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Díszpolgári címet adományozott
önkormányzatunk

Parád Nagyközség Önkormányzata
április 11-én díszpolgári címátadó
ünnepségre hívta a település lakosait.
A Közösségi Ház adott helyet az eseménynek,
ahová már az ünnepség megkezdése előtt szép
számmal érkeztek az érdeklődők. A kezdés előtt
néhány perccel megérkezett az ünnepelt, Somfai
Tiborné, Elvira néni, aki meghatódva, könnyes
szemmel vonult végig a sorok a között.
Az ünnepségen elsőként Farkas Emese köszöntötte az ünnepeltet egy népdalcsokorral, majd
Mudriczki József polgármester osztotta meg ünnepi gondolatait a jelenlévőkkel. Ezután került sor
Parád Nagyközség Önkormányzata döntésének
ismertetésére, mely szerint Somfai Tiborné részére

Parád Nagyközség Díszpolgára
címet adományoz.
Elvira néni elérzékenyülve vette át a díszpolgári címet, egyben a szót is, majd elmesélte, hogyan
került Parádra, miként élte életét ebben a közösségben. Nagyon sok történetet hallhattunk, a tőle
megszokott humorral fűszerezve.
Ezután közösségünk szívből jövő műsorával
köszöntötte Parád új díszpolgárát, Barcza Józsefné, a Palócbokréta Hagyományőrző Egyesület,
a Kis Palócka Néptánccsoport és Hollóné Kívés
Violetta közreműködésével.
Múltidézés és személyes gondolatok jegyében
köszöntötték Elvira nénit Csortos Béláné nyugdíjas pedagógus, Szalai Gábor Béláné intézményvezető, valamint Szmigura Józsefné szintén nyugdíjas pedagógus.
A műsor zárásaként Salamon Miklós szívhez
szóló dalát hallhattuk.
Ezt követően volt diákjai, kollégái, ismerősei köszöntötték Elvira nénit. Sok régi, ismerős arc vette
körbe, mindenkihez volt egy szava, egy története,
egy kérdése. Parád és az itt élők mindig sokat je-

lentettek neki, így örömmel és lelkesedéssel töltötte el az iránta való érdeklődés.
Elvira néni megtekintette a helyi Kék Nefelejcs
Hímző szakkör munkáiból ez alkalomra készült
kiállítást, illetve az ő és férje, Somfai Tibor tiszteletére az iskola kertjében – a volt lakásuk előtt
– elültetett, emléktáblával jelzett fát.
A délután itt még nem ért véget az ünnepelt
számára, mivel az önkormányzat és a Palócbokréta vendégül látta egy finom vacsora erejéig, ahol
kötetlen beszélgetés keretében tovább folytatódott
az ünneplés sok érdekes, olykor vicces történettel
fűszerezve.
Azt hiszem, sokunk nevében mondhatom, hogy
Somfai Tiborné Elvira néni „Parád Nagyközség
Díszpolgára” cím méltó viselője, jogos tulajdonosa. Olyan ember ő, aki hivatásának szentelte életét,
példaértékű nevelőmunkát végzett, fáradhatatlanul
dolgozott és dolgozik mai napig is a közösségért.
Kívánunk neki további nagyon jó egészséget és
mindig szeretettel várjuk Parádra!
n Vass Gáborné
IKSZT munkatárs
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Beszámoló a képviselő-testületi ülésekről
2019. március 27.

Az ülés elején elhangzó polgármesteri
jelentés után 5 napirendi pontot tárgyalt a képviselő-testület.
A képviselő-testületi ülés gerincét
az ilyenkor szokásos civil, illetve hivatásos szervezetek beszámolója adta.
Az ez évi támogatás eléréséhez rövid
beszámolóban számot adnak az előző
évi tevékenységükről, működésükről.
A hivatásosak közül a Heves Megyei
Katasztrófavédelemi Igazgatóság tájékoztatója hangzott el, majd ezt követően a civil szervezetek következtek.
Öröm volt hallani a sok-sok fellépésről, a településünk életét befolyásoló
tevékenységekről szóló információkat. Ezúton is nagy köszönet a Parádi
Nyugdíjas Klubnak, a Palócbokrétának, a Parádi Polgárőrségnek, a Parád SE-nek, a Parádi Tűzoltóknak, a
Parádi Idegenforgalmi és Kulturális
Egyesületnek, a Tűzmadarak Egyesületnek és a Katolikus Egyháznak,
hiszen létük településünk értékét,
élhetőségét növeli. Beszámolójukat
egyhangú igen szavazással nyugtázta
a képviselő-testület.
• A IV. napirendi pontban törvényi
kötelezettségnek eleget téve testületünk elfogadta az idei önkormányzatra vonatkozó közbeszerzési tervet.
• Az egyebek pontban két döntés
született még arról, hogy Baji Imre
kosárfonó népi iparművész, parádi kötődésű, a szakma ifjú mestere cím birtokosát a „Népművészet
Mestere” díjra az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé felterjeszti.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérését tárgyalta még a grémium, amely a Tarnaleleszen megtartandó sportnapi rendezvény anyagi
támogatására vonatkozott. A testület a támogatás nagyságáról a helyi
civil szervezetek részére nyújtandó
támogatások megítélésekor dönt.
Szó volt még a kóbor kutyák befogásáról, a helyi zöldhulladék elhelyezéséről, valamint az „elektronikus hulladékok” begyűjtésének
megszervezéséről – ami azóta jelentős mennyiségekkel megvalósult.

2019. április 24.

A munkatervben erre napra tervezett
ülés határozatképtelenség (a képviselők többségének távolmaradása) miatt elmaradt, az ülés április 30-án lett
megtartva.
• Az I. napirendi pontban beszámoló hangzott el a Parádi Közös
Önkormányzati Hivatal 2018. évi
működéséről. A képviselők számára
megküldött írásos anyag tartalmazta mindazt a szerteágazó feladatot és
hatáskört, amit a 9 fős közigazgatási
apparátusnak el kell végezni a két
településen. A beszámoló kapcsán
megfogalmazott képviselői kérdések megválaszolása után az elfogadásra került.

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.
• I I. napirendi pont Beszámoló Parád
Nagyközség
Önkormányzatának
2018. évi adóbevételeiről és hátralékairól. Az előterjesztéshez készített
írásos beszámoló részletesen taglalja
az adónemenkénti éves előírásokat, a
folyó havi befizetéseket és az előző évi
hátralékokat. Számot ad arról, hogyan alakultak a teljesülések az egyes
adónemeknél, milyen az adózási morál. A napirend megtárgyalását követően a testület elfogadta a beszámolót.
Az ülésen képviselői javaslat hangzott
el arra vonatkozóan, hogy az idegenforgalmi adó mértékét a következő
év januárjától indokolt módosítani,
megemelni.
• I II. napirendi pontban a civil szervezetek önkormányzati költségvetésből
történő támogatásáról született döntés. A pénzügyi bizottság előzetesen
c Parádi Mozaik • 2019. július d

megtárgyalta és elkészítette javaslatát
a felosztásról, az egyes civil szervezetek támogatásáról, melyet a képviselőtestület kisebb változtatással fogadott
el. Ebben az évben mintegy 3 millió
forinttal segíti önkormányzatunk a
civilek áldásos tevékenységét.
• Az egyebek pontban tájékoztatást
kaptak a testület tagjai az Erzsébet
Park Hotel területén lévő közcsatorna üzemelési problémáiról, a
megoldási alternatívákról és a sikeresen végrehajtott csatorna bélelési
megoldás alkalmazásáról, a felmerült felújítási költségek viseléséről
1.950.000.-Ft+Áfa összegben.

2019. május 29.

A polgármesteri beszámolót követően
6 napirendi pontot tárgyalt a képviselő
testület, melyek az alábbiak voltak.
• Az I. és a II. napirendi pont: Törvényi kötelezettségnek megfelelően
e két pontban tárgyalta meg a képviselő-testület a település 2018. évi
gazdálkodását. Ennek kapcsán módosításra került a 2018. évi költségvetésről szóló rendelet és elfogadásra
került a település 2018. évi költségvetésének végrehajtása, azaz a zárszámadás. Néhány szám a tárgyaltakból, a
költségvetés fő számai: 709.332 eFt
bevételről, 360.782 eFt kiadásról és
348.542 eFt maradványról számolhatok be. A magas maradvány összeg
annak köszönhető, hogy a nyertes
pályázataink anyagi támogatásait az
állam az év végén átutalta, így könyveléstechnikailag azok a támogatások is beépültek a pénzmaradványba,
bár azokat az összegeket elkülönített
Államkincstári számlán kezeljük. A
számok alapján kijelenthető, hogy az
önkormányzat 2018-ban is jól gazdálkodott, tette ezt úgy, hogy minden
feladatot ellátott, hiszen a tervezési
tevékenységek teljesülése 95% feletti.
Parád Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló
rendeletének módosítását és a zárszámadást a pénzügyi és az ügyrendi bizottság előzetesen megtárgyalta
és azt a testület részére elfogadásra
javasolta, amit a testület a tárgyalást
követően elfogadott.

Önkormányzati hírek
• A
 III. pontban tájékoztatás hangzott
el a szervezők részéről településünk
nyári nagyrendezvényéről, a Parádi
Palócnapokról. A kérdések és a kapott válaszok elhangzása után ös�szegzésül elhangzott, hogy a szervezés jól halad, de a közeljövőben (két
héten belül) a még nem tisztázott
kérdéseket rendkívüli ülés keretében
újra kell tárgyalni, amikor a pontos
és végleges információk rendelkezésre állnak.
• A IV. pontban polgármesteri ös�szefoglaló tájékoztatás hangzott el az
első félévi pályázatokról, melyekről a
Településfejlesztési Bizottság rovatában részletesen olvashatnak.
• Az V. pontban beszámoló hangzott
el a 2019. évi közmunkaprogram
végrehajtásáról. Az előterjesztésben
elhangzott, hogy jelentősen lecsökkent a közfoglalkoztatottak száma,
ami egyrészről örvendetes, de másik oldalról nehézségeket okoz a település üzemeltetése kapcsán. Pár
emberünk maradt a szokásos kaszálások elvégzésére, és a kaszálat
begyűjtésére, a területek rendbetételére. Ezen okok miatt is szeretném
mindenkiben tudatosítani, hogy az
ingatlantulajdonosoknak kötelességük a területük előtti árkok és járdák
tisztán tartása. Kérem, legyenek segítségünkre, hogy csak a klasszikus
közterületeket kelljen gondoznunk,
így azokat a megszokott módon tudjuk rendben tartani.
• Egyebek napirendi pontban 3 előterjesztés hangzott el: először egyhangú szavazással döntött a testület
egy újabb temetői urnafal megren-

deléséről, majd a PIKE és a Mátra
Íze-Java Kft. kérelmében megfogalmazott augusztusi zenés est lebonyolításához a Freskó rendezvényterem bérbevételének lehetőségéről és
feltételeiről született döntés. Végül
az önkormányzat épületében tevékenykedő vállalkozás fennálló tartozásának rendezésére írásbeli felszólító levél megküldéséről határozott a
képviselő-testület. Jegyző úr részéről
folyamatban lévő ügyek kapcsán
hangzott el tájékoztatás, melyek a
jegyzőkönyvben olvashatók.

2019. június 17.

A rendkívüli képviselő-testületi ülés
három napirendi ponttal került összehívásra, viszont az ülésen öt határozat
született.
• I. napirendi pont keretén belül a
közeledő nyári nagyrendezvény a
Palócnapokat szervező bizottság
beszámolóját hallgatta meg a grémium. A kérdésekre kapott válaszokat
követően a beszámolót tudomásul
vette.
• II. napirendi pont a június 29–30án megrendezésre került enduro
motoros verseny szervezőinek kérelmét tárgyalta meg a testület. Az
előzmények kapcsán a képviselők
jogos elvárásokat fogalmaztak meg a
verseny lebonyolítását illetően (magánszemélyek és állami cégek területeinek igénybevételéhez írásba adott
hozzájárulás, illetve az előző verseny
óta területen maradt terepakadályok elszállítása). A kért engedélyek
bemutatásra kerültek, valamint a
Cifra füves udvaráról is elszállításra
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kerültek az akadályok. Ezt követően
a képviselő-testület költségmentesen
adta használatba a települést érintő
benyújtott kérelemben megjelölt területeit a verseny lebonyolításához.
• A III. napirendi pontban a Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény – nyugdíjazás
miatt – évvégétől megüresedő intézményvezető posztjára vonatkozó pályázati felhívás tartalmáról és
kiírásáról hozott döntést az önkormányzat.
• A IV. pontban közterület elnevezésről született döntés. Az eddig csak
helyrajzi számmal megjelölt Émály
tetői belterületi út névvel való ellátásáról határozott a testület, jelesül
az Émály úttal párhuzamos, a záportározó felé vezető út neve ezentúl
Tobolyka utca lesz.
• Az V. pontban a Cser dűlő településrészen található zárkerti ingatlanok
belterületbe vonási eljárásáról és feltételeiről hozott döntést a képviselőtestület. Ennek lényege, hogy az ingatlantulajdonosok kezdeményezése
és költségviselése mellett megindítható a földhivatali eljárás, amelynek
eredményeként a jelenlegi belterületi határ kibővíthető akár néhány
ingatlan, vagy akár utca, utcarész
bevonásával egyaránt, de szórványszerű bevonásra nincs lehetőség, azt
a földhivatal nem engedélyezi. Ezen
eljárás várható becsült költsége ingatlanonként 20-30 ezer forint lehet,
a földrészlet méretétől és jelenlegi
művelési ágától függően.
n Mudriczki József
polgármester

A Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója
A településfejlesztési bizottság nevében, az alábbiakban
szeretném tájékoztatni a lakosságot, a legutóbb megjelent
Parádi Mozaik óta történt eseményekről.
• M
 ájus hónapban, a Parád, Kossuth Lajos út 47-49. szám
alatt található „régi iskola” épületének nyílászárók korszerűsítése, cseréje, valamint teljes külső vakolása is
megvalósult.
• A
 Kékesi és Hársfa út csapadékvíz elvezetés hálózat
fejlesztése, felújítása a kivitelezés szakaszába lépett. Az
esetleges forgalmi akadályokért, illetve a felújítással
járó egyéb kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük. Megértésüket köszönjük.

• A
 z önkormányzat, A Magyar Falu Program keretében
„Orvosi eszköz” beszerzésre pályázott, amely az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítését teszi lehetővé. Amennyiben a
pályázat sikeres lesz, lehetőség nyílik kisebb-nagyobb
orvosi eszközök beszerzésére, 3 millió Ft értékben.
Már beadott, még függőben lévő pályázatok:
Ø TOP-1.2.1-16 Turisztikai pályázat
Ø LEADER pályázat
Ø MFP-AEE/2019 „Orvosi eszköz”
n Farkas Gitta Ágota
Településfejlesztési Bizottság elnöke
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Év végi
hajrá!
Fáy András Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
2019. június 15-én, szombaton véget
ért a 2018-19-es tanév és elbúcsúztak
tőlünk nyolcadikos diákjaink. A 241
tanulóból 32-en vettek búcsút iskolánktól, Szalai Gábor Béláné intézményvezetőtől, Drotárcsik Ildikó és
Pifkó Judit osztályfőnököktől, akik
jelképesen lepkék elengedésével búcsúztak 8. osztályos diákjaiktól.
***
Június 17-én elkezdődött az EFOP3.3.5-17-2017-00009 számú, két hetet
felölelő napközis táborunk az iskolában Közlekedés, KRESZ, Sport és
egészségre nevelés, valamint Digitális
világ, tudatos médiahasználat, digitális alkotás témakörökben. Mindkét
héten 9 pedagógus és 10 ifjúsági, középiskolás segítő közreműködésével
színvonalasan, színes tartalommal

zajlottak a programok. Az első héten
85 a második héten 82 általános iskolás kisdiák élvezhette játékos formában a tábor programjait. Ellátogattunk
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a sástói Oxygen Adrenalin Parkba és a
gyöngyösi strandra is.
***
Július 1-től 4 napon át 40 iskolás
tanulóval az EFOP-3.3.2-16-201600037 számú Művészetterápiás napközis tábor került megrendezésre az
iskolában. Programjainkat drámajátékokkal, kézműves foglalkozásokkal, múzeumlátogatásokkal tettük
színesebbé. A tábor utolsó napján
buszos kiránduláson vettek részt a
gyerekek.
n Vince-Kovács Katalin
és Cserháti Zsanett Johanna
pedagógusok
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Fáy diákok Gömörben

Az iskolánk ebben a tanévben
is részt vett a Határtalanul
elnevezésű programban,
melynek során, május végén a
hetedik osztályos diákjaink a
mai Szlovákia területén található „Gömörországban” jártak.
A háromnapos tanulmányi kirándulás célja az volt, hogy tanulóink megismerjék a Felvidék történelmi, kulturális emlékeit, természeti értékeit, az
ott élő magyarság sorsát, és erősítsük
a nemzeti összetartozást a határon túl
élő magyar testvéreinkkel.
A gyerekek komoly előkészítő
munkát követően (írásos anyagok,
prezentációk) látogattak el kirándulásaink főbb állomásaira, az első
napon Fülekre, Ajnácskőre, Feledre, Rimajánosiba, a második napon Derencsénybe, Csízbe, Zsípre,
Hanvára, Rimaszombatra, a harmadik napon pedig Sajógömörre,
Betlérre, Krasznahorkába és Rozs-

nyóba. Meglátogattuk a magyar vonatkozású emlékhelyeket, fejet hajtottunk nagyjaink sírjai, emlékművei
előtt. Jártunk református templomokban, helytörténeti múzeumban,
óvóhelyen, kovácsműhelyben, várak
romjainál. Vendégeskedtünk a feledi
Szombathy Viktor magyar tanítási
nyelvű Alapiskolában, ahol nagyon
kedves fogadtatásban volt részünk. A
gyerekeknek a közös játék során lehe-
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tőségük volt megismerkedni ottani
magyar diáktársaikkal.
Tartalmas, szép kirándulás volt.
Bízunk benne, hogy iskolánk tanulói
a jövőben is ellátogatnak majd a határon túlra, hiszen a magyar a magyart
testvérként fogadja, bárhová is sodorta
a történelem.
n Gyányi Gabriella,
dr. Szarvas József
osztályfőnökök

Intézményi hírek
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Óvodai
hírek

Az időjáráshoz igazodva, lehetőségeinkhez mérten kirándulásokat, kinti és
benti programokat szerveztünk gyerekeink számára. Ezek közül kiemelkedik
a Bendegúz-nap, amely az idén is remek
hangulatban telt. Közös, zenés tornával
kezdtünk, majd a 3 csoport külön úton
indulva, sorban bejárta a 7 állomást.
Volt, ahol a mozgás, volt, ahol a gondolkodás kapta a főszerepet. Akadálypályák, rollerezés, erdei memória, állatfelismerés, traktor, tűzoltó-, rendőrautó
és egy CAN-AM UTV összkerékhajtású
könnyű terepjáró várta az ovisokat. Ezúton is köszönjük segítő közreműködését Csortos Gábornak, Kovácsné Fejes
Erikának, kolléganőjének és diákjaiknak, a parádi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, Madarász Imre körzeti megbízottnak, a bodonyi Polgárőrségnek.
A tanév lezárása minden évben a
nagycsoportosok ballagása. A Közösségi Házban rendezett ünnepségen
a 21 fős Katica csoport adott műsort,
akik közül 18 gyermek búcsúzott az
óvodás évektől.
n Répáné Török Renáta
Jónásné Zaja Zsuzsanna
c Parádi Mozaik • 2019. július d
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Közösségi Ház – IKSZT hírei
Az elmúlt hónapok sem teltek
eseménytelenül településünk
közösségi életét illetően.
Számos program nyújtott
lehetőséget a kikapcsolódásra, a közösségi életben való
részvételre.
Március 16-án ismét Rock Cafe-vá
alakult egy este erejéig a Közösségi
Ház. Az első fellépő a recski Hellas
Zenekar volt, akik lendületes számaikkal megalapozták az est hangulatát.
Ezt követően a helyi Quattro zenekar lépett a színpadra, akik változatos repertoárral csábították táncra a
jelenlévőket. Néhány szám erejéig
csatlakozott a zenekarhoz Boros Peti
a Requperator énekese, illetve az Extázisból jól ismert Tuza Robi (énekes)
és Szarka Endi (gitár), így egy igazán
remek örömzenélésnek is részesei lehettünk. Köszönet a zenekaroknak,
a résztvevőnek a remek, jó hangulatú
estéért. Bízunk a folytatásban…
***

Szűrővizsgálat

Április 4-én a Parádfürdői Kórház
Egészségfejlesztési Irodájának és Lelki
Egészségközpontjának szervezésében
állapotfelmérő szűrővizsgálatra került
sor a Közösségi Házban. „Egészségesnek maradni jobb, mint meggyógyulni” gondolatok jegyében többféle
szűrővizsgálaton vehettek részt az érdeklődők.
***
A TOP 5.3.1-16-HE1-2017-00011
számú projekt keretében nyújtottuk a
rétest április 5-én. Erre a rendezvényre vártuk mindazokat, akik szerették

Rock Cafe

volna megtanulni a kézzel húzott házi
rétes elkészítésének fortélyait. Szép
számmal gyűltek össze az érdeklődők,
akik a kisnánai Lizák Ilona „Lizi” és
lánya Petra vezetésével gyúrták a tésztát, készítették a túrótölteléket, majd
többen körülvéve egy-egy asztalt sajátították el a tészta kézzel való nyújtásának, húzásának gyakorlati tudását. Sok-sok tepsi finom rétes készült,
amiből kóstolóként helyben is megsült
néhány adag. Vidám hangulatban
késő estig tartott az „oktatás”. A jelenlévők 1-1 tepsi rétessel tértek haza,
amit otthon megsüthettek. Mindenki

Rétessütés
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jól érezte magát és az elmondásokból
úgy tudjuk, hogy várják a következő
alkalmat…
***
Április 12-én színházat látogatott
kis csoportunk. PAPRIKÁSCSIRKE
AVAGY STEX ÉS NEW YORK című
zenés vígjátékot néztük meg Salgótarjánban, a Zenthe Ferenc Színházban.
Egy kiváló és egyben nagyon szórakoztató előadást láthattunk ismert
színészek tolmácsolásában (Csomor
Csilla, R. Kárpáti Péter, Heller Tamás,
Pelsőczy László). Mindenki nagyon jól
érezte magát!

Kultúra, közművelődés
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Április 11-én, a magyar költészet napja alkalmából vers- és prózamondó versenyt tartottunk a Közösségi Házban.
Nagy örömünkre szép számmal jelentkeztek a gyerekek, mind az óvodás, mind az általános iskolás korosztályból, közel 40 gyermek produkciója
tette színessé ezt a délutánt. A következő eredmények születtek:
1-2. osztály
Fejes Violetta
2. osztály
Bunda Bianka Kira 1. osztály
Pintér Dorka
2. osztály

I. helyezett
II. helyezett
III. helyezett

3-4. osztály
Pintér Luca
3.a. osztály
Spanyúr Vivien
4. osztály
Tarjányi Mihály
4. osztály

I. helyezett
II. helyezett
III. helyezett

5-6. osztály
Fejes Hajnalka
Zám Boglárka
Kis Zoé
Juhász Balázs
Besenyei Botond

6.b. osztály
6.b. osztály
5. osztály
6.a. osztály
6.a. osztály

I. helyezett
I. helyezett
II. helyezett
II. helyezett
III. helyezett

7-8. osztály
Sásdi Emília
7.b. osztály
Ferencz Kincső
7.b. osztály
Forgó Jázmin
7.a. osztály

I. helyezett
II. helyezett
III. helyezett

Köszönjük a zsűri munkáját, gratulálunk a nyerteseknek és minden
résztvevőnek!
***

Magyar költészet napja

Május 25-én reggel lelkes kis csapat
gyűlt össze a parkban, amely az „Együtt
egy nap a Parádfürdői Parkért” hívó
szavára, tette szebbé, gondozottabbá
településünk egyik természeti értékét.
Az előző hetek esős időjárása ellenére
Sedulyák Zsoltéknak sikerült előkéEgy nap a parkért

szíteniük az ágyást, ahová elültetésre
kerültek a virágok. Nem csak virágot
ültettünk, volt szemétszedés, sövénynyírás, tisztítás, gyomeltávolítás. Jó
hangulatban telt a délelőtt, jól éreztük
magunkat a közös munka során. Jól
esett a finom ebéd, amit Kámán Pisti
bográcsban főzött a dolgos csapatnak.
Köszönjük mindenki segítségét! Hamarosan folytatjuk…

„Palócföld öröksége”

A Palócföldi Népi Iparművészek
Egyesületének tagjai, Fiser Józsefné
hímző népi iparművész, és Verebélyi
Balázs hímző, „Palócföld öröksége”
címmel tartottak előadást két alkalommal. A résztvevők érdekes bemutatót láthattak, hallhattak a népi
textíliák fajtáiról, azok használatáról,
viseletbemutatón vehettek részt, illetve hímezhettek. Köszönjük Sacinak és
Balázsnak a két érdekes délutánt!

Tour de Hongrie
c Parádi Mozaik • 2019. július d

Június 15-én haladt át településünkön a Tour de Hongrie Magyar Kerékpáros Körverseny. A versenyről az M4
napi 2 órában élő közvetítést sugárzott,
valamint az Eurosport csatorna révén
a világ több mint 150 országába jutott el a közvetítés a verseny ideje alatt
minden nap. A versenyről rengeteg légifelvétel
jelent meg a műsorban,
ahol lehetőség nyílt részünkre, hogy egyedülálló és megismételhetetlen „élőképet” alkotva
népszerűsítsük településünket és megmutassuk magunkat, Parádot
a nagyvilágnak, a TV
nézőknek. Erre az eseményre hívtuk a
templom előtti térre azokat, akik szívesen vettek részt egy általunk tervezett
„élőkép”-ben, vagy csak szurkolóként
biztatták az elhaladó kerékpáros mezőnyt. Fantasztikus hangulatú szurkolás részesei lehettünk ezen az igen
forró délutánon.
Köszönet Csortos Ibolyának és a
Kis Palóckának, a Palócbokrétának,

Kultúra, közművelődés
mindazoknak, akik vállalták, hogy viseletet vesznek a nagy meleg ellenére,
hogy részesei legyenek az élőképnek, és
mindenkinek, aki eljött szurkolni. Köszönjük Farkas Gittának az eseményről készített Tour de Hongrie PARÁDON című kisfilmjét.
***
Július 3-án került sor a hímző
szakkör rendhagyó foglalkozására.
A tavaly októberi számban már beszámoltunk róla, hogy az ingyenesen
működő szakkört az elmúlt év szeptemberétől a Hevesi Népművészeti
és Háziipari Szövetkezet, valamint
a Hevesi Csillagvirág Népművészeti
Egyesület támogatta egy pályázat keretén belül. Ezen időszak június végén
lezárult, és a projekt záróeseményén
Gábor Péterné szakkörvezető, Verebélyi Balázs tag, Mudriczki József polgármester, Pataki Miklósné, a Hevesi
Csillagvirág Népművészeti Egyesület
elnöke és Dr. Kelemen Éva, a Nemzeti
Művelődési Intézet módszertani referense által értékelésre került az elmúlt
10 hónap. A Kék Nefelejcs hímző szakkör egy kis kiállítást hozott létre erre
az alkalomra az ebben az időszakban
készült munkák egy részéből, amelyet
a jelenlévők csodálattal és elismeréssel
tekintettek meg. Nagy tetszést aratott
a tagok egyenblúza, amelyet szintén a
szakköri tagok készítettek, varrtak és
hímeztek. Átadásra került polgármester úr részére egy szintén a szakkör
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Hímző szakkör

Következő programok
2019. július 26-27-28.
XXXI. Palócnapok
2019. július 28.
IV. Parádi Veterán Hegyi Felfutó
Menetpróba a Gulf kupáért
2019. augusztus 20.
Szent István napi ünnepség
2019. szeptember 7.
Parádi Mozgásfesztivál

tagjai által készített csodálatos férfi
ing, amelyet nagy örömmel vett át, és
a hamarosan sorra kerülő Palócnapokon viselni is fog.
A Kék Nefelejcs hímző szakkör
munkáit a XXXI. Palócnapok rendezvényen tekinthetik meg az érdeklő-

dők, amelynek megnyitója 2019. július
27-én, 10 órakor lesz a Freskó rendezvényterem kistermében, ahová szeretettel várunk mindenkit!
***
Júliustól szeptemberig a gyógytorna
és a szenior örömtánc foglalkozások,
augusztusban a hímző szakkör foglalkozásai is szünetelnek, de ősszel tovább folytatódnak. 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, a Közösségi Ház facebook oldalára vagy figyelje plakátjainkat!
n Vass Gáborné
IKSZT munkatárs

Digitális Jólét Program Pont hírei
A Parádi Mozaik előző számaiban már többször beszámoltunk a GINOP 3.3.1 Digitális Jólét Program Pontok
fejlesztése elnevezésű nyertes pályázatunk keretein belül a
„Digitalizáció az aktív idősekért” programban zajló képzésről. Az első két csoport képzése novembertől februárig
zajlott, majd márciusban elindult a harmadik csoport is,
ahová már a fiatalabb generáció is bekapcsolódott.

A résztvevők a képzés
végére elsajátították az
alapvető digitális eszközök magabiztos használata mellett, az információkeresést, az internethasználatot, az
elektronikus levelezés alapjait, közösségi oldalak használatát, egyszerűbb műveletek elvégzését, videóhívások
kezelését, betekintést nyerhettek az online vásárlás, e-kereskedelem világába. Reméljük, a résztvevők hasznosak
találták a foglalkozásokat és új ismeretekkel, tudással
gazdagodtak általa. A visszajelzések alapján a tanfolyam
elvégzését követően nagy örömünkre többen is bekapcsolódtak a digitális eszközöket használók táborába.
A nyár folyamán szünetel a Digitális Jólét Program
Pont, de megfelelő létszám esetén ősszel újraindulhatnak
a foglalkozások.
Mindenkinek kellemes nyarat kívánunk!
n Vass Gábor
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Idősek Otthona
A parádi idősek otthonának 10 éves fennállásának alkalmából 2019. május 22-én
egy egész napos rendezvénnyel készültünk
a dolgozóknak és a lakóknak egyaránt. A
több hónapos készülődés meghozta a várt
eredményt.
A programok a szakmai délelőttel kezdődtek, melyet Víg Józsefné intézményvezető nyitott meg. Ezt követte a fenntartó,
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Heves megyei Kirendeltségétől Sinka Zsolt
Igazgató helyettes Úr köszöntője. Szőke Éva
telephelyvezető visszaemlékezését Soós Diána színművésznő tolmácsolta, majd Sólyom Györgyné nyugdíjas mentálhigénés
munkatársunk számolt be személyes élményeiről, az itt eltöltött évekről. A délelőttöt

Dorner László az Eszterházy Károly Egyetem pszichológiai tanszék tanárának előadása színesítette, amely a Kiégésről szólt,
majd Dombi Ferenc plébániai kormányzó
tartott beszédet a lelki egyensúlyról. A délelőttöt Dávid Laura gyönyörű hangja zárta.
Az ünnepi ebéd és a születésnapi torta
elfogyasztása után az étteremben folytatódott az ünneplés. Szórakoztató műsorokkal készültünk dolgozóink és lakóink
számára, többek között az egri Szalaparti
Gyermekotthon lakóinak megható műsora
nyitotta meg a délutáni programokat, majd
Havas Gábor előadóművész szórakoztatta a résztvevőket. A folytatásban a Pince
színház előadását tekinthették meg, majd
Szemerei László bűvészshowja kápráztatott
el mindenkit. Ezt követte lakóink előadása,
amelyre több hetet készültek. A napot élőzenés műsor zárta.
A visszajelzések arról árulkodnak, hogy
mindenki nagyon jól érezte magát. Köszönjük vendégeinknek, résztvevőinknek, hogy
megtiszteltek jelenlétükkel. Bízunk benne,
hogy lesz még alkalmunk hasonló rendezvényen találkozni.
n Juhászné Jónás Ildikó

Szülői Munkaközösség hírei
Hagyományokhoz híven az idei
tanévben volt farsangkor fánksütés, a Mikulásvárón árusítás
és az októberi, szilveszteri, illetve
az áprilisi bál bevételéből megrendezésre került a 10. Gyermeknap, rekord gyereklétszámmal.
A jó időben volt segway, íjászat,
crossmotor bemutató, hally-gally,
kis láncos sergő, ugrálóvárak,
csucsu vonat, tűzoltóautó bemutató, kézművességek, arcfestés, csillámtetoválás, szörpkoktél keverés.
A legnagyobb sikere kétségtelenül
a habpartynak volt. A gyerekek ingyen használhatták a játékokat, és
minden gyermek kapott egy gombóc fagyit. Horváth László országgyűlési képviselő közbenjárásával
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az idei tanévben az ÉMÁSZ 500
ezer forinttal támogatta a rendezvényt, melyen képviselő úr is jelen
volt. Köszönjük a Szülői Munkaközösség nevében!
Ezúton szeretnék köszönetet
mondani a bálokban résztvevőknek, tombola felajánlóknak,
segítőknek és a szülői munkaközösség tagjainak, hogy önzetlen
munkájukkal ennyi rendezvényen helytálltak, mert nélkülük
nem valósulhatott volna meg az
ingyenes gyermeknap!
Jó pihenést kívánok mindenkinek és sok erőt, egészséget a következő évadhoz!
n Csortos György
SZMK elnök

Mozaik

Elköszön a Tegyünk
Parád Kincseiért közösség

Utolsó projektünk: a Vörösváron lévő
egyik régi sétaösvény kitakarítása
megtörtént, ahová a jelek is felfestésre
kerültek. Szerettünk volna egy kilátót,
pihenőhelyet kialakítani a hegy tetején, valamint terveztük a Rákóczi-fa
ügyét végig vinni, hogy tető kerüljön
fölé, vagy pedig egy kisebb emlékhelye maradjon meg az utókornak. Ezek
azonban már nem velünk valósulnak
meg, a közösségi tevékenységünk 2019
júniusától megszűnt.
A korábbi adománygyűjtésünkből
megmaradt pénzt a parádfürdői mini
állatpark részére fogjuk odaadni a
kórháznak, amely magára vállalta a
helyreállítás koordinálását.
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik erkölcsileg, anyagilag,
önkéntesen segítették munkánkat.
Személy szerint pedig köszönetemet

fejezem ki a 2017 júniusában alakult
közösség alapító tagjainak, s azoknak
is, akik alkalmanként csatlakoztak
hozzánk egy-egy feladatra, akik szabadidejük feláldozásával, ötleteikkel,
szellemi illetve fizikai munkáikkal
segítettek megvalósítani a kitűzött
n Béres Magdi
célokat. 
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Hírek a Parád SE életéből
Ismét eltelt egy negyedév,
versenyeken, felkészüléseken
vagyunk túl. A felkészüléseknek, edzéseknek köszönhetően újra szép eredményeket
értek el karatékáink, erről
szeretném most tájékoztatni a
Tisztelt Olvasókat.
Május 25-én került megrendezésre
a Reménységek tornája, ahol Csík
Csaba Krisztián kumite 1. helyezést,
Spanyúr Levente kumite 3. helyezést
érték el.
Június 8-án a VI. Heves Kupa Ippon
Shobu Karate Bajnokságon vettek
részt karatékáink. Csík Csaba Krisztián kumite 1. helyezést, Vona Szonja
kata 3. helyezést, Káló Martin 4. helyezést, Szlovencsák Ferenc 4. helyezést érték el. Gratulálunk versenyzőinknek az elért eredményekhez!
A versenyekre való felkészülések
tovább folytatódnak. Ennek legfontosabb állomása a nyár folyamán, a július
16-21-ig tartó Velencei Központi nyári
edzőtábor lesz. Ennek nemcsak a napi
két edzés a legfontosabb része, hanem
az is, hogy itt már a nemzetközi versenyekre való felkészülés is helyet kap.
Az edzőtáborból visszatérve az iskolában tartott edzések is nagy szerepet

játszanak abban, hogy a karatékák a
hazai versenyeken is jól szerepeljenek.
Szeretnénk minél több kiváló eredménnyel hazatérni, ezzel is hozzájárulva Parád hírnevének növeléséhez,
és ahhoz, hogy minél többen legyenek
büszkék karatékáinkra. A versenyeken való felkészüléseken és a tábori
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edzéseken résztvevők színvonalas
tanításáról továbbra is Eged László
3 danos mester gondoskodik és még
sok fekete öves mester. A versenyeken
született eredményekről folyamatosan
beszámolunk.
n Nagy András
Parád SE elnöke

Sport
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Ismét két parádi lakossal készül az idei STIHL
Timbersports Világbajnokságra a magyar csapat
Június 7-én Alsóörsön került megrendezésre a STIHL
Timbersports Nemzeti Bajnokság, ezen a napon dőlt el, hogy ki
lesz az a négy versenyző, akik képviselhetik hazánkat a Prágában rendezendő világbajnokságon.
A nagy összecsapás előtt az idén először került megrendezésre az első hivatalos magyarországi ifi VB kvalifikációs verseny, négy magyar és két osztrák
fiatallal. A négyfordulós verseny során
Strúbel Bence az első versenyszám során rossz vágásáért kapott diszkvalifikációja mellett is felállhatott a dobogó
legfelső fokára.
Sajnos ez a hiba 3 perc büntetést vonzott maga után, így a kvalifikáció ezen
a versenyen nem sikerült, de Bence
áprilisban részt vett Hollandiában egy
un. Rookie Academy-n. Ez egy három
napos megmérettetés volt, amit teljesen
hibátlan eredménnyel sikerült megnyernie, ezzel az eredménnyel jelenleg
az európai ifi versenyzők ranglistájának élén áll.
Bencére augusztus 10-én még vár
egy kvalifikációs verseny, reméljük itt
hibátlanul teljesít és tartja a ranglistán
megszerzett első helyét!
Az ifi verseny után kezdődött a Nemzeti Bajnokság 15 versenyzővel.
Az első három versenyszámot követően a mezőny nyolc főre csökkent.
Bence itt is hatalmas hibát vétett, a
motorfűrészes versenyszámáért ismét
nulla pontot kapott, viszont az egyik

fejszés versenyszámot magabiztosan
megnyerte, így bekerülhetett a legjobb
nyolcba Strúbel József (Dedi) mellett.

A második körben a kézi fűrészes
versenyszám következett, amit Bence
megnyert, azután következett a Spring
Board, amikor a versenyzőnek két pallót kell a függőlegesen rögzített fatörzsre
helyeznie. A cél a törzs csúcsára rögzített, 27 cm átmérőjű tuskó elvágása. Ezt
a technikát eredetileg az észak-amerikai erdei munkások használták ahhoz,
hogy az akár méteres magasságú gyö-
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kérzet fölé kerüljenek. A startpisztoly
eldördülése után a versenyzőnek először vállmagasságban kb. 10 cm mély
„zsebet” kell fejszével a törzsbe vágnia.
Ebbe helyezi az első palló csúcsát. Ekkor a pallóra mászva kell kialakítani a
második mélyedést a fatörzsben. A második, kb. 2 méter magasságban levő
pallóról kezdheti meg a versenyző a

csúcsra rögzített tuskó elvágását. Itt is
kötelező a tuskó két oldalról történő hasítása, különben a versenyzőt diszkvalifikálják. Ezt a számot a versenyszámok
„királyának” is nevezik, hiszen itt a versenyzőknek nemcsak precíz technikára
és erőre van szükségük, hanem egyensúlyérzékre és ügyességre is.
Ezt a versenyszámot Dedi nyerte, ezzel is biztosítva helyét a dobogón.
Sajnos Bence ebben a versenyszámban is diszkvalifikált, de így is bekerült
a legjobb 6 versenyző közé.
Az utolsó versenyszám az un. Hot
Saw. Ebben a versenyszámban Bence
nem indulhat, de Dediért izgulhattunk,
nagy mumus ez számára, most viszont
sikerült teljesítenie, ezzel megszerezte a
dobogó harmadik fokát. Bence a negyedik helyen végzett, de nem volt elkeseredve, hiszen két versenyfejszét is nyert.
Egyet, mint az ifi versenyszám győztese,
a másikat pedig még a verseny elején felajánlották a legjobb underhand-osnak,
plusz mint legjobb ifi versenyző, ismét
tagja a VB csapatnak.
n Faragó Emese
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Enduro OB
Parádfürdőn

Egy év szünet után újra enduroktól volt hangos Parádfürdő
június utolsó hétvégéjén. Újult erővel vágtunk bele a Mad Boyz
Motorsporttal és a Nagyfény Bt-vel egy magyar és egy Alpok
Adria enduro bajnokságba. A versenyhétvége előtt 2 hónappal
megkezdtük az engedélyeztetéseket, amiket 3 héttel előtte meg
is kaptunk. A neheze megvolt, de közel 40 km pályát végigjárni
és kijelölni nem volt mulatság, ráadásul két mért szakaszt is tenni
kell egy körbe, ami még több munkát igényelt.
Pár szót írnék arról is, mi az, hogy
enduro verseny. Ez
egy nagyon ös�szetett verseny, nagyon sok szabályt
be kell tartani! Az
enduro pálya etapból és mért szakaszokból áll. Az etapot egy megadott
időn belül kell teljesíteni, a mérteket
pedig a leggyorsabban. Ezenkívül tájékozódni, szerelni és rengeteg apróság, amire kell figyelni.
Olyan etap nyomvonalat csináltam,
amiben patakmeder, fel-lejárók, ösvények és persze pihentető földutak vol-

tak. Ez kb. 33 km hosszú volt, itt csak
nyilakat és szalagokat használtunk a
pálya jelölésére. Komolyabb és több
munkát igényelt a „speciál” szakaszok
előkészítése. Itt mindkettőt kikarózva,
szalagozva, belógó gallyaktól kitac Parádi Mozaik • 2019. július d

karítva kellett a versenyigazgatónak
bemutatni. Ezekben a munkákban
nagyon sok helyi erő segített, így kifogástalan állapotban vették át.
A rengeteg munka ellenére, és mivel megyek a bajnokságban, rajthoz
álltam szombat reggel. Az első mért
szakasz után könnyebbültem meg,
igazából nem izgultam, csak kíváncsi
voltam, hogy a 88 induló mit mond
a pályára. Szombaton 4, vasárnap 3
kört kellett teljesíteni, 7-7 mért idővel.
A nyugodt motorozást azért el kellett
felejteni, mert Gyenes Emánuel és
Szatyina Gábor többször is jelezték,
hogy itt vannak, figyelnem kellett rájuk, minden másodperc fontos volt.
Mindkét nap sikerült az első helyet
megszereznem, ami nem volt könnyű.
Külön gratulálok 4 parádi indulónak: Nagy Zsoltnak, Csortos Viktornak, Takács Jánosnak, hogy célba
értek mindkét nap. Lendvai Szabolcs
sajnos szombaton rásérült az amúgy
is műtött lábára, így ő vasárnap nem
tudott elindulni, pedig egy 5. időt motorozott kategóriájában.
Köszönjünk mindenki segítségét és
hozzájárulását a versenyhez!
n Holló Bence

Egészségünk védelmében
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EFI – Lelki Egészségközpont
a Parádfürdői Állami Kórházban

STRESSZ – Napjainkban sajnos nagyon sokan érzik, hogy
nehezen birkóznak az élet
legkülönfélébb kihívásaival,
terheivel; divatos kifejezéssel
élve sokat „stresszelnek”.

A tartós stresszhatás többeknél már
zavarokat okoz: étvágy-változás, ezzel
összefüggésben súlygyarapodás vagy
éppen fogyás; emésztési panaszok; magas vérnyomás, izomfeszülés, és -fájdalom; fejfájás, alvászavarok jelentkezhetnek egyre nagyobb gyakorisággal.
Ha nem fordítunk figyelmet ezekre
a jelenségekre, akkor sajnos a nagyarányú és tartós stressz testi elváltozásokhoz, betegségek kialakulásához is
vezethet: diabétesz, szív- és érrendszeri
betegségek; mozgásszervi elváltozások,
emésztőszervi problémák alakulhatnak ki. Ne törődjön ebbe bele! Egyedül
Ön tud változtatni a folyamaton.
Ha egyedül nem megy, az Egészségfejlesztési Iroda és a Lelki Egészségközpont munkatársai segítenek a nehézségek és lehetőségek feltérképezésében és
az életmódváltás lépéseiben.
Keressen bennünket a 36/544-841es telefonszámon.

FESZÜLTSÉGCSÖKKENTŐ RELAXÁCIÓS CSOPORT
a Parádfürdői Kórház Lelki Egészségközpontjának szervezésében.
Állandó időpont: minden kedden 15.15 órakor
Helyszín: PÁK tornaterem
A gyakorlatot a résztvevők fizikai állapotához igazodva matracon fekve,
illetve széken ülve végezzük. A matrachoz saját kezelőkendőt a Kórház recepcióján lehet vásárolni.
A részvétel ingyenes, előzetes ismeretek, gyakorlat és bejelentkezés nem
szükséges.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A relaxációt kérésre munkahelyi vagy civil közösségeknek is megtartjuk
az általuk biztosított helyszínen.

PA R Á D F Ü R D Ő I Á L L A M I K Ó R H Á Z – L A K O S S Á G I TÁ J É K O Z TATÁ S

Változás a járóbeteg előjegyzési rendszerben
A járóbeteg szakrendelésekre időpontot a betegirányító
munkatársaink adnak. Személyesen az intézmény főépületének földszintjén, telefonon a 06 30 461-4102 számon.
Fontos, hogy a betegirányítókat hétfőtől péntekig 13.00 és
16.00 óra között hívják időpont egyeztetés céljából.
Röntgen- és ultrahang előjegyzés:
06-36-544-807 H-P
13.00-16.00
Gasztroenterológiai előjegyzés:
06-30-506-9560 H-P
8.00-16.00
Kérjük, hogy a telefonhíváskor a TAJ kártyáját készítse elő,
ennek száma szükséges!

Kérjük, hogy amennyiben nem tud megjelenni az előre
egyeztetett időpontban, azt a fenti telefonszámokon, a fent
megadott időkben – előzetesen jelezze!
Kérjük, hogy a vizsgálatra jelentkezéskor hozza magával:
• a TAJ kártyáját,
• személyazonosító és lakcímkártyáját,
• beutalót (első bejelentkezés esetén),
• beutalással kapcsolatos
korábbi szakorvosi vizsgálat leleteit.
Köszönjük együttműködését!
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Júliusban ismét

Palócnapok

Parád Nagyközség Önkormányzata 2019. július 26-27-28-án rendezi meg a XXXI. Palócnapokat.
Kérjük, fogadják el meghívásunkat rendezvényünkre, töltsük együtt e napot a hagyományőrzés
jegyében. Öltsük magunkra ismét a parádi palóc népviseletet és csatlakozzunk a 16 órakor
induló menethez, majd vigadjunk együtt a palóclakodalomban.
Szeretettel hívjuk és várjuk kedves vendégeinket a XXXI. Palócnapok programjaira!

