el-
látogattunk a Szent László plébáni-

ára, amely gyönyörű freskó-
ival kápráztatott el minket, 
s mivel délidőben jártunk, 
elmondtuk Az Úr angyalát. 
A napot Mezőkövesden itt 
zártuk.

Beültünk a buszba, s el-
indultunk Eger városa felé, 
ahol a Szépasszony-völgyben 
elfogyasztottunk 1-2 pohár-
ka finom borocskát. A han-
gulatot énekléssel, nótázással 
fokoztuk. Fáradtan, de élmé-

nyekkel telve tértünk vissza az intéz-
ménybe a délutáni órákban.

n Juhászné Jónás Ildikó
foglalkozás szervező

Idősek hónapja, a kirándulás

Idén ünnepelte 99. születésnapját Rusz Miklósné. Bözsi 
nénit lakótársai és a dolgozók egyaránt felköszöntötték. 
Egy kis sütizés közben kérdeztük Erzsike nénit:

– Bözsi néni, mi a 
hosszú élet titka? Tud-e 
valamit mondani, taná-
csolni nekünk?

– Hát, az biztos, hogy 
soha nem ettem tele ma-
gam. Mindig csak any-
nyit, amennyi szükséges 
volt. Illetve az orvos is azt 
tanácsolta, hogy amikor 
beteg vagyok is, álljak ki 
legalább a kapuba, és be-
szélgessek az emberekkel.

– Tudta, érezte, hogy 
ilyen hosszú életű lesz?

– Áhh, nem. Azt nem is sejtettem!
– Ezek szerint, aki szeretné ezt a szép kort megélni, 

az ne egyen mindent összevissza, ne egye tele magát, 
és beszélgessen az emberekkel, azaz jó kapcsolatokat 
alakítson ki és tápláljon embertársaival!

Ezúton is szeretnék itt az újságon keresztül is Bözsi né-
ninek erőt, egészséget, boldogságot kívánni!

n Juhászné Jónás Ildikó
foglalkozás szervező

Parád Nagyközség Önkormányzata 
és a Mozaik szerkesztősége nevében ezúton is 

erőt, egészséget kívánunk Bözsi néninek!

Február hónap a farsangi mulatságok, bohóckodások idő-
szaka világszerte. Ez nálunk, az Idősek Otthonában sincs 
másként. Idén 10. alkalommal február 28-án került meg-
rendezésre a farsangi ünnepség az intézményben! A tavalyi 
évhez hasonlóan idén is a dolgozók bújtak jelmezekbe és két 
produkcióval is készültek a lakóknak. Egy paródiát adott elő 
két dolgozónk, majd a születéstől a boldog nyugdíjas korig, 
Életvonal című zenés színjátékot láthattak a nézők!

Két társintézményünk: a szalaparti Gyermekotthon és az 
egri Petőfi úti Idősek Otthona lakóinak és kísérőiknek szin-
tén színvonalas előadásai emelték az ünnepi hangulatot.

Mindenkinek köszönjük, aki részt vett a műsorban, és 
ezt a hagyományt szeretnénk folytatni jövőre is!

n Juhászné Jónás Ildikó
foglalkozás szervező

Farsang farka az 
Idősek Otthonában

Születésnap



Magyarország mentő tűzvé-
delme jelenleg a hivatásos 
erőkre épül. Azonban azt 
mindenki sejti, hogy ezt a 
feladatot csak a hivatásos 
állománnyal megoldani na-
gyon nehéz.  A sikeres be-
avatkozás egyik legfontosabb 
kiindulópontja az elérési idő. 
A jelenleg működő hivatásos 
állomásokról Parádra jelentős 
a vonulási idő, az európai nor-
mának számító 15 perc elérése 
sokszor lehetetlen. 

Parád Község Önkéntes Tűzoltó Egye-
sülete azért alakult, és a mai napig azt 
a célt tartja szem előtt, hogy a hivatásos 
tűzoltók által nehezen megközelíthető, 
működési területükhöz messzebb eső 
Parád és környéke lakosai a lehető leg-
gyorsabban kapjanak segítséget. Fontos 
szerepünk van a megelőzési, tűzoltási, 
műszaki mentési, a helyi lakosságtájé-
koztatási feladatok ellátásában, az ifjú-
ság nevelésében. Beavatkozási tevékeny-
ségünk a tűzoltás mellett a védekezési, 
kárelhárítási feladatok (árvíz, belvíz, vi-
harkárok). Katasztrófa esetén mentőszer-
vezetként is segítséget tudunk nyújtani. 

Az elmúlt évben kilenc alkalommal 
volt szükség a segítségünkre Parád, 
Parádóhuta és Parádfürdő települése-
ken. Ezek között volt lakástűz, villany-
óra tűz, fakidőlések, vízszivattyúzás, 
és avartűz. Bemutató keretében a helyi 
óvodások megismerhették felszerelése-
inket és a tűzoltással kapcsolatos teen-
dőket. Helyi viszonylatban négy alka-
lommal tartottunk gyakorlást, megyei 
szintű gyakorlati továbbképzésen pe-
dig három alkalommal vettünk részt. 

Ebben az évben a Megyei Tűzoltó-
versenyt Markaz rendezte volna, de az 
időjárás közbeszólt, az esőzés alkalmat-
lanná tette a pályát a versenyzésre, ezért 
Abasár adott helyet a rendezvénynek. 
Egyesületünk csapata ezen a versenyen 
jól szerepelt, sikeres szerelés után egy 
percen belül megjelent a víz, ami meg-
felelőnek mondható.

Meglévő felszerelésünk megfelel az 
önkéntes tűzoltó egyesületek kettes ka-
tegóriájának. Mindezt a következő idő-
szakban az új szertárunkban kényel-
mesebben és áttekinthetőbben tudjuk 
tárolni. Az ingatlant Parád Nagyközség 
Önkormányzata biztosítja számunk-
ra. Az épület átalakítását az Országos 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság pá-
lyázatán elnyert összegből, és a helyi 
önkormányzat támogatásából tudjuk 
finanszírozni.

A Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság adományozott alapszerveze-
tünk részére egy Mercedes-Benz te-
repjáró tűzoltó autót, ami munkánk 
eredményesebb elvégzését szolgálja.

2018-ban 20 fővel rendelkezett egye-
sületünk, amit helyben tartózkodó 
helyi fiatalok bevonásával szeretnénk 
tovább bővíteni. 

Sikeres évet tudhatunk magunk 
mögött pályázatok és az elvégzett 
munka terén is. A Nemzeti Együtt-
működési Alap pályázati kiírásán a 
civil szervezetek programjának meg-
valósítására, működésére, 500.000 Ft 
összegű támogatásban részesültünk, 
melyet a következő kategóriákban 
költhettünk el:
•   Tárgyi eszköz beszerzés: egy telesz-

kópos Husqvarna ágvágó fűrészt vá-
sároltunk.

•   Egyéb beszerzések, szolgáltatások: a 
meglévő eszközök (szivattyú, generá-

tor, gépkocsi) szervizelési és működé-
si költségeinek fedezetére.

•   Munka-, védőruha, védőfelszerelés 
költségei: 11 darab munkavédelmi 
nadrágot biztosítottunk tagjaink ré-
szére. 

•   PR, marketing, kommunikációs 
költségek: telefon és a honlap költsé-
gét fedeztük.

•   Adminisztráció költségei: irodasze-
rek, nyomtatványok beszerzése.
A továbbiakban is igyekszünk a pá-

lyázati lehetőségeket megragadni, fo-
lyamatosan fejlődni, biztosítani annak 
a lehetőségét, hogy a beavatkozásaink 
minősége megközelítse azt a színvona-
lat, amilyen a hivatásos egységek be-
avatkozása.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy aki 
teheti, az segítse egyesületünk működé-
sét adója 1%-val! Azoknak, akik az el-
múlt évben-években ezt már megtették, 
ezúton is köszönjük támogatásukat!

Mindannyiunk közös érdeke, hogy 
a hangsúlyt a megelőzésre fektessük! 
Ha baj van, először próbálják egyesü-
letünk tagjait értesíteni, vagy a legha-
tékonyabb beavatkozás érdekében az 
egri tűzoltóság kirendeltségét az 510-
620-as közvetlen telefonszámon, mert 
a 105-ös hívószámon a bejelentések 
Miskolcra érkeznek, onnan értesítik 
az egri kirendeltséget, és ez mind idő-
veszteséget jelent a segítség útra indí-
tásában.

Településünk minden lakójának kí-
vánunk eseménymentes évet!

n Simon Sándor
Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke
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A parádi „lánglovagok” elmúlt 1 éve
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December 5-én a mikulásváró ünnep-
ségen hangulatos ünnepi vásáron az 
osztályok nagyon sok finomságot és 
szép ajándéktárgyakat árultak, a bevé-
tel az osztálypénztárokat gyarapította.

Köszönet a kreatív szülőknek és a 
résztvevő vendégeknek is.

Hagyományosan 2018. december 
31-én megrendezésre került a szilvesz-
teri bál, szép létszámmal. Köszönet a 
támogatóknak és a résztvevőknek.

A bál bevételét a június 1-jén megren-
dezésre kerülő gyereknapra fordítjuk.

Az idei színvonalas farsangi ünnep-
ségen a SZMK fánksütésben segédke-
zett, ahol minden gyerek ingyen ka-
pott fánkot és teát.

További feladatok:
•   Tervek szerint április első felében pa-

pírgyűjtést szervezünk, ahol szíve-
sen fogadjuk a lakosságtól is a papírt 
az osztályok támogatására.

•   Tavaszi iskola bál, ahol az iskolás 
gyerekek fellépnek, amelyet 2019. 
április 27-én, 19 órától a Freskó Ét-
teremben rendezünk meg. A zenét a 
Cappuccino zenekar szolgáltatja.

•   2019. június 1-jén az októberi, szil-
veszteri és a tavaszi bálok bevételé-
ből a közkedvelt gyereknapot ren-
dezzük meg a Közösségi Házban, 
illetve a focipályán. 

n Csortos György
SZMK elnök 

Iskolai szülői munkaközösség hírei

Rövidke őszi pihenő után már novem-
ber elején elkezdtük a felkészülést a 
decemberi kulturális rendezvényekre. 
Párhuzamosan folyt a munka a Luca 
napi programra, illetve az adventi 
szereplésekre. Szokásunkhoz híven a 
PIKE és a hagyományőrzők közösen 
vállalták fel a szereplést ezeken a ren-
dezvényeken. Így került sor december 
13-án az önkormányzat által szerve-
zett Luca napi bolondozásra a Freskó 
étteremben, a kistérségből meghívott 
vendégek előtt. Ezt követte templomi 
szereplésünk az adventi műsorsorozat 
keretén belül. Megrendeztük szokásos 
karácsonyi összejövetelünket a Palóc-
bokréta próbatermében, ahol ünnepi 
vacsorával és apró ajándékokkal ör-
vendeztettük meg tagságunkat.

Minden 70 éven felüli parádi lakos 
nevében ezúton szeretnénk utólag is 
megköszönni az önkormányzat dec-
emberi ajándékát, melyet karácsony-
ra kaptunk.

Januárban pótszilvesztert tartot-
tunk, februárban pedig köszöntöttük 
két tagtársunkat házasságkötésük 

alkalmából. Ekkor ünnepeltük meg 
az aktuális névnaposokat (Julianna, 
Zsuzsanna, Piroska, Aladár). 

Színházlátogatáson vettünk részt 
Egerben az Operettgálán, illetve Salgó-
tarjánban a Filuména házassága című 
komédiát néztük meg. Február végén 
előzetesen tartottuk meg a nőnapot is, 
ahol egy cserép virággal kedveskedtek 
a hölgyeknek a figyelmes férfiak.

Az elkövetkezendő hónapok ránk 
váró feladata lesz a Palócnapra való fel-
készülés. Ehhez a kemény munkához 
kívánunk a PIKE és a Palócbokréta tag-
ságának sok erőt, egészséget és kitartást!

n Szabóné Presovszki Mária
népművelő

Pillanatok a Parádi Idegenforgalmi 
Egyesület  és a Palócbokréta 

Hagyományőrző Egyesület életéből

„Nyújtsuk a rétest”
– tanuljuk együtt a régi  

hagyományos ételek elkészítését.

Szeretettel várjuk a Közösségi Házba 
2019. április 5-én 

(pénteken) 16 órára 
mindazokat az érdeklődőket, akik 

szeretnék megtanulni a kézzel húzott, 
hagyományos rétes elkészítését. 

Mindössze egy tálra, egy tepsire és egy 
terítőre lesz szüksége a résztvevőknek, a 

hozzávalókról mi gondoskodunk!

A részvétel ingyenes, 
de előzetes bejelentkezés szükséges, 

mivel csak korlátozott számú 
jelentkezőt tudunk fogadni. 

Jelentkezési határidő: 
2019. március 29.

Jelentkezni a Közösségi Házban 
személyesen, vagy az alábbi 

elérhetőségeken lehet: 06 20 466 8890, 
iksztparad@gmail.com

A program a TOP 5.3.1-16-HE1-2017-00011 
számú projekt keretében valósul meg.

SZ Í N HÁ Z !
SZ Í N HÁ Z !
SZ Í N HÁ Z !

2019. április 12-én,
pénteken a parádi kisbusszal Salgótarjánba 

megyünk színházlátogatásra
a Zenthe Ferenc Színházba, ahol 

Szántó Armand – Szécsén Mihály 
– Fényes Szabolcs

PAPRIKÁSCSIRKE
AVAGY STEX ÉS NEW YORK

című zenés vígjátékát
nézzük meg, este 19 órai kezdettel!

Rendező: Gergely Róbert
Indulás: 17.30 órakor az iskolától, 

hazaérkezés kb. 22.30 órakor.
Jegy és útiköltség: 4.100.-Ft
Jelentkezés: Vass Gáborné 

06 20 466 8890 (Közösségi Ház)

Várjuk a színházkedvelő érdeklődőket!
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•  2019. május 3.       Retro Disco DJ Pettyvel
•  2019. június 22.    V. FittParád

A P A K S Z
tervezett programjai:

Részletek
hamarosan…



Bűnmegelőzés18

c  Parádi Mozaik  •  2019. március  d



Bűnmegelőzés 19

c  Parádi Mozaik  •  2019. március  d



c  Parádi Mozaik  •  2019. március  d

Sport20

Új év, új lendület ösztönzi a 
munkánkat. Ebben az évben 
is nagyon sok verseny, felké-
szítő edzés és edzőtábor vár a 
karatékákra, szám szerint ti-
zenkilenc helyszínen szeretnénk 
részt venni. Márciusban Kazinc-
barcika vár minket egy nagy-
szabású versenyre. A felkészítő 
edzések már javában folynak és 
nem is érnek véget az év végéig. 
Reményeink szerint ismét szép 
eredményekkel térünk haza, ez-
zel is növelve Parád hírnevét.

Jó hír, hogy bővült a csapa-
tunk három fővel. Az első vizs-
gára való felkészítésük jó úton 
halad, de természetesen a töb-
biekről se feledkezünk meg, a 
régi tagok vizsgája is hamarosan 
eljön. Minden erőnkkel azon le-
szünk, hogy ezek a vizsgák és a 
versenyeken való részvételek a 
legsikeresebbek legyenek. 

Ahogyan eddig is, most is 
szívesen fogadjuk az új jelent-
kezőket kilenc éves kortól. Az 
edzések időpontja nem válto-
zott, keddenként 16.30 órától, 
csütörtökönként 17 órától elér-
hető az általános iskola torna-
termében. Az edzéseket válto-
zatlanul Eged László, 3 danos 
mester tartja.

n Nagy András
Parád SE elnöke

Parád SE hírei

Február idén is a síelésről szólt a parádi iskolá-
ban. Az elmúlt évekhez hasonlóan két turnusban 
három napot síelhettek a gyerekek Kékestetőn.

A kicsik kezdték a sítábort, 1-5. osztály, a síok-
tatást Sidló Éva és Les Norbert vállalta magára. 
A 25 gyermek szállításában az önkormányzat 
kisbusza, és lelkes szülők segédkeztek, köszönet 
a szülőknek és Polgármester úrnak. 

A következő héten a nagyok 17 fővel vettek 
részt a táborban. 

Reméljük a jövőben is folytatódik ez a jó han-
gulatú sportesemény!

Február 18-20. rendezték 
Mátraszentistvánban az Or-
szágos Diákolimpiát, Óriás 
Műlesikló számban.

Parádról 7 tanuló vett 
részt az eseményen. Hétfőn 
a kicsik kezdték a versenyt, 
a Halász ikrek mindhárman 
teljesítették a 700 méteres 
versenypályát, Boglárka 11., 
Kund 14., Katinka 16. helyen 
végzett. Kedden a hetedik, 
nyolcadik osztályos tanulók 
állhattak rajthoz. Révész Bá-
lint sajnos kiesett, Pap Bence a 19. helyen ért célba. A nagyokat Révész Borbála 
képviselte szerdán, ő a 11. helyezést érte el. Gratulálunk a sikeres részvételhez, és 
helytálláshoz. n Révész Zoltán

Diákolimpia

Sítáborban jártak az iskolás gyerekek
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Holló Bence
Endurocross első 
osztályban abszo-
lút 3.,  kategória 2. 
helyezés,
Enduro első osztály 
abszolút 2., csapat- 
versenyben 2. he-
lyezés,
Nemzetközi Alpok 
Adria Enduro Baj-
nokság abszolút 3., 
kategória 2. helye-
zés

Kovács Zoltán
2018 Magyar Ama-
tőr Rallye Bajnok-
ság, év végi összetett eredmény: 
Lada A kategória 2. helyezés, 1600 
ccm kategória 4. helyezés

Vörös Gábor
Az Országos Hegyi Felfutó Bajnok-
ság Országos Bajnoka F-1600 ccm 1. 
hely, Lada 1600 ccm 1. hely.

Takács András (Kisgyerek)
A Kunmadarasi Rallysprint Or-
szágos versenyen Országos Bajnok, 
Mini sprint 1., Powersprint 1. he-
lyezést ért el.

Strúbel József (Dedi)
A Champions Trophy versenyen 3., 

a Magyar Bajnokságon 4. helyezést 
ért el a sportfavágásban.

Strúbel Bence
Fiatal versenyzőként a felnőttek kö-
zött szép eredményekkel büszkél-
kedhet, Champions Trophy 4., Ma-
gyar Bajnokság 5. helyezettje.  Idén 
a FeHoVa Kupán az előkelő 3. helye-
zést sikerült megszereznie.

Révész Zoltán
A Veterán Hegyi Felfutó Országos 
Bajnokságon motorkerékpár 500+ 
kategóriában 1. helyezést ért el.

Osztafin Ákos
Hunter Field Target lövészet visszarú-
gásmentes 7.5J kategória Országos Baj-
nokság 1. helyezés és a hat versenyből 
álló Magyar Kupa 1. helyezettje. 

Gratulálunk mindenkinek az elért 
eredményeihez, további sikeres és bal-
esetmentes versenyzést kívánunk! 

n Vass Gábor

Akikre büszkék lehetünk
Olvasóink megszokhatták, hogy az elmúlt 
időszakban gyakran számoltunk be technikai 
sportokban sikeres parádi versenyzőinkről és 
sikereikről. Most egy kis összefoglalót állítot-
tunk össze a 2018-ban elért eredményeikről, 

amelyeket országos és nemzetközi bajnoksá-
gokon értek el. Azt hiszem, hogy mindnyájan 
büszkék lehetünk ezekre a versenyzőkre, akik 
sok munkával és kitartással készülnek a meg-
mérettetésekre. 
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A Parádfürdői Állami Kórház Egészségfejlesztési Irodája kü-
lönös hangsúlyt fektet a lakosság egészségére koncentráló 
tematikus programok megvalósítására. Ennek része, hogy a 
gyermekek és felnőttek körében egyaránt kockázatfelmérő 
vizsgálatokat végzünk, többek között az elhízás, a cukorbeteg-
ség, és a magas vérnyomás kockázatának kiszűrése érdekében. 

Az idei év szűrővizsgálatait február 
elején a parádi óvoda dolgozóinak 
vizsgálatával kezdtük el. A korábbi 
évek gyakorlatát folytatva februárban 
szerveztük meg a parádi Fáy András 
Általános Iskola 8. osztályosainak 
szűrővizsgálatát is. 

A mért értékek alapján a legszem-
betűnőbb, általános probléma az 
elégtelen vízfogyasztás. Ez áll a nap-
közben jelentkező fejfájás, dekon-
centráció, csökkent teljesítőképesség 
és gyakran az éhségérzet mögött is. 
Ezért nagy hangsúlyt kell fektetni a 

megfelelő mennyiségű és minőségű 
folyadék fogyasztására, amely mini-
mum 2 liter szénsavmentes ásványvíz 
legyen naponta. Azonban fokozott 
fizikai igénybevétel, testedzés esetén 
és nyáron ezt a mennyiséget növelni 
kell! Kerülendő a cukrozott üdítőita-
lok, kóla és energiaitalok fogyasztása 
is, ugyanis ezek fokozzák a szomjú-
ságunkat és a nem megfelelő szén-
hidrátok bevitele káros hatással van 
a cukoranyagcserénkre, koleszterin-
szintünkre és testsúlyunkra is!

Tapasztalataink szerint éppen a 
nem megfelelő minőségű folyadék és 
szénhidrát bevitellel van összefüggés-
ben, hogy a diákok 42%-ának 6 és 8,4 
közötti értékekkel szembetűnően ma-
gas volt az összkoleszterin szintje (a 
normál érték <6,0).

A szülők írásos tájékoztatást kaptak 
a gyerekek szűrési eredményeiről és az 
esetleges eltérésekről.

Szűrési tapasztalatok

Néhány hasznos tanács a koleszterinszint 
csökkentésére és szinten tartására

1.   Fogyasszunk sok gyümölcsöt, zöldséget, 
teljes kiőrlésű gabonát és hüvelyeseket!

2.   Kerüljük a rossz zsírokat 
(finomított olajok, margarin-félék)!

3.   Fogyasszunk több halat!
4.   Fehérjét inkább a növényekből válasszunk 

(pl. zöldbab, lencse)!
5.   Kerüljük a finomított lisztet, cukrokat!
6.   Mozogjunk rendszeresen; legalább heti 

3-4 alkalommal 60 percet!

Az Egészségfejlesztési Iroda és 
Lelki Egészségközpont programjai Parádon

2019. március-május

Március 7.  „Beszélgetés a függőségekről” – alternatív osz-
tályfőnöki óra a Parádi Fáy András Általános 
Iskola 6. osztályos tanulóinak

Március 7.  Beszélgetés a stresszkezelés fontosságáról, 
lehetőségeiről és feszültségcsökkentő relaxációs 
gyakorlat a parádi Bendegúz Óvoda dolgozóinak

Március 13. 15 óra  „Mit jelent a lelki egészség?” – interaktív isme-
retterjesztő előadás a PÁK büfé előtti társalgó-
jában

Március 20. 16 óra  „Szülőklub” a parádi Fáy András Általános 
Iskola 6. osztályos gyerekek szülei részére a 
függőségek megelőzésének témájában

Április 4. 15 óra  Állapotfelmérő szűrővizsgálat a Közösségi Ház-
ban (vércukor, vérnyomás, koleszterin, testösz-
szetétel, hangulatzavarok egyéni feltérképezése 
kérdőívvel – egyéni táplálkozási és életviteli 
tanácsadás)

Május 16. 16 óra  Tari Annamária pszichológus nyilvános előadá-
sa az elektronikus eszközhasználat hatásáról a 
gyerekek és a családok életére 

Május 25. Tavaszi Túra

Állandó programok

(Helyszín: Parádfürdői Állami Kór-
ház, Juliette épület. Bejelentkezés: 
544-841-es telefonszámon)

1.   Állapotfelmérő szűrővizsgálat (vér-
cukor, vérnyomás, koleszterin, test-
összetétel, hangulatzavarok egyéni 
feltérképezése kérdőívvel) Hétköz-
nap 8-16 óra

2.   Egyéni mentálhigiénés tanácsadás 
3.   Egyéni táplálkozási és életmód ta-

nácsadás 
4.   Segítség személyre szabott életmód-

váltó és súlycsökkentő program 
összeállításához 

5.   Relaxációs csoport (minden kedden 
15.15 órától; PÁK tornaterem)

6.   Ismeretterjesztő előadások az egész-
ségmegőrzés témakörében (minden 
szerdán 15 órától a PÁK büféje előtti 
társalgóban)
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