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TUDÓSÍTÁS A TESTÜLETI ÜLÉSEKRŐL 
 

Nagy István 
 
2011. április 27-i ülés 
 
Polgármesteri beszámoló 

Mudriczki József polgármester tájékoztatta a testületet az előző ülés óta történt 
fejleményekről. Ezek:megújította a timsóbányára vonatkozó fektetési jogot; részt vett 
egy turisztikai konferencián, és turisztikai elképzelésekről tárgyalt az Egererdő Zrt 
vezetőjével, dr Jung Lászlóval; közölte, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
beindításához a szolgáltató az igényfelmérést megkezdte Parádon. 
 

A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása 
 A módosításra a többletbevételek és többletkiadások miatt volt szükség.  

2010. évet 494.346 e Ft bevétellel, 482.821 e Ft kiadással és 28.270 e Ft záró 
pénzkészlettel zártuk. 
  

A 2010. évi zárszámadási rendelet módosítása és elfogadása 
A pénzügyi bizottság összességében elégedett volt az önkormányzat elmúlt évi 
gazdálkodási tevékenységével, az előterjesztett beszámolót és rendelettervezetet 
elfogadásra ajánlja.  A képviselők egyhangúlag elfogadták azt. 
 

Parád Nagyközség 2010-2014 évi gazdasági programja 
   A célkitűzések, amelyek megvalósítása adja a programot: a szolgáltató 
önkormányzás biztosítása, a biztonságos szociális ellátás fenntartása, az infrastruktúra 
állapotának javítása, az oktatási, nevelési intézmények színvonalas működtetése, a 
művelődés, a kulturális szolgáltatás biztosítása, sportolási lehetőségek, 
környezetvédelem, egészségügy, idegenforgalom és turizmusfejlesztés, közrend-
közbiztonság, kommunikáció javítása, munkahelyteremtés. Hitelfelvételt az 
önkormányzat nem tervez, esetleg átmeneti jelleggel kerülhet rá sor, a likviditási 
problémáinak kezelésére  
  A képviselők a programot igen jónak tartják (Szakács J., Csortosné). 
  Szakács Zalán lakos a részletekről érdeklődik, különös tekintettel a 
munkahelyteremtésre és az idegenforgalom előmozdítására. Erre a polgármester azt 
válaszolja, hogy a Parádfürdőn tervezett jelentős beruházás megvalósulása 
eredményezhet munkahelyteremtést. Kettejük között hosszabb vita alakul ki a 
strandépítés ügyében. Szakács Z. 1 milliárdos pályázatra biztatná az önkormányzatot, 
ehhez 200 milliós önrész kellene hitel formájában. A polgármester kijelenti, hogy 
amíg ő lesz a polgármester, itt 200 milliós hitelfelvétel nem lesz. Parádi embereket 
képvisel, azok nyakába nem akaszthat ekkora hitelt. Ha olyan nagyon jó üzlet lenne, itt 
már régen lenne strand. A befektetők sem keresik a lehetőséget. 

 
Pétervásárai Kistérségi Társulási Tanács 

A társulásnak tagja vagyunk, a Tanács előző féléves ténykedéséről szóló beszámolót a 
testület elfogadta. Így tett a megállapodás aktualizálásával is. 

 
 
 



Belterületbe vonás 
 A Hársfa út végén kezdődő külterület egy részét belterületbe vonata az önkormányzat. 
Egyebek 

A Kristály úton tervezett áteresz építésére fordítandó összeget, 700 000 Ft-ot a testület 
megszavazza. 
A képviselők elfogadják az ÉRV Zrt ajánlatát, miszerint a 2011-ben a 
csatornahasználatért a községnek fizetendő összeget (2 300 000 Ft + áfa) a hálózat 
felújítására kellene fordítani. 
Kérdésre válaszolva a jegyző azt válaszolja, hogy a Károlyi Mihály úton a 
szennyvízelvezetés annak idején azért maradt el, mert az ottani ingatlantulajdonosok 
nem vállalták a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetését. A 2007-es új tervvel –ami 
együtt kezelte a víz- és szennyvízvezetést – ugyanígy jártunk. A kérdés változatlanul 
napirenden van, megoldása az ÉRV vezérigazgatóján, annak ígérete szerint, nem 
múlik. 
A Sándor-réti területek tulajdonlásának és a gesztenyefák pusztulásának tárgyában 
Boros Attila lakos kérdésére a jegyző is és a polgármester is válaszol: Sándor-réten az 
önkormányzatnak nincs területe, a fák is az Egererdőéi, gondozásuk rájuk tartozik 
.Hogy miért akar az önkormányzat más területén befektetni? Erre a turizmus 
fellendítése érdekében szükségünk van –de együtt akarunk működni az Egererdővel. 
Ezért is kértük, hogy újítsák fel a piknikező helyeket, és készítsenek újakat. 
 

  
2011. június 12-ülés 
Informatikai eszközök telepítése 

Az ülésnek egyetlen napirendi pontja volt: az iskola egy megnyert pályázat keretében 
informatikai eszközöket, digitális táblákat szerezhet be nettó 9 550 400 Ft értékben, az 
eszközök telepítéséhez kellett kivitelezőt választani. A testület a munkát a PSC System 
nevű miskolci cégnek adta.  

 
2011. június 14-i ülés 
Beszámolók elfogadása 

A szociális segítségnyújtásról számolt be az önkormányzatnak Osztafin Tamásné 
megbízott vezető (a munkáról cikk a jelen számban),  a Gyermekjóléti szolgálat és a 
Családsegítő szolgálat idei tevékenységéről pedig Bükerné Huszár Erzsébet beszélt 
(erről a következő lapszámban olvashatnak). A beszámolókat a testület egyhangúlag 
elfogadta. 

 
Befektetési dosszié Parádfürdőről   

Az ezzel megbízott cég elkészítette Parádfürdő gyógy-turisztikai hasznosítására 
készült befektetési tervét.  A kiadványról a képviselők elismerően beszéltek (Szakács 
J.,Nagy I, dr. Radetzky, Csortos Gy.) Kifejezték abbeli reményüket, hogy az 
ötmilliárd-százötvennyolcmilliós beruházási költségű tervre befektetőt is talál a 
tervkészítő cég. 
 

Civil szervezetek támogatása 
Az idei költségvetésben erre a célra mintegy egymillió forinttal kisebb összeg 
(3 100 000 Ft) van beállítva. A pénz felosztását a testület dr. Nagy István javaslatára 
elnapolta, mert az igénylők nem tájékoztatták a képviselőket a tevékenységükről, 
vállalt feladataikról és arról, hogy az igényelt pénzt mire szeretnék fordítani.  

 



Testvérvárosi kapcsolat 
Parád német testvérvárosa, Bad Breisig a kapcsolatot az eddigi formában 
(önkormányzati szinten) nem karja folytatni, ehelyett civil szervezetek 
kapcsolattartását javasolja. A testület Parádon is egy szinttel lejjebb helyezi az 
együttműködést, de nem akar lemondani annak fenntartásáról. A helyi kapcsolattartó 
szervezetet Mata Pál fogja működtetni. 

 
Utcanevek 

Parádóhután a Cser-dűlőben négy utcának adott nevet az önkormányzat. Ezek: 
Nyírjes, Erdő alja, Tölgyfa és Som-hegy utca. 

 
Bérbevételi igény 

Helyi lakos (Gyuricsné Hattalová Jana) a tűzoltó szertárnak a kiállító terme mellett 
levő másik termét felnőttek és gyerekek számára tartandó fitnessz szolgáltatásra venné 
igénybe, ellenszolgáltatásként a parádi gyerekeket felkészítené ilyen jellegű 
fellépésekre. Az önkormányzat a kérést nem támogatja. 

 
Ingatlanfejlesztési igény 

Kaldenekker Ferenc budapesti lakos a tulajdonában levő belterületi ingatlant és a 
hozzá kapcsolódó külterületi részt szeretné beépíttetni, és azokon jordániai 
kapcsolataira építve turisztikai és kulturális fejlesztéseket szeretne megvalósítani. Az 
engedély megadása nem az önkormányzat, hanem az illetékes építésügyi hatóság, 
Pétervására város jegyzőjének jogköre. A testület a tervbe vett fejlesztésről örömmel 
értesült, a kérelmezőt az illetékes hatósághoz irányította. 

 
Egyebek 

Mudriczki József polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Kristály úton az 
átereszként szolgáló csöveket lefektették; hogy a parádfürdői „Lapos” látványpékséggé 
történő átalakítása kitolódik, mert az épületátalakítási tervet az önkormányzat silánynak 
találta, azt újratervezik, aztán kezdik meg a munkákat. 

Ferencsik Gyula rendezvényszervező két nagyobb rendezvényt szeretne megvalósítani 
Parádon: októberben Bor- és pálinkafesztivált, februárban Mangalicafesztivált. Ehhez kérné 
az önkormányzat segítő együttműködését. Az önkormányzat a kezdeményezést örömmel 
veszi, a részletekről hamarosan tárgyal a szervezővel. 
 A Kossuth út 10. és 12. sz házak közötti önkormányzati területre (melyet később úttá 
akarunk tenni) víznyomásfokozó készüléket telepít az ÉRV, ezzel üzemi fokozatra emeli a 
víznyomást a Várhegy, a Szabadság és a Béke út felső részén lakók házában. 
 Ivándy-Somody András a parádfürdőiek nevében megköszönte az önkormányzatnak a 
pünkösdölő programjainak a szervezését és lebonyolítását. 

Szakács Zalán Pintér Csaba ügyének állásáról kérdezte a polgármestert – ő azt 
válaszolta, hogy jelenleg a kérelmező fáradozik azon, hogy lakássá minősíttesse az ingatlant, 
az ügy ez után folytatódhat.  
 
 
 
 
 
 
 

 



BESZÉLGETÉSEK 
 
Jónásné Zaja Zsuzsanna 
 

Seiben Mihállyal (Miska bácsival) településünk legidősebb férfi tagjával beszélgettem. 
Hihetetlen és fiatalokat megszégyenítő memóriája, életkedve, vidámsága lenyűgöző volt 
számomra. Olyan dátumokra és helységnevekre emlékszik pontosan, amelyek még fiatal 
korában voltak jelentősek. Elsősorban a háborús évekről beszélgettünk. Azokról az időkről, 
amikor ő maga is a fronton volt, vagy amikor fogolytáborba vitték. 

1916. december 5-én született (öten testvérek és négy féltestvér). 
1932-ig laktak Parádon, Soroksárán (ma Kékesi út). Gyermekkoráról egy történetet mesélt: 
édesapja ismerte a Tüzes nevű domoszlai betyárt, aki csak a gazdagoktól lopott. Ez a betyár 
egyszer elment hozzájuk, igaz, nem jó szándékkal (fel akarta gyújtani a házat), de amikor 
kiderült, hogy nem is az lakik ott, akit ő gondolt, elfogadott egy lángost és továbbállt. 
1932-ben költöztek Hutába. Fiatalkorában (és most is) nagyon szeretett énekelni. Sokszor 
énekelt bálokban és a kocsmában. Ő teremtett jó hangulatot dalos kedvével. 

Azután 1940. február 1-jén behívták őt is Kassára a 21/2 zászlóaljba, ahol egészségügyi 
tanfolyamot kellett elvégeznie a Helyőrségi Kórházban. Innen Munkácsra került a 12-es 
kerékpáros zászlóaljhoz.  
1941. márciusától Erdélyben várták a parancsot egészen nyárig. Ekkor indították őket 
Kolozsvárra, majd vissza Munkácsra. 
1942. november 12-én leszerelt és hazajött. 

1944. március 4-én kellett újra bevonulnia Munkácsra az Első Hegyi Dandár Vadász 
zászlóaljhoz. Először Proszkurov repteréig mentek, majd Kijevig, de itt vissza kellett 
fordulniuk, mert támadták őket. Az orosz gépek bombázták a csapatokat, ekkor sérült meg a 
keze bombaszilánkoktól. A bevetésekről azt mesélte, hogy az oroszok tankokkal, 
gyalogsággal, repülőkkel jöttek. Őket kellett visszaszorítaniuk, ami sokszor sikerült is. 
Lövészárkokat készítettek, és ún. villámgéppuskával várták az ellenséges csapatokat. Egyik 
katonatársa meghalt mellette, mert kinézett a bunkerből. és lelőtték. 
1944 telére Leányfaluig jöttek vissza, és ott állomásoztak, amikor parancsot kaptak, hogy 
Csehszlovákiába kell menniük. Csabony nevű faluig jutottak, ahol szembetalálták magukat az 
oroszokkal. Ezek először hazaindították, majd elfogták őket (1945. május 5-én). A Cseh - 
Morva vidéken lévő Szlabinszki fogolytáborba került, néhány száz társával. Elvették 
mindenüket, megvizsgálták őket, és egy hónap elteltével Romániába vitték az összes foglyot. 
Itt vagonokba osztották őket (1 vagonba 90 embert), és Oroszországba indították a vonatot. 1 
hónapig és 4 napig tartott az út. Kujbisevben táborba kerültek, ott mindenkit beosztottak 
munkára. Miska bácsi fűrésztelepre került. Nagyon hideg volt, ezért forgáccsal próbáltak 
tüzelni, de az oroszok nem engedték nekik. Innen a golyóscsapágy-gyárba került.  
Rajta kívül még legalább tízezren éltek a táborban, szörnyű ellátási körülmények között. 
Voltak ott ismerősei a környékről és Hutából is. 
Az egyik orvosnő segítségével elintézték, hogy ő kijárhasson a táborból az orvosnő anyjához 
fát vágni, aki cserébe enni adott neki. 
1948. nyár elején jött egy bizottság, akik a sorakozó után hazaengedték őket. Kaptak jobb 
ruhát és úgy szálltak be a vagonokba. 
1948. augusztus 1-jén érkezett haza. 
   A háborús évek után itthon kezdte építgetni életét. 1949-ben megnősült (2 lánya született: 
1950-ben és 1959-ben). 1959-re készült el a házuk, ahol máig is él. Dolgozott útépítésen, az 
építőiparban, Kékesen a szállóban konyhalegényként.  



1952-ben levizsgázott ácsként és 1971-ig a 22-es, majd egy Nógrád megyei vállalatnál 
dolgozott. 1971-ben került az ÁFÉSZ-hoz. A környéken (Huta, Sasvár, Parád) nagyon sok 
ház tetejét ő ácsolta. 
   1975-ben ment nyugdíjba, de sokáig űzte még szakmáját. 
   Mai napig tevékeny és aktív, kertet művel, télen udvarseprőt készít, kosarat fon. 
Tavaly novemberben hunyt el a felesége, azóta magányosabb, bár lányai, unokái sokat 
törődnek vele. Tavaly vett magának egy tv-t, mégis elsősorban rádiót hallgat. 
Azt mondja, eléldegél a mindennapjaiban, de ami a régi időkből hiányzik neki, az emberek 
összetartása, egymás iránti érdeklődése. 
   Ha az idő és a hely engedné, Miska bácsi még biztosan ezernyi történetet tudna mesélni az 
utókornak. Talán érdemes rászánni az időt és meghallgatni ezeket az idős embereket, mert 
tudnak még újat és nagyon igazat mondani a mai kor modern gyermekeinek. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Lehet itt… 
 
…veteményes- és virágoskertet művelni? 
 
   A deszkakerítéstől nem látni be jól Kelemen Istvánné Mariska néniék portájára, ám aki 
átlép a Kossuth út  143 sz. ház kapuján, elámul. Virágok cserépben, virágok a kert szélein, a 
gyep közé helyezett ágyásokban – és mellettük mintegy 20 négyzetméternyi konyhakert. Az 
ágyásokban, a konyhakertben aligha találhat gyomot a vendég. És pompázik virág, zöldség. 
Ketten lakják a házat, a 88 éves Mariska néni és lánya, Zsuzsa. Dicsérem a kertet, és 
kérdezem, hogy kivel műveltetik. Mariska néni megrökönyödve válaszol. 

- Hova gondol! Kispénzű emberek vagyunk 
mi, magunk tartjuk rendben az udvart meg a 
kertet. A lányom nyírja a füvet, a zöldséges 
kerttel meg a virágokkal én bánok. Én nem 
bírok tétlenkedni. Mondja is gyakran a 
lányom, hogy pihengessek, de úgy én nem 
érzem jól magam. 
 Kérdezem, hogy mi haszna a kertből. Hát   
nem szép, kérdez vissza. Jó benne lenni. 

                                                                                - Néha viszünk ki a temetőbe virágot, de   
                                                                               inkább gyönyörködünk bennük.  
 
A konyhakert meg valódi hasznot is hajt. Tegnap például borsót szedtem. Nézze meg, hogy 
milyen szép a paprikánk is, itt-ott már kis paprika van rajta. Persze, a konyhát nem tudja 
ellátni ez a kis kert, csak el kell menni a zöldségeshez is. De ha ráájékozunk valamire, csak 
kimegyünk és hozzuk be a friss zöldséget, zöldhagymát, paradicsomot, miegymást. Nem 
szorulunk senkire. Olyankor meg, ha látom, hogy szép a növény, azt gondolom, hogy megéri 
a fáradságot. Érzi az ember a maga erejét, látja a munkája eredményét. Sokan felhagytak már 
a kert megművelésével, nem éri meg kínlódni vele. Hát, nekem ez nem kínlódás. Az lenne a 
kínlódás, ha tétlenkednem kellene. Egész életemben így voltam. Mikor panelban éltünk, 
akkor is volt egy kis kertünk. Faluhelyen, kertes házban úgy élni, mintha városon laknánk, azt 
én nem értem. 
  Közbevetem, hogy lehet, hogy nemcsak a gondozott kerteket, ház környéket tesszük bele 
majd az újságba, hanem az elhanyagoltakat is. Az ötletet Mariska néni nagyon helyesli. Arra a 
kérdésre, hogy ha a házuk előtt is lenne gyep vagy virágoskert, azt is rendben tartaná-e, ezt 
válaszolja: 



  - No hallja, mikor azt mindenki látná. Megszólnának érte, ha gazt engednék a házam elé. 
Miért, a maga felesége nem így teszi? 
   Azt gondoltam, hogy Mariska néni virág helyett olykor akaraterőt, igényességet meg 
munkakedvet osztogathatna a rászorulóknak. Még 88 évesen is lenne miből. 
                                                                                                                            (nagy) 

 

HÍREK. TUDOSÍTÁSOK 
 
Játszótér és extrém pálya 
 
   A Labour-Art kereskedelmi és Szolgáltató Kft kivitelezésében a befejezéséhez közeledik a 
Fenyő ÁBC melletti önkormányzati tulajdonú területre tervezett közterületi játszótér és 
extrém pálya. 
   A játszótérre telepített eszközök: játszóvár, gerendahíd, mérleghinta, homokozó, hinta, bébi 
hinta, kötélpálya az érvényes uniós szabványok szerint készült, a minősítésük a napokban 
megtörtént. 
   Bár a hivatalos műszaki átadás csak a hónap végén válik aktuálissá tapasztaljuk, hogy 
esténként a gyerekek előszeretettel használják a játszóteret. A legnépszerűbb eszköznek a 
kötélpálya bizonyul. 
   Ugyancsak az utolsó simításokat végzik a 420 m2 aszfaltozott extrém pálya körül, amely a 
kerékpáros akrobatikát kedvelő fiatalok körében rendkívül népszerű. A pályán elhelyezett 
különféle méretű és alakú „dobozok” a látványos kerékpáros produkciók kellékei. 
A létesítmény hivatalos átadása július első felében várható. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Záportározó-építés 
 
   A Köves-patak völgyében a záportározó építési munkák március első napjaiban kezdődtek 
meg. Elsőként a gát alatti beton-műtárgy készült el, majd az elmúlt napokban indult a közel 
200 méter hosszú 42 méter talpszélességű 9 méter magas gáttest építése. A gát várhatóan – 
időjárástól függően – másfél hónap alatt elkészül. 
A teljes befejezés ez év szeptemberére várható. 
Eközben a köves patak alsó belterületi szakaszának a takarítása is elkezdődött a közmunka 
program keretében. Május közepétől ez év végéig 5 parádi ember dolgozik napi 8 órában a 
meder tisztításán. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér építése 
(Közösségi ház tetőterének beépítése) 
 
  Május 2-án elkezdődtek a beépítés előkészítő munkálatai. A munkákat az egri székhelyű 
NÍVÓBER Kft végzi. Az építési munkák jelentős és látványos része az iskolai tanév zárását 
követően zajlik. Jelenleg a külső munkák zajlanak: rámpaépítés, tűzlépcső-alapozás illetve 
műhelymunka keretében a tetőtérbe kerülő vas tartószerkezet gyártása. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Kristály úti áteresz építése 
 
  Májusban elkészült a Kristály úton egy új 300-as átmérőjű felszíni vízelvezető áteresz, a 
hozzákapcsolódó 45 méter hosszú zárt csatornával együtt, bekötve azt a Tarna patak medrébe. 
Ezzel a salakos sportpálya környékén lakók régi kérése teljesült, ugyanis egy-egy nagyobb 
esőzés után a pálya mellett lévő házakat körbe vette a csapadékvíz. A jelenlegi beavatkozással 
sikerült olyan megoldást találni, amely ezen veszélyhelyzeten lényegesen javít, hiszen az 
érintett lakóépületek udvaráról a megépült csatornaszakasz a felszíni vizet közvetlenül a 
befogadó patakmederbe tudja vezetni. A kivitelezésben nagy segítséget jelentett a helyi ÉRV 
kollektívájának hozzáállása, amelyet ezúton is megköszönünk, ezzel együtt számítunk további 
hasonló együttműködésre a település más részein is. 



A Tarna patakmedrének a helyreállítása 
 
   A Tarna-patak mentén lakó ingatlantulajdonosok május elejétől tapasztalhatják, hogy a 
település belterületi szakaszán, a patak mentén medertisztítási illetve helyreállítási munkák 
folynak. A kivitelezésre az állami vízfolyáskezelő ÉVIZIG megbízása alapján kerül sor. 
A munkák során az elfajult mederrészek helyreállítását, a kőburkolatok pótlását, valamint a 
felrakódott iszapszigetek eltávolítását végzik A nagyobb kanyarulatokban kőszórásos 
védelmet készítenek, ezzel akadályozva meg a szakadó partok, a veszélyes partszakaszok 
kialakulását. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Digitális eszközökkel tanulnak 
A  2 1 .  s z á z a d  o k t a t á s i  e s z k öz e i v e l  t a n í t h a t n a k  
 
   Parádon a Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményében a 
TIOP 1.1.1-07-es számú nyertes pályázatának köszönhetően 10 millió 366 ezer 50 forint 
értékű fejlesztés kezdődik, amellyel a kompetencia alapú oktatás valamennyi feltételét 
biztosítják. Az iskolában megtartott ünnepség keretében Szalay Gáborné iskolaigazgató 
köszöntötte a résztvevőket, majd Mudriczki József polgármester ismertette a nyertes program 
részleteit, köztük azt az informatikai fejlesztést, amelynek keretében digitális táblákat, 
laptopokat és egyéb korszerű számítástechnikai eszközöket vásároltak. A beruházás keretében 
idén szeptembertől az alábbi eszközök segítik majd a tanárok és a diákok munkáját a modern 
kornak megfelelően: 11 darab PC+monitor, 7 db interaktív tábla projektorral, laptoppal, 1 db 
szerver, tanári laptopok. Az infrastrukturális fejlesztéshez kapcsolódóan a tanárok képzésben 
részesülnek az eszközök használatáról. 
A projekt megvalósításának teljes összegét az Európai Unió és a magyar állam finanszírozza. 
          Csortos Béláné  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Egy klub, ami nem csak klub 
 
   Parádon a lakosság létszáma a 90-es években aggasztóan csökkent. Az utóbbi tíz évben, 
szerencsére, a népességfogyás lényegesen lelassult – ma 2100 ember él itt. Ez nem jelenti azt, 
hogy ifjodnánk, ami községünkben is érvényesül az országos tendencia: mind több az idős 
ember, öregszik a falu. Emiatt is mind nagyobb szükség van az idősek ( és velük a betegek ) 
szociális gondozására. Nálunk ezt a feladatot a nyugdíjas klub látja el. 



   Osztafin Tamásné megbízott vezető főleg adatokkal mutatja be a klubban folyó munkát. 
Három szolgáltatással igyekeznek enyhíteni az idősek gondjain: szociális étkeztetéssel, házi 
segítségnyújtással és klubszerű nappali ellátással. Naponta 110 idős vagy beteg embert látnak 
el meleg ebéddel, közülük 36 embernek házhoz szállítják az ételt, további 45 fő pedig az 
étkezés mellett még házi segítségnyújtásban is részesül. A munkák elvégzésére 4 dolgozója 
van az intézménynek, az ötödik csökkentett munkaidőben más jellegű munkát végez. 

                                                   A három munkaterület közül a házi segítségnyújtás a 
legsokrétűbb – mondja Osztafin Tamásné. – 
Valójában nem is tudjuk felsorolni az összes formát. 
Leggyakoribbak a bevásárlás, gyógyszeríratás és kiváltás, 
vérnyomásmérés, vér-cukormérés, takarítás, mosás-vasalás, 
mosogatás, postai ügyintézés, ágyazás, ágyneműcsere, fürdetés, 
öltöztetés, gyógyszeradagolás, kötözés. Télen tüzelőbekészítés, 
begyújtás, hóeltakarítás. Mi kísérjük orvoshoz a  
megbetegedetteket. Napi kapcsolatban állunk a háziorvosi 
rendelővel. 

 
Az orvos előírása szerinti gondozási-ápolási feladatokat végzünk. És intézzük gondozottjaink 
néhány hivatalos ügyét is. Van persze olyan is, aki csak bejár ide ebédelni, vagy a 20 
férőhelyes klubban tölti el a nap egy részét. Ezt a feladatot egy szakképzett gondozónő látja 
el. A klubtagok közül 14 fő itt, hat otthon étkezik. 
  Az intézményt az önkormányzat működteti, a szolgáltatást igénybe vevők térítési díj 
formájában járulnak hozzá a kiadásokhoz. Az ebédért fizetendő legalacsonyabb díj 65 Ft, a 
legmagasabb 575 Ft; a gondozási óradíj 250 Ft, a mosás, vasalás, nagytakarítás 500-500 Ft-ba 
kerül. Ingyenes a gyógyszerbeszerzés, a vérnyomásmérés, a postai ügyintézés. 
Osztafin Tamásné úgy látja, hogy az intézmény meglehetősen sokat segít a rászorulóknak, 
erre nemcsak az elvégzett munkából, hanem az igénylők köszönő szavaiból is következtet. A 
nyugdíjas klub dolgozóinak jó munkáját a képviselő-testület is elismeri.      
                                                                                                                          (nagy)                            
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Elsőáldozók 
 
   A parádi templomban a padokban nagyjából százan férnek el, ha a padsorok között állnak, 
akkor még negyvenen. Az évközi szentmiséken általában százan vagyunk, a jeles keresztény 
ünnepeken megtelik a templom, olykor mintegy tucat ember kint marad, nem fér be. 
Ekképpen mutatkozik meg önmaga és a nem hívő parádiak előtt a templomjáró hívők 
közössége. 
   2011. május 22-én Parádon fontos keresztény esemény volt, elsőáldozás. Kilenc kisiskolás 
részesülhetett az áldozás szentségében, vagyis vált a misék teljes jogú résztvevőjévé. Ha 
Parádon évente tíz elsőáldozó szokott lenni, akkor az elmúlt tíz évvel számolva ma 18 év 
alatti fiatalokkal kellene tele lennie a templomnak. Hová lesznek az elsőáldozók? Azok, akik 
elmaradnak a templomból, az emberélet mely szakaszában térnek vissza; visszatérnek-e? Egy 
kis számtan után a gyakorló vallásosság egyik legsúlyosabb kérdéséhez értünk. Válasz nincs 
rá – tudtommal az egyház sem bánik ilyen adatokkal, nem készít tanulmányokat. 
   Ha felméréseken alapuló válasz nincs is a kérdésre, a személyes, mindennapi 
tapasztalatokból a tendencia érzékelhető: több az elmaradók száma, mint az újonnan 
érkezőké. A hitélet gyakorlása és annak feladása a magánéleti szférába tartozik, ráadásul már 
maga a téma is bosszanthatja a nem hívőket, akik bizonyára községünkben is többen vannak a 
hívőknél. A Mozaik szerkesztőjének is illetéktelen terület a helyi hitélet elemzése. Hogy 



mégis írok róla, annak az az oka, hogy a legerősebb helyi közösségről van szó. A közösségek 
–mindenféle közösség – erősödésén vagy gyengülésén az életünk minősége múlik. 
   Falun, éppen annál fogva, hogy szinte mindenki ismer mindenkit, talán könnyebb közösségi 
kapcsolatokat újraépíteni, mint városon. (Ennek szükségességéről ma már aligha kell az 
embereket győzködni.) 2011. május 22-én épülőnek és erősnek érezhette magát a katolikus 
közösség: ott volt a 9 gyerek, és ott voltak a szüleik. És számos olyan szülő, nagyszülő és más 
rokon, aki nem jár templomba, de most tanúja (és nem meggátlója) akart lenni a gyermek 
vallás felé fordulásának. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kis Csaba plébános úr prédikációjában azt emelte ki, hogy mennyire fontos egy nép, egy 
társadalom életében, hogy a család jól tudja betölteni funkcióját. Ahhoz pedig nem kell a 
szülőknek naponta gyötrődve keresni az utat, mert azt Jézus megmutatta. Isteni szándéka, 
hogy velünk, bennünk akar lenni. Figyelnünk kell rá és hozzá igazítanunk az életünket. A 
szerető és utat mutató Istenre hagyatkozás nem szülői gyengeség, hanem ellenkezőleg: 
tudatos építése egy olyan életnek, amelyben a szeretet és a jóság kiteljesedhet. 
  A misét Kis Csaba plébános úr Szörényi László lelki üdvéért ajánlotta fel a prépost úr 
halálának hatodik évfordulóján – amint azt az előző években is tette. 
   Szép ünnep volt, szép kilátásokkal, részben azért, mert pünkösd következik, mely a 
katolikus egyház egyik legnagyobb ünnepe, részben meg azért, mert a plébániaépület 
hamarosan alkalmassá válik rá, hogy helyet adjon a templomon kívüli összejöveteleknek is. 
   Szörényi László nemcsak nagyra becsült prépost-plébános volt, hanem Parád díszpolgára is. 
Sírjánál 2011. június –én délelőtt az önkormányzat képviselői és az egyházközösség 
küldöttsége koszorúztak. Délután privát szervezésben gyűltek össze a temetőben az emberek, 
ekkor Mudriczki József polgármester mondott méltató beszédet.      
                                                                                                                                    (nagy) 
   Gyermeknap 
 
   Június 4-én az iskolai szülői munkaközösség szervezésében immár 2. alkalommal került 
megrendezésre a gyermeknap. 
   Az SZMK korábban bálokat szervezett, amelyek bevétele biztosította az igen színvonalas 
programokat. 



   Az iskolások mindent kipróbálhattak ingyen, de a szervezők szívesen várták a kisebbeket is. 
A számtalan program közül nehéz volt válogatni, mindenki mindent szeretett volna 
kipróbálni. 
   Az iskola előtti téren volt arcfestés, barkácsolás, gomba-és gyógynövényfelismerés, 
nemezelés, aszfaltrajz-verseny, biciklis ügyességi verseny, KRESZ-totó, denevért 
ragaszthattak krepp-papírból, fűszerekből konyhai díszt készíthettek, hungarocellből kivágott 
figurákat festhettek. Megnézhették a veterán autókat és motorokat, a tűzoltó autót, a 
rabszállító autót, quadozhattak. 
   A patak fölött kifeszített kötélpályán rengetegen tették próbára bátorságukat. 
A focipályán falat mászhattak, lovagolhattak, íjászkodhattak és 2 légvár állt rendelkezésükre, 
hogy fölösleges energiáját minden gyerek levezethesse. 
   Voltak bemutatók is: délelőtt a karate edzésekre járó helybéli kicsik és nagyok, délután 
pedig tűzzsonglőrök kápráztatták el a kissé megfáradt nézősereget. 
A nap folyamán néhány bohóc lufiból hajtogatott a gyerekeknek mókás figurákat. 
   A gyermeknap gond nélkül és nagyon vidám hangulatban zajlott. 
   Gratulálunk az SZMK tagjainak az igen színvonalas és fergeteges hangulatú programokhoz 
és kívánunk nekik további jó munkát és megannyi megvalósítható ötletet. 

JZZS 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Pünkösdölő 
 

Pünkösd vasárnapja ismét látványos programot hozott Parádra. Csortosné Ria áldozatos 
munkájának köszönhetően színvonalas produkciókat láthattunk, kellemes napot tölthettünk el 
a különböző helyszíneken.  

Többen kihasználták az önkormányzat által felkínált lehetőséget, így a parkban családok 
és baráti társaságok gyűltek össze, hogy a nap folyamán együtt bográcsoljanak, 
főzőcskézzenek. 

Délelőtt a Cifra Istálló szervezésében lovasbemutató és lovaglás várta az érdeklődőket.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13-30-kor kezdődtek a művészeti és néphagyományőrző bemutatók. Felléptek az óvoda és 
iskola tánccsoportjai, a Palócbokréta Hagyományőrző Egyesület, a Parádi Nyugdíjasklub, a 
Tobolyka Néptáncegyüttes, és ezzel még csak a hazaiakat említettem. 
Vendégként érkeztek a szajlai Pünkösdi Rózsák Hagyományőrző Együttes tagjai, akik eredeti 
pünkösdi népszokást mutattak be. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A délután záró blokkja a tóalmási Gerlice Néptánccsoport bemutatója és a Tóalmási Titánok 
Színjátszókör két népi komédiája (Hány óra van Zsuzsi? és Narancs) volt. 

Este a Freskó étteremben bál zárta a vidám napot, melyet a Tobolyka Néptáncegyüttes 
szervezett. A jótékonysági bálon Salamon Miklós és barátai zenéltek, szólót énekelt Csortos 
Eszter és Simon Ingrid. A szervezők köszönik minden kedves vendégük részvételét és a 
hozott tombola tárgyakat.                                                                                          JZZS 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Óvodai ballagás 
 
Május 28-án lezárult az óvodai élet a nagycsoportosoknak. A 35 fős csoportból 30 
kisgyermek búcsúzott el az óvó néniktől, dajka néniktől, a játékoktól, az óvodai élet 
szabadságától és várja nagy kíváncsisággal az iskolát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BALLAGÁS ÉS ÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉG AZ ISKOLÁBAN 
 

A tanév végén az intézmény tanulóinak létszáma 217 fő. 26 tanuló kapott kitűnő és 24 diák 
jeles bizonyítványt. A 33 nyolcadik osztályos tanuló közül mindnyájan sikeresen 
felvételiztek, többnyire az első helyen megjelölt intézménybe nyertek felvételt. 
A Fáy Diák címet ebben az évben Sidló Viktória 8.a. osztályos tanuló kapta, a nyolcévi kitűnő 
bizonyítványa jutalmaként, Tóth Alexandra 8.b. osztályos tanuló Fáy logóval díszített 
karkötőt kapott. 
 
 
Valiskó Jánosné igazgatóhelyettes 2011. június 03- án Budapesten a Petőfi Irodalmi 
Múzeumban a Nemzet Erőforrás Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkárságától 
megkapta a Teleki Blanka Díjat "Az esélyt teremtő pedagógusnak". A kitüntetés 
elismeréseképpen Mudriczki József Polgármester köszöntötte Valiskó Jánosnét. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KÖZLEMÉNYEK 
 
Helyesbítés 
 
A Parádi Mozaik 2011. februárban megjelent számában a 8. oldalon közölt Beszélgetések 
című rovat alábbi mondatát szeretném az érintettek kérésére javítani:  
„A zenekaruk is felbomlott, mára csak egy zenész maradt, aki a pályázaton nyert hangszereket 
használni tudja.” 
A helyes megfogalmazás az alábbi:  
A zenekar kilépett az egyesületből, mára csak egy zenész maradt, aki a pályázaton nyert 
hangszerek közül egyet tud használni.  

Jónásné Zaja Zsuzsanna 
 
 

OLVASÓI LEVELEK 
 
 
„A fél évszázados parádi hívatás” 
A minap kezembe került Helyi Levél „ingyenes parádi közéleti havi lap” II. évfolyam  5. 
számában érdeklődéssel olvastam Szakács Z. Szörényi László Parád Nagyközség 
Díszpolgáráról szóló írását. Mint életem jelentős részét Parádon töltött ember természetesen 
több ízben, pl. gyermekeim keresztelése során kapcsolatba kerültem László atyával, és 
hasonlóan a szerzőhöz én is csak tisztelettel és hálával tudok róla nyilatkozni. 
Ugyanakkor a cikk összehasonlító felépítésének megfelelően figyelmemet nem a „nagy 
elődre”, hanem az „utódra,” vagyis az írás Csaba atyára vonatkozó részére szeretném 
irányítani. Mint egyszerű hívő nem tudok szó nélkül elmenni azon tény mellett, hogy a „nagy 
előd” méltatása az ”utód” elleni megalapozatlan és méltatlan támadásokba torkollik. Az 
alábbiakban idézve a cikkből a szerző több észrevételére szeretnék reagálni. 
„A szertartásokat pontosan kezdte, nem kellett negyed- vagy fél órákat várni rá. A késés 
ismeretlen fogalom volt a számára.” Mint 2007 óta a vasárnapi miséken rendszeresen részt 
vevő ember tanúsítani tudom, hogy Csaba atya esetében a cikkben megjelölt időtartamú késés 
nem fordult elő, ha történt is késés, az kisebb mértékű volt, de az is csak elvétve és indokolt 
esetben. 
„a reá bízott templomokat példásan rendben tartotta.” Ugyanezt teszi Csaba atya a hitközség 
és a hívők segítségével. 
„Böjti időszakban nem járt semmilyen bálba.” Mint tudjuk, a bálok a résztvevők 
szórakoztatása mellett arra is adnak alkalmat, hogy az adott közösség politikai és társadalmi 
vezetői találkozzanak, miközben jelenlétükkel is növelik az esemény jelentőségét. Csaba atya 
részvétele elsősorban ezt a célt szolgálja. 
„Nem nézte le az egyszerű falusi embereket, az emberhez neki nem kellett az orvosi, vagy 
jogászi diploma.” Szerény véleményem szerint, de úgy hiszem, nem vagyok egyedül ezzel, 
Csaba atya egyik legmegkapóbb tulajdonsága, hogy úgy tud beszélni, illetve prédikálni, hogy 
azzal MINDENKIHEZ szól. Annak ellenére, hogy több községben misézik, önzetlenül és 
önfeláldozóan dolgozik, még betegen is megtartotta a szertartásokat.  Úgy tanít, hogy másokat 
nem bélyegez meg. Rugalmas, de elkötelezett és igenis TISZTELETRE MÉLTÓ EMBER. 
Végezetül szeretnék megfogalmazni még egy észrevételt. Mindannyian tudjuk, hogy a mai 
felgyorsult világban az egyház, illetve a vallás szerepe háttérbe szorul, és elsősorban a fiatalok 



számára korlátozott jelentőséggel bír. A szertartásokon nem véletlenül hangzik el többször is 
a fohász: „Uram adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat.” A helyi pap szerepe egy közösség 
formálásában rendkívül fontos. Az is tény, hogy a gazdasági válság egyre nagyobb 
mértékben, több ember számára lelki válsággal párosul.  Egy ilyen helyzetben azok, akik 
vállalják ezt a lemondásokkal terhelt, de nemes hívatást, arra is vállalkoznak, hogy erejükhöz 
mérten mindent megtegyenek azért, hogy az embereket segítsék. E magasztos cél elérése 
érdekében lehet és kell is olyan építő kritikát megfogalmazni, amely által a teljes közösség 
erősödik. Ugyanakkor a személyeskedő támadások nemcsak a megszólítottnak, hanem Parád 
teljes közéletének ártanak.  Ez nemcsak indokolatlan, de egyben olyan módszer is, amelyet a 
szerző és Parád minden polgára által egyaránt nagyra becsült Prépost úr is elutasítana. 
 

Dr. Tarnóc András 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Nyílt levél a parádi roma fiatalokhoz 
 
Kedves parádi roma Fiatalok! 
 
  Ha levelem alján a nevemet olvassátok, vajon tudjátok-e mindannyian, hogy ki vagyok? Ha 
nem ismernétek, érdeklődjetek rólam a szüleiteknél. 
  A médiából tudjuk, hogy országszerte sokasodnak a csoportok közötti erőszakos 
cselekmények. Ezzel párhuzamosan erősödik a rasszizmus, ami valóban lélekmérgező hatású. 
Emiatt ma indulatoktól forró a levegő. 
   Örülök, hogy Parádon nem gyakoriak a roma és nem roma egyének és csoportok közötti 
nézeteltérések, emiatt is jó itt élni. Ezzel a békés együttéléssel is lehet hírnevet szerezni! 
  Parádon roma gyereket ért sérelem miatt szülő nem támadt pedagógusra sem mostanában, 
sem a távoli múltban. Én most 77 éves vagyok, 36 évig tanítottam itt, és azt tapasztaltam, 
hogy a gyerekek és a szüleik is hitték, hogy a javukat akarjuk – nem roma és roma egyaránt  -, 
és aszerint viselkedtek illetve nevelték a gyerekeiket.  Tősgyökeres parádiként Jól ismertem 
mindannyiotok déd- sőt ükszüleit is. A régi roma élet jellemzője volt, hogy a férfiak 
mindegyikének hangszere volt, s azon tudott is játszani. Zenéltek lakodalmakban, bálokban, 
vendéglátóhelyeken. Igen jól értettek a vályogtégla-készítéshez, kosarakat, teknőket, vályúkat, 
kötelet, seprűt készítettek. Művelhető földjük nem volt, de ezekkel a munkákkal szegényesen 
bár, de el tudták tartani a családjukat. És nem érezték megalázottnak magukat, mert sok nem 
roma szegény sem volt sokkal gazdagabb, és mert dédszülei-tekről csak úgy vélekedhettek, 
hogy éppúgy megdolgoztak szűkös javaikért, mint bárki más a faluban. 
   A ti szüleitek más körülmények között, más helyzetben élték az életüket. Szakmát 
tanulhattak, munkát, fizetést kaptak (főleg az üveggyárban), házat építettek – szóval anyagi 
természetű hátrányukból sokat lefaraghattak. De egy nagy lehetőséggel nem tudtak élni: hogy 
tanult emberek legyenek, és azzal teremtsenek egzisztenciát. Sok oka van ennek is, de a tény, 
tény marad.  
   A ti lehetőségeitek nem rosszabb, mint a szüleitek generációjáé volt. De azok 
kihasználásához annak a néhány ismerős roma embernek a példáját kellene követnetek, akik 
képesek voltak erőt megfeszítve tanulni (pl. Tyukodi Heléna vagy Klajzovics Ani). Nektek 
magatoknak kell felismernetek, hogy a játékon, szórakozáson alapuló időtöltés mellett a 
nehezebbet is vállalni kell: a kemény, küzdelmes tanulást. Abban van a magatok és majdani 
gyermekeitek jövője. 
  El-elnézlek benneteket az utcán: értelmes tekintetű, tisztán, divatosan öltöztetett, barátságos 
gyerekeket látok. Meg a nemtörődömséget, azt, hogy minden aggály nélkül dobáljátok el az 
édességek csomagolóanyagát, szedje fel azt más. Ez kis dolog a tanuláshoz képest, de egy 
egész faluközösség megítélését formáló tényező, kezdjétek ezzel. Fiatal szülők, szóljatok 



gyermekeitekre, becsüljék meg a tisztaságot és a rendet. Köztudott, hogy a legtöbb roma 
lakásban milyen rendet tart a háziasszony – meg az is, hogy mennyire elhanyagolják házuk 
környezetét a férfiak. Szép községünknek a ti házaitok is a részét képezik, aszerint is 
vélekednek rólunk az ide látogatók. 
  Tudom, hogy nem egy ilyen levélkében lehet megváltani a világot, még csak feltárni sem a 
problémákat. Én itt csak két tanácsot akartam leírni. Ennél tovább jutni például közös 
beszélgetések kellenének. Ha erre igény lenne bennetek, keressetek meg, én a helyet és azokat 
a személyeket, akiken a problémák megoldása múlhat, biztosítani fogom. Mert én és sok más 
nem roma felnőtt ebben a faluban azon lennénk, hogy helyben tegyük meg a helyben 
megtehetőt annak érdekében, hogy roma és nem roma úgy éljen együtt, hogy ne mélyítsék el 
a köztünk meglevő távolságokat. 
      Üdvözlettel  Szmigura Józsefné 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

KIS  EGÉSZSÉGTÁR 
 
  Üdvözlök mindenkit a  Napisten havában, aki Junó istennőről kapta  a nevét,  ő volt Jupiter 
felesége. Junó a  házasságnak, a családi áldásnak az istenasszonya, a csillagos égbolt 
királynője. Régi naptárban Szent Iván havának említik júniust. Minden kihajt, virágokkal teli 
a természet  a fák is égig akarnak nőni  és az ember  is ugyanezt érzi. A nap finom melegével 
hívogat minket fürdőzni. Az infravörös és a látható fény mellett az ultraibolya / UV/ A és  B 
sugarait is szórja  a földre. 
   Ez utóbbiak felelősek a bőrünk barnulásáért, ezek hatására termelődik a melanin 
festékanyag  a bőrünkben. Az UV-B sugarak a szervezetet az életfontosságú D-vitamin 
termelésére ösztönzik, segítve a bőr vastagodását, hogy az védhessen a nap káros hatása ellen. 
  A nap hatására gyorsul az anyagcserénk, javul a hormonális rendszer működése, jobb lesz az 
immunválasz. Jót tesz a szeborreának, ekcémának, pikkelysömörnek. 
   A mértéktelen napimádás azonban elfárasztja a természetes napernyőnket, így szükséges 
külsőleg és belsőleg is segíteni a melanin termelés folyamatát. 
   Külsőleg: a megfelelő fényvédőszer kiválasztása fontos. Ennek mértéke faktorszámmal 
jelölődik. LSF /német jel /, SPF  /angol  jel/. A kettő közötti váltás 2 SPF= 1LSF. Számoljunk 
együtt, hogy elkerüljük a leégést: ha bőrünk védelem nélkül15 percet tölt el  a  napon  
kipirosodás nélkül, akkor 10 faktoros napozószerrel 15x10 azaz 150 percet napfürdőzhetünk 
probléma nélkül. Érdemes nagyobb faktorú, akár 50-es krémmel kezdeni, és utána 
csökkenteni, ha már van egy kis színünk. 15 faktorszámnál ne menjünk alább. Lehetőleg 11-
15 óra között térjünk hűvösebb helyre. A napozás után alaposan tusoljunk le,  és a 
kipirosodott bőr hidratálását  végezzük el. A napisten virágaiból készült víz 
gyulladáscsökkentő borogatásként használhatjuk. Ide tartozik a kamilla, a körömvirág, az 
 édesgyökér. Ha gyógyszert  szedünk, tájékozódjunk, hogy milyen hatása lehet arra a 
napozásnak (az antibiotikumot, depresszió elleni, gombák elleni szereket kövessük 
figyelemmel. Belsőleg: igyunk sok folyadékot, 2-3 l/nap.  
   A béta karotin készítmények elsődlegesen serkentik a pigmentek munkáját. Együnk 
sok színes gyümölcsöt, zöldséget, ezek magas antioxidáns, flavonoid tartalmuk által védik 
bőrünk mélyebb rétegeit is. 
   A napisten  elsődleges szerepet  kapott minden kor mitológiájában. Várták  eljövetelét és 
tisztelték nevét, erejét. 
Tiszteljük mi is ezt az erőt , és segítsünk testünknek, hogy élvezni tudja jótékony  hatását a  
napnak. 
 Egészségünkre kedves mindnyájunknak. 
                                                                                                         Dr. Molnár Mária 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



25 éves osztálytalálkozó volt Parádon, mely remekül sikerült. Ezúton szeretnénk 
megköszönni a következő személyek közreműködését: 
Kámán István (finom volt a vacsora), Lechnert Zsuzsanna, Szalay Attila, Erkiné Herceg 
Zsuzsi néni, Salamon Miklós és Bujáki Balázs (remek hangulatteremtés miatt). 
 
Hölgyeim és Uraim, 5 év múlva ismét találkozunk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
                                                       
                                                       A fotót beküldte Csortos Szabolcs, egykori 8. B osztályos tanuló 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

Kedves Parádiak! 
 
Elkészült a palócnapi események programtervezete. Szeretettel várjuk Önöket 
programjainkra. A vadételfőző verseny helyszínén helyi vállalkozók árusítják a vadételekből 
készült finomságokat, melyet helyszíni fogyasztásra, illetve elvitelre is ajánlunk. 
 

A palócnapi bálra, melynek sztárvendége Kökény Attila, a belépőjegyeket elővételben, 
a polgármesteri hivatalban 1.000-Ft/fő értékben vásárolhatják meg.  
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