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Beszámoló a képviselő-testületi
ülésekről
Március 28.

A napirendek tárgyalását megelőzően, szokásos módon polgármesteri
beszámoló hangzott el az előző ülés
óta eltelt időszak eseményeiről, történéseiről.
• Az I. napirend a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2017.
évi tájékoztatásának megtárgyalásáról és annak elfogadásáról szólt.
• A meghívóban szereplő II. napirend tárgyalása az előterjesztő betegsége miatt elmaradt. Ezért a
következő pont tárgyalását kezdte
a testület, melynek témája a Civilszervezetek 2017-ben végzett tevékenységeiről szólt. A beszámolók
megtartása első lépés a 2018-as önkormányzati támogatáshoz jutáshoz.
Jó volt hallani, hogy milyen sokrétű, közösségépítő tevékenység az,
amit településünkön az előbb említett szervezetek (Palócbokréta Hagyományőrző Egyesület, Önkéntes
Tűzoltó Egyesület, Polgárőr Egyesület, Vöröskereszt helyi szervezete,
Parádi Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület, Egyházközség, Parádi
Gyermekekért Alapítvány, Parád
SE karate szakosztály, Tűzmadár
Tánccsoport Kulturális Közösség)
végeznek.
• A III. napirendi pontban a Községi
és Iskolai Könyvtár 2017. évi beszámolóját és annak 2018. évi munkatervét fogadta el a képviselő-testület.
• Az egyebek pontban döntés született
a 2018 – 2019-es oktatási év Óvodai
Körzethatárairól, valamint törvényi
előírásoknak megfelelően elfogadásra, majd közzétételre került az ez
évi Közbeszerzési terv.
• Döntött a testület a település központjában tevékenykedő két helyi
vállalkozó piac, illetve közterület
használati kérelméről.

Április 25.

• Az I. napirendi pontban beszámoló
hangzott el az IKSZT munkatársaitól a tervezett nyári rendezvény előkészületeinek alakulásáról.

• A II. napirend tárgyalása az előterjesztő távolmaradása miatt elmaradt, ezért a Hulladékszállítási
közszolgáltatásról szóló tájékoztató
egy későbbi időpontban kerül megtárgyalásra.
• A III. és a IV. napirend keretén belül a Parádi Közös Önkormányzati
Hivatal 2017. évi működéséről és
annak 2017. évi adóbevételeinek
alakulásáról számolt be Varró Gyula címzetes főjegyző.

• Következő határozatával a testület
az előbbiekben említett településrészt kiemelt fejlesztési területté
nyilvánítja a lakóterület építési lehetőség biztosítása céljából. A döntéshozó a településrendezési eszköz
(HÉSZ) módosítási eljárásánál,
ennek figyelembevételét kéri alkalmazni.
• A testület a Freskó Rendezvényterem terasz felőli 9 db nagy méretű
ajtó és ablak cseréjére a káli szék-

• Az V. pontban a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás
új jogosultsági feltételeiről szóló önkormányzati rendelet került megtárgyalásra és elfogadásra.
• A VI. pontban döntés született a „Települési Értéktár Bizottság” létrehozásáról, melynek tagjaivá Csortos
Béláné, Kárpáti Viktória, Farkas
Gitta Ágota lett megválasztva.
• Az egyebek pontban a testület megtárgyalta és helyt adott az Erzsébet
Park Hotel kérelmének miszerint a
településen található és önkormányzati üzemeltetésű kiállítóhelyek belépő díjából 10% kedvezményt biztosítson a szálloda vendégei számára.
• A testület visszavonta a Berek Tájépítész Iroda Kft. részére tavalyi év
januárjában Parádóhuta Dobra tetői
településrész övezeti besorolásának
felülvizsgálatára adott megbízását a
határidő be nem tartása miatt.

helyű Marshall Ablakgyár Kft. részéről benyújtott árajánlat tartalmával egyetértett azt elfogadta. A
tartalék keret terhére próbaképp egy
darab nyílászáró cseréjének megrendelését kezdeményezte.
• Szakács József képviselő ismertette településünk belterületi részét
érintő 20 kw-os kábel földbehelyezésével kapcsolatos önkormányzati
elvárásokat, melyeket 12 pontban
határozott meg.
• A villamosenergia-ellátás biztonsága érdekében kiemelt kormányzati
beruházásként – várhatóan a jövő
év tavaszán – megvalósuló, a Mátrában található magasfeszültségű
légvezetékes hálózat megszüntetését
és kábelfektetését célzó beruházás
érinteni fogja településünk belterületén a Kossuth, Béke, Kékesi, Hársfa, Dobra, Széchenyi, Károlyi utcák
egy részét.
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Önkormányzati hírek
Május 9.

• A rendkívüli képviselő-testületi ülés
keretén belül a grémium megtárgyalta a nyári rendezvénnyel kapcsolatosan felmerülő aktuális kérdéseket.
Szó volt a fellépőkről, a rendezvény
helyszínének elrendezéséről, a kapott
árajánlatokról és az esti rendezvényekhez kapcsolódó belépőárból a
helyi lakosok számára adandó kedvezményről.
• Szó volt még a folyamatban lévő önkormányzati pályázatokról, valamint
határozat született a parádóhutai
Cser utca északi oldalán lévő ingatlanok övezeti besorolását érintő HÉSZ
módosítás eljárási rendjéről, a Heves
Megyei Állami Főépítésznél a módosításáról szóló tárgyalásos eljárás
lefolytatásának kezdeményezéséről.

Május 30.

• Az I. napirendi pontban a tavasszal
elmaradt Nyugdíjas Klub 2017. évi beszámolója hangzott el, melynek előterjesztője Szakács Béláné klubvezető
asszony volt. Részéről bemutatásra került a klub élete, sokrétű tevékenysége.
A testület megköszönte az elvégzett
munkát, egyben minden jót kívánt a
klub tagjainak és a vezetőségnek.
• Törvényi kötelezettségnek megfelelően a II. és a III. pontokban tárgyalta
meg a képviselő-testület a település
2017. évi gazdálkodását. Ennek kapcsán módosításra került a 2017. évi
költségvetésről szóló rendelet és elfogadásra került a település 2017. évi
költségvetésének végrehajtása, az az
a zárszámadás. Néhány szám a tárgyaltakból, a költségvetés fő számai:
457.895 eFt bevételről, 428.750 eFt
kiadásról és 28.956 eFt maradványról számolhatok be.
• A számok alapján kijelenthető, hogy
az önkormányzat 2017-ben is jól gazdálkodott, tette ezt úgy, hogy minden
feladatott ellátott, hiszen a tervezési
tevékenységek teljesülése 95% feletti.
• Zökkenőmentes volt a Központi
Konyhai nagy fejlesztés lebonyolítása és emellett még több kisebb önerős fejlesztéseket (autóbusz megállók átépítése, óvoda kerítés, játszótér
aszfaltozás stb.) is teljesítettünk. Támogattuk a helyi civil szervezeteket,
és megrendeztük a XXX. Jubileumi
Palócnapokat is.

• Az V. napirendi pontban polgármesteri tájékoztatás hangzott el az
önkormányzat által beadott pályázatokról azok helyzetéről. A 9 beadott pályázatból jelen állás szerint
5 nyertes a többi elbírálásra várakozik, információk szerint döntések
augusztusig nem várhatók.

Tisztelt Olvasó!
Amennyiben a képviselőtestületi ülések előkészítésére
született dokumentumokról,
a döntésekről, határozatokról,
rendeletek tartalmáról többet
szeretne megtudni, kérjük,
keresse fel Parád honlapját,
a www.parad.hu-t.
• A VI. pontban a 2018. évi közmunkaprogram végrehajtásáról hangzott el beszámoló. Pár gondolat a
programról: 2017 őszétől folyamatosan csökken a közfoglalkoztatotti
létszám, míg 2017 előtt 85 fő végzett
közmunkát, addig ez a szám 2018-ra
23 főre redukálódott. Ez természetesen örömteli, hisz ez is a célja a programoknak, de ezzel párhuzamosan
egyre nehezebb ellátni az önkormányzatra háruló településüzemeltetési feladatokat.
• A VII. pont keretén belül a képviselő-testület munkatervének megfelelően a Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény
beszámolója hangzott el, melynek
előterjesztője Bükerné Huszár Erzsébet intézményvezető asszony
volt. A testület a beszámolót elfogadta, illetve döntött a 2018-19-es
nevelési év óvodai csoport kiosztásáról, amelyben változás nem történik, továbbra is 3 csoporttal működik a parádi óvoda.
• Az egyebek napirendi pontban képviselői indítvány alapján döntés született arról, hogy a testületi üléseken
a bizottsági elnökök számoljanak be
az ülést megelőző időszakban végzett
bizottsági tevékenységükről és ezt tegyék akkor is, ha a képviselő-testület
felé nem született előterjeszteni való.
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• Az ülés zárt ülésként folytatódott,
mivel személyeket, sorsokat érintő
önkormányzati hatósági ügy fellebbezési beadványa került előterjesztésre. Az ügyben a testület meghozta döntését és helyben hagyta az első
fokon eljáró bizottság döntését.
• Ezt követően a július 7-i Megyei
Vadásznap és az azt követő önkormányzati szervezésben megvalósuló
Parád Feszt rendezvény lebonyolításáról a belépődíjakról és a helypénzek összegéről született döntés.

Június 7.

Rendkívüli képviselő-testületi ülés keretén belül három napirendet tárgyalt
a testület.
• Az I. napirendi pontban a „Helyi
Építési Szabályzat” parádóhutai Cser
utca északi oldalát érintő módosításának elfogadásáról hozott határozatot a testület, majd ezt követő
határozatában az idevonatkozó önkormányzati rendelet is módosította.
• A II. napirendi pontban a Parádfürdői Állami Kórház és Parád Nagyközség Önkormányzata közötti
területcsere végrehajtásáról döntött
a testület. Az előzményekről anynyit, hogy a gyógyhelyi tényezőként
meglévő timsós-vasas gyógyvíz
előállításához a lúgzókazettákban
kőzetcserére van szükség, ehhez az
új kőzet bányászata elkerülhetetlen.
A bányászathoz szükséges engedélyek megszerzéséhez további területekre van szüksége a kórháznak.
Az aláírandó szerződésben az önkormányzat ezt a területét cseréli
el a kórház fönntartásában lévő, de
a gyógyítást közvetlenül nem érintő másik három, az önkormányzat
számára viszont előnyös és fontos
területre.
• A III. napirendi pont tárgyalása zárt
ülésként folytatódott, mivel külterületi termőföld értékesítési eljárásban
benyújtott kifogás ügyében kellett
döntést hoznia a képviselőknek. A
kifogás benyújtója a napirend tárgyalása során szóban terjesztette elő
indokait. Mivel a döntés meghozatalához szükséges dokumentumok
hiányoztak, emiatt az ügyben határozat nem született.
 Mudriczki József
polgármester
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A Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója
A településfejlesztési bizottság nevében, az alábbiakban szeretném tájékoztatni a lakosságot, a legutóbb megjelent Parádi
Mozaik óta történt eseményekről.
A nyári rendezvény programjának
összeállításában, szervezésében, a
bizottság is aktívan részt vett. Az
IKSZT-vel közös munka során olyan
programot igyekeztünk kidolgozni,
amely más jellegű kínálattal bír, mint
az előző évek nyári rendezvény programja. A megszokottól eltérő, új programsorozat veheti kezdetét, Parád
Feszt néven, amely kétévente nyáron
(egyre bővülő program kínálattal) kerül megrendezésre. Igyekeztünk úgy
felépíteni az új rendezvényt, hogy akár
önfenntartó is tud lenni a programsorozat. A köztes években, ugyancsak
kétévente a palóc hagyományokra
épülő Palócnapok kerülnek megrendezésre.
A Parádfürdői Állami Kórház rehabilitációs tevékenységéhez szükséges timsós-vasas gyógyvíz alapjául

szolgáló kőzet bányászásához, önkormányzati területre is szüksége van.
A bizottság és önkormányzat elkötelezett abban, hogy segítse a kórház
működését. Az önkormányzat a 2 ha
Fehérkői belterületi erdőt, Peres úti
közparkra, erdőre, legelőre, épületre
és udvarra cseréli, segítve ezzel a bányászati tevékenységet, a kórház rehabilitációs tevékenységét.
A Kékesi út csapadékvíz elvezetés
beruházásnak előkészületei folynak:
a munkaterület átadásra került az
Észak-Magyarországi Regionális Vízmű részére, ahol az ivóvíz gerincvezeték cserére kerül sor. Ezt követően
valósul meg a Kékesi és Hársfa út csapadékvíz elvezetésének felújítása.
Az Ifjúság út felújításának folyamata, a kivitelezői árajánlatok bekérése
szakaszban tart. Az árajánlatok beér-
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kezése után, a (minden szempontból)
legkedvezőbb ajánlat elfogadása után,
felújításra kerül az Ifjúság utca és Ifjúság köz útburkolata.
Nyári szünet kezdete előtt, javításra kerültek a játszótéren lévő játékok
meghibásodott elemei, illetve felújításra kerültek az elhasználódott játékok,
a biztonságos használat érdekében.
Végül, de nem utolsósorban, örömmel értesítem a Tisztelt Lakosságot a
lapzárta előtti pillanatokban érkezett
hírről: immár az önkormányzat nyertes pályázatai között tudhatjuk a „Piac
kialakítása” című pályázatunkat is.
Az önkormányzat már beadott pályázatairól egyelőre nincs hírünk.
Amint lesz róla új információ, természetesen tájékoztatjuk Önöket. Függőben lévő pályázatok:
 TOP-5.3.1-16 HE1-2017-00011
Helyi identitás és kohézió erősítése
 TOP-1.2.1-16 Turisztikai pályázat
 LEADER pályázat
 Farkas Gitta Ágota
Településfejlesztési Bizottság elnöke

intézményi hírek

5

Bendegúz Óvoda hírei
Az eltelt időszakban a Pedagógiai- és Zöld
Óvoda Programunkban meghatározott célkitűzéseknek megfelelően valósítottuk meg
a feladatainkat. Megemlékeztünk Nemzeti
Ünnepünkről Március 15-ről, felelevenítettük a húsvéti szokásainkat, meglepetéssel és
műsorral készültünk az édesanyáknak, megtekintettük a hozzánk látogató színháztársulatok vidám előadását, továbbá programokat
állítottunk össze a világnapok tekintetében.
Intézményünkben 2018. május 14-én
ismét megrendezésre került a Bendegúz Nap. Hagyományainkhoz híven
most is meghívtuk a mátraderecskei
Szivárvány Óvodát erre a mozgalmas
délelőttre. A napunkat zenés-mozgásos bemelegítő tornával indítottuk. A
gyerekeknek a felkínált elfoglaltságok
között lehetőségük adódott bálamászásra, akadálypályán való ügyeskedésre, lajhármászásra, beülhettek a
helyi körzeti megbízott szolgálati járművébe, megtekinthették, kipróbálhatták a parádi önkéntes tűzoltóink
felszerelését. KRESZ ismereteiket bővíthették, gyakorolhatták a Bodonyi
Polgárőr Egyesület által biztosított
közúti táblácskák segítségével, egy felvázolt közlekedési pályán keresztül. A
Mátrafüred VM ASZK Szakképző Iskola pedagógusa Kovácsné Fejes Erika
és diákjai szemléletesen, játékba ágyazottan mutatták be az erdei élővilágot.
Ennek szellemében készítettek memóriajátékot, óriás puzzlet, gipsz lábnyomokat, színezőket.

Aktívan működő pályázatunk az
Esélyteremtő Óvoda Projekt, „EFOP3.1.3-16-2016-00001 Társadalmi fel-
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zárkózási és integrációs köznevelési
intézkedések támogatása”, melynek
keretében megtörtént a résztvevő óvodák feltérképezése, helyzetelemzése. A
felvázolt problémalista alapján elkészültek a cselekvési tervek, az azokban
szereplő célkitűzések. A tevékenységek már folyamatos megvalósítás alatt
állnak.
Összevetésre került a közreműködő óvodákban a hátrányos helyzetű
gyermekek felzárkóztatására irányuló
egyéni fejlesztési tervek kivitelezése,
illetve jelenlegi feladatkörünk a helyi
település infrastrukturális ismertetése, a mi óvodánk -, valamint egy
család bemutatásán keresztül. A projekthez kapcsolódó egyéni intézményi
látogatások január óta rendszeresek.
A nyár folyamán, a gyermekek felügyelete mellett, óvodapedagógusaink
folyamatosan készülnek az új tanévre,
a technikai dolgozóink ellátják a fertőtlenítési, takarítási munkálatokat.
 Répáné Török Renáta
óvodapedagógus

intézményi hírek

6

Közösségi Ház – IKSZT hírei
A Közösségi Ház az elmúlt időszakban több eseménynek adott helyet

A magyar költészet napját 1964 óta
József Attila születésnapján, április 11én ünneplik. Ebből az alkalomból a Fáy
András Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola diákjai szavalataikkal
tisztelegtek a magyar líra előtt.
***
„A tánc világnapja” tiszteletére,
amely április 29-én van, iskolánk diákjai bemutatóval készültek. Színes
kis műsor került összeállításra, amelyben helyett kapott a néptánc, a palotás, valamint a modern táncok.
***
Április 14-én a Rákóczi emlékfák
településeinek IV. országos találkozóján, Sajósenyén képviseltük Parádot,
ahol településünk nevében egy kocsányos tölgy facsemete került elültetésre
az újonnan átadott és megszentelt Rákóczi emlékparkban.

***
Májusban két alkalommal népesítették be a gyerekek a Közösségi Ház
színpadát, amely alkalmakkor a művészeti tagozat diákjainak év végi műsorait láthatták az érdeklődők.
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Május 22-én egy színes kis műsor
részesei lehettek mindazok, akik eljöttek, hogy megnézzék a Parádi Pacsirták év végi koncertjét. Az énekeseket
néhány műsorszám erejéig táncos
produkciók is kísérték.

intézményi hírek

Május 24-én a zeneművészeti
iskola diákjainak hangszeres előadásait csodálhattuk meg, melynek
zárószámaként a tagozat végzős diákjainak közös műsorszámát láthattuk,
hallhattuk. A gyerekek nagyon ügyesek voltak, gratulálunk nekik és felkészítő tanáraiknak!
***
Június 15-én a Tűzoltó Galériába
invitáltuk a fotóművészet iránt érdeklődőket, ahol Társvilág címmel nyílt
meg Hancsicsák Mihály Mishi’H fotóművész kiállítása.
A megnyitón Szendi Lajos fotóművész beszélt a fotóművészetről, majd a
fotográfus szemszögéből mutatta be a
tárlat képeit.
Ezt követően a művész egyik alkotása elevenedett meg, Novák Pál és fele-
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sége Ica néni közreműködésével, akik
hangszeres előadásukkal - furulyán és
ütő-gardonon történő játékukkal - varázsolták el a jelenlévőket.
Kiállítónk – Hancsicsák Mihály –
vette át a szót, aki beszélt a kiállított
fotókról, támogatóiról, mentorairól
és megköszönte mindenki segítségét,
akinek szerepe volt abban, hogy ez a
kiállítás létrejöhetett.
Ezután Mudriczki József polgármester méltatta a kiállítás anyagát, és
neki jutott az a nemes feladat, hogy
megnyissa a tárlatot, átadva azt a közönségnek.
A tárlat előreláthatólag július 15-ig
lesz megtekinthető a Tűzoltó Galériában. Különleges és szép fotók alkotják
a kiállítást, így mindenkit biztatunk,
hogy ha teheti, nézze meg.
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A Közösségi Házban az elmúlt
hónapokban is heti rendszerességgel zajlottak a gyógytorna, aerobik
és kangoo foglalkozások. Nagy örömünkre remekül működik keddenként a hímzőszakkör, ahol sorra születnek a szebbnél szebb alkotások. Aki
kedvet érez hozzá, hogy bekapcsolódjon, bármikor megteheti, szeretettel
várunk minden érdeklődőt.
***
A szenior örömtánc foglalkozásokon is „örömmel” vesznek részt azok,
akik már kipróbálták. Hétről-hétre
egyre nagyobb rutinnal, egyre ügyesebben ropják a különféle táncokat a
táncparketten. Itt is egy remek kis kö-

intézményi hírek

Közelgő programok:
2018. július 7.
XXVII. Heves Megyei Vadásznapok
2018. július 7.
Parád Feszt
2018. július 29.
III. Parádi Veterán Hegyi Felfutó
Menetpróba a Gulf kupáért
2018. augusztus 20.
Szent István napi ünnepség
zösség alakult ki. Ebbe a foglalkozásba
is bármikor be lehet csatlakozni, szeretettel várjuk a közösségi együttlét,
az együtt táncolás iránt érdeklődőket.

Júniustól szeptemberig a gyógytorna
és a szenior örömtánc foglalkozások
szünetelnek, de szeptembertől tovább
folytatódnak. A többi foglalkozás a
nyár folyamán is zavartalanul folyik
tovább. A ház továbbra is helyt ad különböző vásároknak, börzének, családi
és egyéb közösségi rendezvényeknek.
Továbbra is szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt rendezvényeinkre. A programjainkkal kapcsolatos
bővebb információkért látogasson el a
www.ikszt-parad.hu és a www.parad.
hu/programok honlapokra vagy figyelje plakátjainkat!
 Vass Gáborné
IKSZT munkatárs

Digitális Jólét
Program Pont lettünk
A Parádi Mozaik előző számában már
beszámoltunk arról, hogy pályáztunk
a GINOP 3.3.1 Digitális Jólét Program
Pontok fejlesztése projektre, amely
pályázatot megnyertük. A közösségi
internet hozzáférési helyek fejlesztésének alapvető célja, hogy a fejlesztések
révén a pontok hozzájáruljanak a digitális alapkészségek fejlesztéséhez, a
digitális készségekkel nem rendelkező
magánszemélyek számára az informatikai eszközökhöz és az internethez
hozzáférést biztosítson, továbbá, hogy
az ehhez szükséges segítő szakértelem
minden ponton rendelkezésre álljon.
A megnyert eszközök megérkeztek
a Közösségi Házba, így most már hivatalosan is a DJP Hálózat tagjai lettünk.
A pályázat keretein belül elsőként
– előreláthatólag - szeptembertől in-
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dulnak a “Digitalizáció az aktív idősekért” program keretében tartandó
foglalkozások. A program a 65. életévüket betöltöttek számára biztosít
ingyenes oktatást, amellyel hozzájárul az infokommunikációs eszközök
magabiztos és biztonságos használatához.
Várjuk a foglalkozásokra való jelentkezését mindazoknak a 65. életévét betöltött személyeknek, akik
szeretnének megismerkedni a számítógép, tablet vagy okostelefon
használatával (esetleg mindegyikkel), hogy ezen eszközök segítségével
könnyedén eligazodjanak az internet
világában.
Jelentkezni a Közösségi Házban
személyesen vagy az alábbi elérhetőségeken lehet: 06 20 466 8890 vagy
iksztparad@gmail.com

intézményi hírek

9

Szent Iván-éji mulatság

a Parádi Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület, valamint
az IKSZT - Közösségi Ház szervezésében
FOTÓ: SIDLÓ TAMÁS

Köszönjük a fellépőinknek, hogy
elfogadták meghívásunkat és színessé
tették a rendezvényt.
A hűvös este ellenére is népes csoport indult fáklyákkal, nótaszó kíséretében a parkba, ahol a szorgos kezek
által a délután folyamán fűzfaágból
és szebbnél szebb virágokból megfont
koszorúkat lehetett vízre bocsátani a
Szenti Iván-éj hagyományok jegyében.
A víztől a már meggyújtott Szent
Iván-éji tűzhöz vezetett az utunk.
Ezen a titokzatos éjjelen meggyújtott
tüzeknek fontos szerepe van abban,
hogy eloszlassák a sötétséget, melegítsék és bátorítsák az embereket. A
tűz körül a Szajlai Hagyományőrzők
segítségével elevenítettük fel a szokásokat. A közös éneklés után iskolánk
néhány diákja Veres Anita tanárnő segítségével színesre festette a tüzet.
Tűzugrásra ugyan nem került sor,
de reméljük, hogy a tűz ereje, amelynek varázserőt tulajdonítanak ezen az
éjszakán, megtisztít, megvéd majd a
betegségektől és egészséget hoz, valamint a kívánságok éjszakája lévén beteljesülnek kívánságaink!
Bízunk benne, hogy a hagyomány
felelevenítésével sikerült elérni célunkat, a közösségi élmény megélését, egy
vidám délután és est megvalósítását.
 A szervezők nevében:
Vass Gáborné
IKSZT munkatárs

„Egy varázslatos nap és éjszaka,
amikor bármi megtörténhet!”
Szeretettel hívtunk és vártunk minden
érdeklődőt, hogy együtt töltsük az év
legmisztikusabb éjszakáját, Szent Iván
éjjelét. Ahhoz, hogy rá tudjunk hangolódni ezen éjszaka varázsára, már
délután egy kis közösségi programra
invitáltuk az érdeklődőket a Cifra istálló impozáns épületének udvarára.
Az egri Galagonya Bábszínház a
Szorgalmas és a rest lány című bábelőadása szórakoztatta a kicsiket és
nagyokat.
Ezután a Palócka Néptánccsoport
utánpótlás csapata a kis Palócka lépett
színpadra, akik egy vidám kis játékfűzést és csúfolódót mutattak be.
Az egri Gárdonyi Géza Színház
színművészeinek előadásában láthattuk a Falra mászni tilos című komédiát, amely vidám perceket szerzett a
közönségnek.
Táncos blokk következett a délután
színpadi programjában. A Palócka
Néptánccsoport – vezetőjük Csortos
Ibolya tanárnő – somogyi eszközös
táncot, majd szatmári verbunkot,
csárdást mutatott be, a bodonyi Kenderszer Kamara Néptáncegyüttes
rimóci táncokat, majd vasvári verbunk
lassú, friss csárdást adott elő. Mindkét
együttes színvonalas produkcióval örvendeztette meg a közönséget.
Ezt követően az egri Gárdonyi Géza
Színház színművészei – Szőke Andrea,
Fehér István és Radvánszki Szabolcs vették birtokukba ismét a színpadot, a
Fülemile című zenés tréfát láthattuk
előadásukban, amely szintén derűs
perceket szerzett a nézőknek.
Később Gább Attila zenés estje szórakoztatta a közönséget.
 Parádi Mozaik • 2018. július 
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Parádi diákok Muravidéki kalandozásai

A parádi Fáy András Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola sikeresen pályázott a
2017-2018-as tanévben hetedikesei számára a Határtalanul
program keretén belül egy
három napos Szlovéniai útra.
30 gyermeknek volt lehetősége részt
venni ezen a kiránduláson. Azért választottuk a Muravidéket, mert diákjaink ezen a vidéken még nem jártak.
Ezen a tanulmányi kiránduláson személyes tapasztalatokat élhettünk meg
a külhoni magyarságról.
A pályázatban szerepelt egy Arany
János emlékév kirándulás is. A számos
lehetőség közül Budapestet választottuk, ahol a Petőfi Irodalmi Múzeumban megtekintettük az Arany Jánosemlékév központi kiállítását. A kiállítás
célja, hogy az utóbbi évtizedekben felhalmozott irodalomtörténeti tudást, az
Aranyművek új értelmezési lehetőségeit, az újrafogalmazott íróportrét megismertesse. Ha már Budapesten jártunk,
beiktattunk még egy látogatást a Sziklakórház Atombunker Múzeumba, és

tettünk egy esti sétát a Budai Várban a
Halászbástyán.
Ezt az utat 2017. november 9-én valósítottuk meg, a három napos szlovéniai tanulmányútra pedig 2018. május
9-10-11-én került sor. A tanulmányút
előtt előkészítő órák keretében megismertettük a diákokkal részletesen
úticélunkat, a programot, a határon
túli magyarság történelmének jelentősebb állomásait, jelenét, a meglátogatandó településeket, azok történetét,
jellegzetességeit.
A három nap bővelkedett programokban. Lendván elsőként a
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Makovecz Imre által tervezett kultúrházat tekintettük meg, majd a ma
kulturális célokat szolgáló Zsinagógát.
Ezután a Szent Katalin-plébániatemplom felé indultunk, ahol a templom
előtt álló Szent István szobrot megkoszorúztuk, egyik diákunk pedig ismertetőt tartott Szent István és Szent
László nagyságáról. A sétát tovább
folytatva az egykori polgári iskolánál a
Széchenyi- és Kossuth emléktábláknál
tettük tiszteletünket.
A lendvai várba felkapaszkodva az
állandó történelmi és néprajzi kiállítás
mellett levetítettek nekünk egy kisfilmet Lendváról, valamint megnéztük a lepkegyűjteményt, Zala György
szobrászművésznek számos köztéri
szobrát kicsiben, az időszakos kiállítás
pedig a herendi porcelánokat mutatta
meg.
Következő állomásunk a Szentháromság kápolna volt, benne Hadik
Mihály kapitánynak a mumifikálódott testével. Egy újabb emelkedő,
egy kicsit hosszabb séta, és felértünk
a Lendva-hegyen épült Vinariumkilátótoronyhoz, ami egy kör alakú
torony. A kilencedik emeletről, az üvegezett kilátóból látható négy ország,

intézményi hírek

Szlovénia, Magyarország, Horvátország és Ausztria.
A második napon, reggeli után Muraszombat felé vettük az irányt. Út
közben ellátogattunk a Göntérházi
Kétnyelvű Általános Iskolába, ahol tanulóink ismereteket szereztek a szlovén gyerekek mindennapjairól, iskolarendszerükről.
Ezután Zsitkóc felé indultunk. Innen származott a Deák család. A központban lévő faluház homlokzatán
található Deák Ferenc emléktáblát
megkoszorúztuk, valamint egyik diákunk kiselőadást tartott a „haza bölcse” tiszteletére.
Nem tudtunk ellenállni a kísértésnek, bár programunk elég sűrű
volt, de beiktattunk egy kis kitérőt
Dobronakban, Közép-Európa egyetlen orchideatermesztő vállalkozásában. A kitérő után elérkeztünk a
Bakonaki tóhoz, és az azt körülvevő
Energia Parkhoz. Megismertük az
energia-pontokat, a Szent Vid-kápolnát, a különleges energiákkal rendelkező Szent Vid forrást, aminek a vize
táplálja a tavat.
Muraszombatra érve a Szapáry várkastélyban tettünk látogatást, ahol a
Muravidéket bemutató helytörténeti
kiállítás mellett egy időszaki kiállítást
is megtekinthettünk a holokausztról. A megrázó élmény után a kastélyparkban kerestünk nyugalmat, és
elfogyasztottuk a magunkkal hozott
hideg ebédcsomagot.
Bántornya volt a következő állomás,
ahol a falu fő utcáján lévő, a 15. század második felében épült románkori
templomot néztük meg, amit Aquila
János freskói díszítenek.
Radamos felé kanyarodtunk, a Mária-fához, ahol Szent Vid napján nagy
ragyogással megjelent a Szűzanya.

Napjainkban is rendszeresen tartanak
itt miséket.
A szállásra visszatérve megvacsoráztunk, majd szállásadóink segítségével
egy közös énekléssel, beszélgetéssel,
szalonnasütögetéssel zártuk a napot.
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A harmadik napon Horvátország
felé vettük az irányt. Úticélunk a Zrínyi család ősi fészke, Csáktornya volt.
Tiszteletünk jeléül koszorút helyeztünk Zrínyi Miklós emlékművének
talapzatához, valamint egyik diákunk
rövid ismertetőt tarott a Zrínyi családról. A megemlékezés után egy rövid
sétát tettünk a Ferencz-téren.
Három napos kirándulásunk utolsó állomására, Varasdra értünk, ami
a török veszély idején Horvátország
fővárosa volt. A Dráva folyó partján
fekszik. A várost séta során fedeztük
fel. Megnéztük a várat, az őrtoronynak
nevezett várkapu épületét, majd a Főtéren sétálva megcsodáltuk a városháza
épületét, a 19. században épült püspöki
palotát, a Varasdi megyeháza épületét.
Az irányt innen már Letenye felé
vettük, ahol minden eddiginél szigorúbb határátkelésben volt részünk.
Sok-sok szép élménnyel, emlékkel
gazdagon felszerelkezve értünk a Mátrába, majd Parádra.
 Drotárcsik Ildikó és Pifkó Judit
osztályfőnökök
Részletesebb beszámolónkat,
több fotóval az iskola honlapján lehet
megtekinteni.
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A szentáldozásról

Idén júniusban volt Úrnapja Krisztus
Szent Teste és Vére ünnepe, így néhány
gondolat a szentáldozásról aktuális. A
szentmisén való részvételünk csúcspontja az Oltáriszentségben jelenlévő Úr
Jézussal való egyesülés, a szentáldozásban. Az Isten magát adja nekünk, hogy
Ővele lehessünk és hordozhassuk őt.
A szentáldozáshoz járulásnak feltételei
vannak. Mielőtt bárki is áldozna, először
megfelelő oktatásban kell részesülni,
és tiszta lélekkel kell odajárulnunk, ezt
teszi lehetővé a szentgyónás. Gyónunk
akkor kell, ha halálos bűnben vagyunk
(tudva és akarva vétkeztem az Isten ellen). A Szentáldozás előtt szentségi böjtöt kell tartanunk, ami azt jelenti, hogy
1 órával előtte nem ehetünk és nem
ihatunk, kivéve tiszta vizet és ha valaki
beteg akkor beveheti a gyógyszerét.
A szentáldozás történhet egy szín és
két szín alatt is, megjegyezendő, hogy
mind két színben Jézus jelen van, és ha
egy szín alatt is áldozunk a teljes Krisztust vesszük magunkhoz.
Az áldozás történhet nyelvre és kézbe
egyaránt. A régi liturgiában a nyelvre
áldozás volt jellemző, amit térdelve fogadtak. Ma körmenetben megyünk az
Úr elé, hogy magunkhoz vehessük őt.
Ilyenkor kezünket összekulcsoljuk, az
önátadás jeleként és hangos ámennel

felelünk az áldoztatónak, amikor azt
mondja: Krisztus Teste, ez hitvallás!
A kézbeáldozás legrészletesebb és
legszebb leírását a jeruzsálemi Szent
Cirill müsztagógikus katekézisében
(IV. század) találjuk meg. „Amikor
odajárulsz, ne kinyitott tenyérrel és
szétfeszített ujjakkal jöjj, hanem egyik
tenyered legyen a másik tenyered trónja, így fogadd az eljövendő Királyt, és
tenyered hajlatába fogadd Krisztus
testét, rámondva az áment. Elővigyázattal szenteld meg a szent test hozzáérintésével szemeidet, ügyelj rá, nehogy
valamennyi is elmorzsolódjon belőle.
Mert, ha valamennyit is elmorzsálsz

belőle, az olyan, mintha saját tested egy
tagja menne veszendőbe.”
A hívőnek a szentséget az oltár felé
fordulva azonnal magához kell vennie,
nem viheti a helyére; és nem veheti ki
az Eucharisztiát a cibóriumból, mert
azt az Egyháztól kapja.
Tudunk olyanokról, akik nem járulhatnak szent áldozáshoz; elváltak és
újraházasodtak, nyilvános együttélésben vannak (élettársi kapcsolat), vagy
házasságukat nem a katolikus egyház
előírása szerint kötötték meg. Őket is
buzdítom a szentmisén való részvételre
és a lélekben való áldozásra, Isten igéje
hatékony számukra.

Egyházközség életéből
Szép ünnepünk volt idén ebben a
hónapban az Úrnapja, csak az volt
a szomorúság, hogy idén nem volt
elsőáldozó gyermek, hiányoztak az
ünnepről. Reméljük a jövőben lesz,
bár a következő évtől a 4. osztályos
korosztály járulhat első szentgyónáshoz és áldozáshoz.
Nagyon nagy örömünk, hogy az
egyházmegye támogatást nyújt a
templom felújításhoz 9 000 000 Ft
értékben, de még gyűjtenünk is kell.

 Parádi Mozaik • 2018. július 

Tisztelettel kérem, hogy aki tud,
anyagi segítségével támogassa településünk ékét, a templom megszépülését. Kovács Györgyné sekrestyésnél
vagy Szakács Mária gondoknál lehet
a segítésre szánt adományt átadni,
vagy a templom bejáratnál lévő perselyben a mise alatt.
Áldott nyarat kívánok mindenkinek!
 Dombi Ferenc Csaba
plébániai kormányzó

mozaik

Parád Község Önkéntes Tűzoltó
Egyesületének 2017-18 éveiről

Az egyesület 20 fővel rendelkezik.
Átlagosan évente 6-8 alkalommal
van vonulásunk, beavatkozásunk.
Ezek többsége vihar okozta károk,
fakidőlés, pincékbe és udvarokba
vízbetörések, hóakadályokban veszteglők kiszabadítása, avartüzek. Két
esetben nyújtottunk segítséget melléképületi tűzesetnél. Egy-egy esetnél 3-5 fővel veszünk részt. Általában hamarabb tudunk a helyszínre
érni és segítséget nyújtani, mint a
pétervásárai és az egri hivatásos
tűzoltók.
Az Önkormányzat anyagi támogatásából, a felajánlott 1%-okból,
és a pályázatokon elért összegekből
tartjuk fenn magunkat.
Az elnökségi tagok mandátuma lejárt, így megtörtént a választás. Újra
bizalmat kapott az előző vezetés Simon Sándor, Gáspár Imre és Révész
Zoltán személyében. A választás
után nekiláttunk terveink megvalósításához. Évek óta esedékes volt már
egy nagyobb szertárépület kialakítása, ami az idén a Hivatal vezetése és
a képviselő testület támogatásával
megvalósulni látszik. Megkaptunk a
volt napközi épületéből két nyugatra
eső helyiséget, amelynek a tervrajza
is elkészült Lóczi Béla helyi építészmérnök jóvoltából, munkáját ezúton
is köszönjük!
Ez az év sikeresen kezdődött a pályázatok terén. Az Emberi Erőforrás

Támogatáskezelő által kiírt pályázaton a Nemzeti Együttműködési
Alap Mobilitás és alkalmazkodás
kollégiuma NEA-18-M kódszámú,
„Civil szervezetek működési célú
támogatása 2018” című pályázati kiírásra benyújtott, „Tevékenységhez
szükséges eszköz beszerzés” című
pályázata 500.000 Ft összegű támogatást nyújt egyesületünk részére.
Az Országos Katasztrófavédelmi
Igazgatóság által meghirdetett pályázaton 800.000 Ft támogatásban
részesültünk, melyet szertárépítésre
és működésre fordíthatunk.
Pályázatot nyújtottunk be Hankook Tire Magyarország Kft. gumiabroncs adományozó programjára is,
amely még elbírálás alatt van.
Minden évben részt veszünk a
Megyei Tűzoltóversenyen, amelyen
arra törekszünk, hogy a feladatokat hibátlanul hajtsuk végre. 800as kismotor fecskendőnk azonnal
bevethető legyen a tűzeseteknél, és
a versenyen a több tagból álló 100
méteres tűzoltó tömlő végén a víz 1
percen belül jelenjen meg.
Szívesen látnánk csapatunkban
helyi fiataljainkat, várjuk azokat,
akik szeretnének tagjai lenni egyesületünknek, valamint szívesen fogadjuk adójuk 1%-ának felajánlását!
 Simon Sándor
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
elnöke
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Parád SE hírei,
eseményei
Egyesületünk karatékái rendületlen
erővel kezdték meg ez évi felkészüléseiket versenyeken való részvételük
érdekében. Eredményességük mutatója, hogy az élmezőnyben vannak
egy-egy verseny alkalmával.
Kazincbarcikán kezdtünk a Bódi
Ilona emlékversenyen. Eredményeink: Vona Szonja kumite 3., Hornyák
Kristóf kumite 3., Csík Csaba Krisztián kumite 3., Káló Martin kumite
3., Szlovencsák Ferenc kumite 3.,
Spanyúr Levente kumite 2. helyezést
érték el. Következő eseményünk Szatmár kupa Mátészalka volt, itt szintén
szép eredménnyel zártunk. Csík Csaba Krisztián kumite 1., csapat kumite
2., Káló Martin kumite 2. kata (formagyakorlat) 3., csapat kumite 2., Kis
Blanka kumite 3. helyezést érték el. A
versenysorozat a Heves kupával folytatódott, itt két karatékánk vett részt,
Csík Csaba Krisztián kumite A kategória 1., B kategória 1., Káló Martin
kumite B kategória 2., C kategória 1.
helyezéssel tértek haza.

A felkészüléseken, a versenyeken és
az edzéseken kívül még vizsgára való
felkészülés is tarkítja a munkánkat.
Ennek eredménye, hogy ez év június
11-én karatékáink sikeres vizsgát tettek. Nyolc vizsgázónk volt, akik egy
kategóriával feljebb léptek és sikeres
vizsgát tettek. Munkánk folytatódik,
edzéseink, versenyekre történő felkészüléseink, edzőtáboraink folyamatos
elfoglaltságot adnak karatékáinknak.
Továbbra is várjuk a küzdősport
iránt érdeklődők jelentkezését Eged
László 3 danos mester színvonalas
 Nagy András
edzéseire.
Parád SE elnöke
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A PAKSZ hírei

Az elmúlt időszakban 3 programot
szerveztünk.
Az áprilisi Retro Disco ismét teltházzal zajlott, a korábbiakhoz hasonló
jó hangulatban.
Az idei tavaszi buszos kiránduláson
Szarvasra vittük el az érdeklődőket. A
csoport az Arborétum területét bejárva elégítette ki kilométer-hiányát. A jól
– és kevésbé ismert növények között
sétálva a látogatók pávákat, emukat,
„Tündöklő Kövek”-et, Üvegházat, hajókikötőt és Pepi gróf Varázstanyáját
is megtekintették. A park része a Mini
Magyarország kiállítás, amely gyermekeknek és felnőtteknek is egyaránt
varázslatos. A működő vasútvonalak,
a templomok különféle harangjai, az
éneklő és szavaló várak területének

közepén található a történelmi Magyarország földrajzi középpontja. Az
egész kiállítás a Nagy Magyarország
híres épületeinek, híres vasútjainak
kicsinyített mása.
A visszajelzések alapján a részt vevő
57 fő jól érezte magát és sokan már készülnek az őszi kirándulásra.

Májusban került megrendezésre a
IV. FittParád. Ezen a délutánon 5 féle
óratípusból válogathattak a mozogni vágyók. Nem csak arra volt jó ez
a program, hogy új mozgásformákat
próbáljanak ki a résztvevők, hanem
sokan a kitartásukat is tesztelték (Bizony voltak olyanok, akik az összes
órát végig tornázták).
Ezúton is köszönjük Mindenkinek a
segítséget!
 A PAKSZ tagjai

A Palócbokréta hírei

Idősek Otthona

A Parádi Mozaik legutóbbi (márciusi) megjelenése óta
mi, a Palócbokréta tagjai pontos menetrend szerint végeztük munkánkat. Nyári meghívásainkat figyelembe
véve majd minden héten tartottunk egy vagy két próbát. Felújítottunk régebben előadott dalcsokrokat, közös, illetve szólóénekeket, kisebb táncokat.
Így már felkészülten vettünk részt a parádsasvári Falunapon, a Szent Iván-napi mulatságon Parádfürdőn
a Cifra istállónál, amelyet a Parádi Idegenforgalmi és
Kulturális Egyesület, valamint az IKSZT szervezett.
Megbeszéltük és elpróbáltuk műsorunkat a július 7-i
Vadásznapra, ezt a Heves Megyei Vadászkamara ismét
nálunk rendezi meg a parádfürdői Parkban.
Közben készülnünk kellett Bükkszékre a polgármesterek főzőversenyére, Szentdomonkosra és újból Bükkszékre, a falunapra, Bodonyba a Muzsikusok Estjére.
Reméljük, hogy dalaink, táncaink, valamint szép palóc viseletünk tetszést aratnak a közönség előtt és szerzünk néhány vidám percet mindenkinek!
 Szabóné Presovszki Mária
népművelő

A parádi Idősek Otthonában idén is megrendezésre
került az édesanyákat, nagymamákat köszöntő Anyák
napi műsor. A meghittséget az intézet mentálhigiénés
csapatának műsora és az azt követő parádi nyugdíjas
klub dalcsokra szolgáltatta. Végezetül Triﬀ Misi bácsi
örvendeztette meg a lakókat néhány nótával.
Szem nem maradt szárazon az ünnepség alatt.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Szakács Béláné Zsóka néninek és a parádi nyugdíjas klubnak, hogy
ismét számíthattunk színvonalas műsorukra. Köszönjük Triﬀ Misi bácsinak, hogy szóló énekeivel szórakoztatott minket.
 Juhászné Jónás Ildikó
***
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által
meghirdetett “A boldogság kék madara” című irodalmi
pályázaton Esélyteremtési elismerő oklevelet kapott pályázatával Fábián Jánosné Cselkó Ilonka néni.
Az intézet lakói és dolgozói nagyon büszkék az eredményére, és ezúton szeretnénk gratulálni a pályaműhöz.
 Jónásné Almádi Mária
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Közösségi összefogás
Parádért
Az immáron 1 éve alakult Tegyünk
Parád Kincseiért közösség tagjai itt is
hálás köszönetüket fejezik ki azoknak,
akik hozzájárultak az Ilona völgyi projektünkhöz.
A csapat azon dolgozik, hogy független informális közösségként olyan
kisebb „ügyeket” oldjunk meg, illetve
segítsünk elő, amelyek több éve megoldatlanul állnak.

Enduros hírek

A 2018-as motoros szezonomat januárban Németországban kezdtem
meg egy terem superenduro futamon. Európa kupában indultam,

30 indulóból a legjobb 14 indulhat
a kétfordulós döntőben. Sikerült az
esti döntőbe jutnom az időmérő futam után, és mindkét megpróbáltatáson 9. helyen zártam.
A felkészülésem folytattam attól
függetlenül, hogy a Magyar Bajnokság csak március végén kezdődött.
Azóta túl vagyok 4 endurocross
futamon, ahol jelenleg kategóriámban 2., abszolút értékelésben 3. helyen állok az élmezőnyben!
Az endurocross mellett a Magyar Enduro Bajnokságban is
indulok első osztályban, itt a harmadik forduló után sikerült szépítenem Magyargencsen, így 67
ponttal holtversenyben vagyok két
ellenféllel, Gyenes Emánuellel és
Szatyina Gáborral!
A magyar futamokon kívül
részt vettem egy nemzetközi hard
enduro versenyen Romániában.
Ez egy négy napos verseny volt
minden nap más nyomvonallal.
„Profi” kategóriában indultam, 38
indulóból 17. helyen végeztem, de
a magyar indulók közül sikerült a
legjobbnak lennem!
 Holló Bence

Gratulálunk Bencének az eddig elért eredményeihez,
kívánunk neki további sok sikert és balesetmentes versenyzést!
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A Parádi Mozaik elősző számában
bemutattuk az Ilona völgyi tervünket,
amit sikeresen meg is valósítottunk, és
saját személyes tapasztalatok, valamint
a völgyben túrázók megkérdezése alapján elmondhatjuk, hogy a kihelyezett
táblákkal a kellő információk biztosítását megoldottuk.
Következő terveink között szerepel
a Fehérkő turista útjainak tisztítása, a
padok rendbetétele, a Vöröskőre vezető egyik turistaút újra járhatóvá tétele.
Tárgyalás folyik a Rákóczi fa megóvásával kapcsolatban is.

„Parádi távlatok” című kiadványunkban folyamatosan tájékoztatjuk
tevékenységünkről majd a lakosságot.
Ha bármivel segíteni szeretnék munkánkat, keressenek a Parádi Távlatok
újságban megadott elérhetőségeken.
 Kárpáti Viktória
Tegyünk Parád Kincseiért
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A lelki egészség kulcs
a kiegyensúlyozott élethez
A Parádfürdői Állami Kórház az
országban elsőként hozott létre
Lelki Egészségközpontot, mely
a 2013 óta országosan is elismert módon, eredményesen
működtetett Egészségfejlesztési Iroda (EFI) keretein belül a
mentális egészségfejlesztés új
szakmai egysége. A sikeresen
elnyert több mint 36,8 millió
forint, 100% támogatási intenzitású európai uniós támogatás
jóvoltából erősödik a lakosság
mentális egészsége a Pétervásárai Járásban.
Az: EFOP-1.8.20-17-2017-00015 azonosító számú, Európai Szociális Alap
támogatásával megvalósuló „Lelki
egészségközpont létrehozása és működtetése a pétervásárai járásban” c.
pályázat jóvoltából elnyert 36,8 millió forint arra ad lehetőséget, hogy a
Parádfürdői Állami Kórház a Lelki
Egészségközpont működésével elősegítse a lakosság mentális egészségének megőrzését, szemléletformáló
munkát végezzen a lelki egészségvédelem területén egyéni tanácsadással, előadások, csoportfoglalkozások
valamint mentálhigiénés projektek
szervezésével. Szükség esetén összekapcsolják a klienseket az egészségügyi ellátórendszerrel.
A projekt június 6-i szakmai bemutatóján dr. Jakó Ildikó, az Állami
Egészségügyi Ellátó Központ területi
igazgatója kiemelte, hogy Parádfürdőn nagyon értékes és példaértékű
szakmai munka folyik, mely a régióban már érezteti hatását, és a mentálhigiénés szolgáltatás kiszélesítésével
egy magasabb lépcsőfokra léphet.
A tanácskozáson jelenlévő polgármesterek, civil partnerek, oktatási
intézmények vezetői bizonyították,

hogy ez a kapcsolat működik, kölcsönös és eredményes. Az új lelki egészségközpont mentálhigiénés szakemberei a felnőtt korosztály mellett a
13-14 évesekre fókuszálnak, mikor az
osztályfőnökökkel együttműködve
alternatív osztályfőnöki órákat tartanak a gyerekeknek, aminek keretében
az önálló életvezetéshez nélkülözhetetlen témákat dolgozzák fel. A foglalkozások célja, hogy a szakemberek
alapfogalmakat, egészséges értékrendet és hatékony működési módokat
vessenek fel és beszéljenek meg a diákokkal a jövőtervezés, a gazdálkodás,
a kríziskezelés, szabadidő eltöltés,
családtervezés és emberi kapcsolatok
témakörében.
A lelki egészségközpontban dolgozó szakembereink célja, hogy a
gyerekekkel való közös munka tapasztalatairól a pedagógusok közreműködésével a tanév során a szülőket
is tájékoztassák. Fontos látni, hogy a
gyerekek táplálkozási és életvezetési szokásai, szabadidős tevékenysége
a családban alakulnak ki. Kell, hogy
a szülők tudatában legyenek annak,
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hogy a gyerekek esetleg egész életre
kiható szokás- és értékrendjének kialakításáért ők a felelősek, és amenynyiben szükséges, meg tudják tenni a
megfelelő lépéseket a változtatás érdekében. A projekt jóvoltából a változtatáshoz kérés esetén az EFI és a LEK
munkatársai nyújtanak személyre
szabott segítséget
A sikeres uniós és kormányzati pályázatok révén az elmúlt években több
milliárd forint infrastrukturális és
műszerfejlesztés valósult meg a Parádfürdői Állami Kórházban, mely a
minőségi betegellátás kereteit biztosította az intézmény számára. Az egészségfejlesztés terén öt évvel ezelőtt
elkezdett munka a lelki egészséggondozás területével egészült ki a Pétervásárai járásban azzal a céllal, hogy
erősödjön az itt élők lelki egészsége,
mely kulcs a kiegyensúlyozott élethez.
A Parádfürdői Állami Kórház vezetése a prioritási sorrendek megfogalmazásakor a betegek érdekeit, a szakma-, és a kor követelményeinek való
megfelelést, és a fenntarthatóságot
tartotta szem előtt.

