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Az iskola déli szárnya új ablakokkal

TUDÓSÍTÁS A TESTÜLETI ÜLÉSEKRŐL
Nagy István

2011. augusztus 22-i ülés
Az ülés előtt a képviselők megtekintették az iskolában folyó munkálatokat. A polgármester
összegzi a tapasztaltakat: láthattuk, hogy a nyílászárók cseréje befejeződött, a vizesblokk
felújítása és a közösségi ház fölötti emeleti rész beépítése (IKTSZ) megfelelő ütemben halad.
Az iskolakezdés
Szalai Gáborné igazgatónő tájékoztatja a képviselőket a tanévkezdésről. A tájékoztató
fontosabb megállapításai: a tanévelőkészítés megtörtént; a diáklétszám változatlan
(218 fő), a tanárlétszám szintén (20 fő, plusz a művésztanárok); a pedagógusok az
interaktív táblák használatát továbbképzésen sajátítják el; megnőtt a sajátos nevelési
igényű tanulók száma (tízről huszonnégyre); az egyes évfolyamokon egy-egy osztály
van, a 3. és 5. évfolyamon kettő.
Kérdésre válaszolva közli, hogy járnak még ide Recskről és Sirokból gyerekek.
Tankönyvtámogatás
Az önkormányzat 30%-os támogatást ad azoknak a szülőknek, akiknek a gyermeke
általános iskolás és nem ingyen jut tankönyvekhez.
Mentőállomás és orvosi ügyelet
A két téma összekapcsolódik. A recski polgármester kérte a környező települések
vezetőit, hogy ők is járuljanak hozzá a mentőállomás építésének többletköltségeihez;
közölte azt is, hogy az orvosi ügyelet veszteséges, további működtetéséhez az
ügyeletet igénybe vevő településeknek meg kell emelniük a rájuk eső havi támogatást
(Parád jelenleg 101.000 Ft-ot fizet).
A képviselő-testület a jegyző és Szakács József felvetését figyelembe véve úgy
határoz, hogy az egyszeri támogatás ügyében nem dönt, amíg nem látja tisztán, hogy
miből tevődik össze a többletkiadás (9,3 millió forint); az ügyelet létszámarányosan
megemelt támogatásától nem zárkózik el.
Az Egyebek napirendi pontban kérik, hogy helyeztessünk ki a játszótérnél közúti jelzőtáblát.
(Csortos Gy.); a Béke úti Coop üzlethez az árok védelmére rakodási terület kialakítását
javasolják (Kucsera Gy.).
A képviselő-testület Szakács József kérésére zárt ülésen tárgyal meg egy ügyet.

2011. október 10-i ülés
Költségvetési rendelet
A 2011. évi költségvetési rendeletet a képviselő-testület módosította. Erre a mintegy 8
milliós bevételnövekedés miatt volt szükség, ami csaknem egészében a pótlólagos
állami támogatásból származott. (Ez a támogatások természetéből következik, a
korábbi években is rendszeres volt.)
Parád gazdálkodása
A testület megvitatta Parádnak a 2011. év I. félévében folytatott gazdálkodását, a
bevételek és a kiadások teljesülését. Ehhez a pénzügyi bizottság véleményezését a
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polgármester ismertette. (Szakács József biz. elnök nem volt jelen az ülésen.) Eszerint
a gazdálkodás alapvetően a tervek szerint zajlott, nagy eltérés a felhalmozásnál (
fejlesztéseknél) mutatkozik, ugyanis a nagy projektek pénzelése a II. félévben várható.
A képviselők a rendelkezésükre bocsátott anyag ismeretében megállapították, hogy a
község gazdálkodása rendben van.
Támogatások, segélyek
Az önkormányzat módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásról meglevő
rendeletét. Ebbe a közfoglalkoztatástól kezdve a lakásfenntartás támogatásán át az
étkeztetési sokféle támogatási forma beletartozik. Módosítani most azért kellett, mert
egy új kormányrendelet értelmében az eddig külön kezelt gázártámogatást a
lakástámogatás részeként kell kezelni. Valamennyi ide tartozó támogatást az
önkormányzat költségvetéséből kell biztosítani, ezért a rendelet módosításával a
felhasználható összeget nincs mód megnövelni.
Közmunkaprogram
Parád is bekapcsolódott a Start közmunkaprogramba. A programról és a dolgok
jelenlegi állásáról a polgármester tájékoztatja a képviselőket. (A programról
részleteket ebben a számban, a polgármesterrel készített interjúban olvashatnak.) A
képviselők a munkavégzés körülményeiről érdeklődnek (Kucsera Gy.), elismerésüket
fejezik ki a polgármesteri hivatalnak azért, hogy merte vállalni a nagyszámú
közmunkás foglalkoztatását (másütt általában 6-7 fő, nálunk 25 fő kap így munkát)
(Nagy I.).
Civil szervezetek támogatása
A testület kérésére a pályázó egyesületek írásban leadták (kivéve a sportegyesületet),
hogy milyen tevékenységre mekkora összeget igényelnének. Az idei támogatás nem
úgy valósulhatott meg, ahogyan az előző években. Az eltelt 9 hónapban a
sportegyesületnek mintegy napi rendszerességgel kellett pénzeket felhasználnia, míg a
többiek ezt inkább tudták halasztani illetve a maguk tevékenységével pénzhez jutni.
Ráadásul a sportegyesület korábbi évekből eredő kifizetetlen gázszámlája is
megnövelte a kiadásokat. Ezek következtében a civil szervezetek támogatására
tervezett 3,1 milliós keretből a sportegyesület 2,9 milliót használt fel.
A testület előtt ismertté vált a sportegyesület helyzete: parádi fiatalok alig vannak a
csapatban, a csapat teljesítménye pedig nagyot esett. Ezért a testület úgy döntött, hogy
ha a sportegyesület nem tud előállni olyan tervekkel, amik által gazdasági és
sportszakmai életét rendezni tudja, akkor 2011. január 1-jétől önkormányzati
támogatásban nem részesülhet.
A testület hosszú vita után alakította ki álláspontját, hogy tudniillik a keretösszeg nem
növelhető, és hogy a sportegyesület a jövőben csak a fent írt feltételekkel juthat
pénzhez.
Panasz a játszótérre
A beadvány aláírói nyugalmuk érdekében kérték, hogy az önkormányzat szüntesse
meg vagy vigye el jelenlegi helyéről a felvégen megépített játszóteret és extrémpályát.
Sokan szóltak hozzá a témához, de mindenki ugyanazt mondta, más-más részérvekkel:
örülünk annak, hogy Parádon a kicsi és a nagy gyerekeknek is ilyen remek
lehetőségük van játékra, sportolásra, a játszótér megszüntetése vagy áthelyezése szóba
sem jöhet – ellenben a polgárőrség és a rendőr esti jelenlétét sűríteni kell, hogy a
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fiatalok betartsák a házirendet. Ha randalírozásra kerülne sor, járőrt küldenek, ígérte a
rendőr.
Zenetanulás
Az iskola művészeti ágain a 18 évnél idősebbek is bekapcsolódhatnak a képzésbe,
amiért rögzített szerény térítési díjat kell fizetniük.
Bursa Hungarica
Ez a neve annak az ösztöndíjpályázatnak, aminek a keretében a felsőfokú
tanulmányokat folytató parádi fiatalok is részesülhetnek havi támogatásban. Parád a
programban eddig is benne volt, a testület egyhangú szavazással döntött arról, hogy a
2012-es évben is részt akar ebben venni.
Ügyek
Nagy István hozzá forduló lakosok kérését tolmácsolja úgy, hogy azokkal támogatólag
egyetért. Ezek: hozzon az önkormányzat rendeletet arról, hogy csak füstnapon
lehessen gazt égetni, a motoros fűnyírókat és fűkaszákat is a kijelölt napokon lehessen
használni, a rendeletnek pedig szerezzen is érvényt; a parádfürdői buszmegállóba a
támfal mellett szereltessünk fel eső ellen védő buszvárót. Felhívja arra a figyelmet,
hogy már el kell kezdeni a lobbizást ahhoz, hogy a majdani palócnapokat támogató
pályázatok nagyobb összeget tartalmazzanak; s hogy a közösségi ház új emeleti
helyiségeinek a működtetése az önkormányzatnak pénzébe kerül, ezért is kell a
működtetés minden részletét jól megtervezni. A képviselők valamennyien helyeslik a
szabályozások bevezetését.
Az utolsó napirendi pontot a képviselő-testület zárt ülésen tárgyalta.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BESZÉLGETÉSEK
Új közmunkaprogram Parádon
Térségünkben is jelentős a munkanélküliség. Ennek a kezelésében komoly szerepet vállal
Parád Nagyközség Önkormányzata. Egy program keretében lehetőség nyílik a tartósan
munkanélküli segélyen lévőknek, hogy településünkön munkához jussanak, és elindulhat egy
folyamat, hogy visszatérjenek a munka világába.
Beszélgetésemet Mudriczki Józseffel, községünk polgármesterével folytatattam.
- Minek a keretében valósul meg ez a program?
- A Belügyminisztérium által meghirdetett Start Közmunkaprogram keretében a Pétervásárai
Kistérség Többcélú Társulása által indított pályázatban önkormányzatunk is pályázott
huszonöt fizikailag és egészségileg is alkalmas parádi regisztrált álláskereső foglalkoztatására.
- Mit takar a program?
- Parád ebben a programban két tevékenységi körben vesz részt. Az egyik az erdei
melléktermékek gyűjtése, ezen belül csipkeszedés, a másik része pedig az elbozótosodott
legelők, erdei utak feltárása, rendbetétele. A csipkeszedésre inkább nőket kerestünk, míg a
bozótirtás inkább a férfiaknak való. A kistérségen belül egyik legnagyobb számban Parád
Nagyközség Önkormányzata foglalkoztat embereket a mintaprogram keretében, más
településeken mindössze 3-5 főt sikerült csak bevonni.
- Milyen előkészületek történtek az Önkormányzat részéről?
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- Mindent az előírásoknak megfelelően, határidőre kellett tennünk. A lényeg az, hogy
augusztus végétől szeptember végéig a munka tervezésének, elfogadtatásának, a munkások
listájának és a szerszámok, gépek beszerzésének is meg kellett történnie, mert október 1-jével
indítani kellett a munkát.
- Milyen időtartamú a program?
-2011. október 1-jén kezdődött és 2011. december 31-ig tart. 2012-ben pedig a program
folytatása várható, ezen időszak tapasztalatai alapján.
- Előnyös ez a foglalkoztatott emberek számára?
- Újra munkához juthatnak, és a havi 28.500.- forint helyett munkájukkal 57.000.- forintot
kereshetnek, amelyet a program keretében az állam 100%-ig finanszíroz.
- Milyen rendszeresen kapnak fizetést a dolgozók?
- Heti rendszerességgel történik a kifizetés.
-A településünk számára milyen előnyökkel jár még a program a munkahely megteremtésén
kívül?
- Előny az, hogy alacsony költségű munka értékteremtő dologgal párosítva. A begyűjtött
csipkét a Flavin gyógyszergyártó cég veszi át, a gyűjtésből származó bevétel az
önkormányzatnál marad. A kitisztított részekből nyert faanyagot az önkormányzat
költségének csökkentéseként az intézmények fűtésére használjuk fel. Fontos feladat, hogy a
tulajdonunkban lévő utakat lehetőségeinkhez képest közlekedésre alkalmassá tegyük, az utak
mentén kialakult bozótosokat kivágjuk.
- Milyen munkafeltételekkel dolgoznak az emberek?
- A munkaidőt szigorúan be kell tartani, a dolgozók tevékenységét munkavezetők irányítják.
Reggel héttől délután három óráig kell dolgozni. A csipkeszedésnél a napi norma 8-10 liter.
Jómagam is naponta meglátogatom a dolgozókat, ellenőrzöm munkájukat, a felmerülő
problémákat segítek megoldani. A nem igazolt távolmaradás a munkából és a segélyből való
kizárást vonja maga után.
- A program megvalósításához mekkora összegű támogatást kap az önkormányzat?
- 8,8 millió forintot, mely a munkások bérét és a szerszámok, munkaruhák beszerzését fedezi.
- Jár még ez a program más előnyökkel is az önkormányzat számára?
- Gépi támogatással: három darab motorfűrésszel, egy nyeles gallyazó motorfűrésszel, két
darab motoros fűkaszával, és egy nagy értékű ráülős fűnyíró traktorral, melyek a munka
elvégzése után is az önkormányzat használatában maradnak.
Megköszöntem a polgármester úrnak a tájékoztatást, és megkerestem a program egyik
résztvevőjét, ifj. Sándor Miklóst.
- Mit gondolsz a programról, hasznos-e a résztvevők számára?
- Mindenképp az, hiszen többletjövedelemhez juthatnak az emberek, és eredményesebb a
munkavégzés is, a napi normát mindenki igyekszik teljesíteni.
- Milyen a munkakedv?
- Az általánosan elterjedt nézetek ellenére ezek az emberek lelkesek, szívesen dolgoznak a
szabadban a szúrós csipkebokrokkal is. Látszik a munkájuk eredménye mind a
csipkeszedésben, mind pedig a bozótirtásban.
- Kérnek-e valamiféle segítséget a munkások?
-A felmerülő kisebb problémákat hamar orvosoljuk a polgármester úr segítségével. A
munkások nagy része tapasztalt, dolgozott már erdőn, így rutinosak is.
Ötven pár kesztyűt és munkaruhát is kaptak a feladat elvégzéséhez, azonban a
csipkeszedésnél a kesztyű nehezíti a munkát, így csak néhányan használják. A fűrészesek
számára acélbetétes bakancs is biztosítva van.
- Részt vennének-e szívesen a jövőben más, hasonló jellegű munkában?
- Igen, hasznos lenne még ilyen munkákkal több pénzhez jutni.
Kovács Katalin
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Mindennapi ivóvizünk
Hetek óta szárazságtól szenved a környékünk. Azok, akik a Parádot is ellátó víztározót
látták mostanában, arról beszélnek, hogy nem emlékeznek rá, hogy valaha is volt-e ilyen
kevés víz a tározóban. Ilyenkor aggodalmaskodik a lakosság: lesz-e elég vizünk, és milyen
lesz a minősége? Egyebek mellett ezekkel a kérdésekkel kerestem meg Farkas Tibort, az
Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRt. Mátrai Szolgáltatási Divíziójának vezetőjét.
Ő készségesen válaszolt volna, de egy kormányrendelet értelmében csak a tájékoztatásra
kijelölt személy nyilatkozhat a vízellátás helyzetéről, úgyhogy kérdéseimre ez a felelős
személy válaszolt.
- Halljuk, látjuk, hogy nagyon alacsony a tározó vízszintje. Veszélyezteti-e ez a körülmény a
térség biztonságos vízellátását?
- Való igaz, hosszú ideje szárazság sújtja a vidékünket. Ennek ellenére folyamatos az
üzemeltetési területen az ivóvíz biztosítása. A nagy szárazság természetesen intenzíven
csökkenti a tározóban lévő nyersvíz-készletet. Erre azonban felkészültünk, mivel a
Köszörűvölgyi tározó kapacitása a Társaság legkisebb tározókapacitásával rendelkezik. A
köszörűvölgyi rendszer vízigényét egyrészről a saját tározójából, másrészről viszont a csórréti
víztermelő telepről biztosítjuk. Naprakészek vagyunk, figyeljük a fogyasztást, a készlet
helyzetét, és minden helyzetre megvalósítási alternatívákat dolgoztunk ki. Abban az esetben,
ha a köszörűvölgyi vízgyűjtőre még hosszú ideig nem érkezik csapadék, akkor Parád és a
környező települések lakosságának ivóvíz ellátását a lehető legnagyobb mértékben átterheljük
a csórréti víztisztító telepre.
- Romlott-e a szárazság miatt a víz minősége?
- Az általunk szolgáltatott ivóvíz a 201/2001. (X.25.) Kormányrendeletben foglalt
határértékek alatti paraméterekkel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztók legmagasabb
igényeit is kielégítve, egészséges, általános ásványi anyagokkal rendelkező ivóvizet tudunk
eljuttatni a háztartásokba.
- Kérem, tájékoztassa olvasóinkat arról, hogy milyen munkafolyamatokon megy keresztül a
víz, mire eljut a tározóból a fogyasztóig?
- A víz egy többlépcsős technológián kerül megtisztításra és szállításra, mire a fogyasztókhoz
eljut.
A tározóból kivett nyersvízhez (tisztítatlan vízhez) a vízkivétel közelében oxidálószert
adagolunk, mely egyrészt fertőtlenítést végez, másrészt a nyersvízben lévő oldott állapotú
anyagok eltávolítását segíti elő. A továbbiakban ezeket az oxidált anyagokat derítéssel
választjuk ki, melyhez derítőszert és segéd derítőszert alkalmazunk. A tisztítási folyamat
során a víz pH-ja enyhén savas tartományba tolódik el, ezért a pH beállításhoz mészhidrátot
adagolunk. Az így derített, kezelt vizet homokszűrőn vezetjük át, majd a technológia végén
fertőtlenítést végzünk. Az így tisztított, immár egészséges ivóvizet a regionális ellátó
rendszerbe juttatjuk, és szükség szerint szivattyúk segítségével továbbítjuk a településekre,
illetve a település különböző részeire.
-Az ÉRV ZRt. Parádi Kirendeltsége milyen nagyságú területet lát el ivóvízzel?
- Kirendeltségünk, a Mátrai Szolgáltatási Divízió, Bükkszenterzsébettől egészen Fallóskútig
végez víziközmű szolgáltatást. A terület legtávolabbi települései közötti távolság legalább 80
kilométer, tehát jó szervezést igényel a napi biztonságos vízellátás szakmai feltételeinek a
megteremtése. Nagy felelősség az itt dolgozók számára, hogy több mint 9. 000 ember
számára biztosítjuk az egészséges ivóvizet.
- Az imént említett területen hány településtelepülés lakói veszik igénybe a szolgáltatásukat?
- Az előbb említett kilencezer fogyasztó összesen 21 településen él, ami egy kirendeltség
esetében magas szám, ezért minden nap adódik tennivaló.
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- Szeretnék a községünkre vonatkozó adatot hallani. Parádon milyen a közműellátottság mind
a vezetékes ivóvíz, mind pedig a csatornarendszer kialakításában?
- Parád település víziközmű ellátottságát jól tükrözi a következő két adat: az ivóvíz rákötés
eléri a 76 százalékot, míg a csatornaszolgáltatás, a rákötések arányát tekintve 58 százalékos.
Az új Széchenyi tervben megfogalmazott törekvésnek megfelelően a kormányzat a most
országosan jellemző 70 százalékos csatornázottságot 85-90 százalék körülire szeretné emelni,
mely szándékot az ÉRV ZRt. messzemenőkig támogatja. A Minőségdíjjal kitüntetett cégünk a
szakembergárdájával, eszközparkjával a térség infrastruktúra-fejlesztésének további
szolgálatában áll.
- Milyen sűrűn kell „háborgatniuk” a lakosságot a mérőórák ellenőrzésével?
- A lakossági vízmérő órákat évente egyszer olvassuk le, mely egyben a szolgáltató részéről a
mérőhely ellenőrzését is magában foglalja. Ettől akkor térünk el, és végzünk további
ellenőrzést, ha megváltozik a tulajdonos személye, illetve számlával kapcsolatos reklamáció
érkezik a kirendeltségünkhöz. Abban az esetben is megkeresik a fogyasztókat a
munkatársaink, ha meghibásodásról kapunk értesítést vagy egyéb bejelentés érkezik a céghez.
Ezen túlmenően természetesen szúrópróbaszerű ellenőrzést is tartunk.
- Megnyugtatók az Ön válaszai, de ha mégis valamilyen probléma adódna, hová lehet
fordulni?
- Mindennemű problémával a Parád, Kossuth u. 2/a. szám alatt található parádi területi
központhoz lehet fordulni munkaidőben, hétfőtől péntekig 6–15 óra között, személyesen vagy
telefonon, a 06-36/364-102 számon. Munkaidőn túl, valamint hétvégén a köszörűvölgyi
szolgálathoz lehet bejelentést tenni a 06-36/364-057 telefonszámon, ahonnan munkatársaink
továbbítják az információt az illetékesek felé.
Kovács Katalin

Köszörűvölgyi Víztározó

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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HÍREK. TUDOSÍTÁSOK
Becsöngettek
Becsöngettek szeptemberben, mint mindig, a parádi iskolában is. Az idei tanévkezdés
azonban némiképp más volt, mint az előzőek, mert a gyerekek egy kívül-belül megszépült
épületbe léphettek be. Az önkormányzat az épület öreg részén, az utcai fronton minden
ablakot kicseréltetett, a minősíthetetlen állapotban levő vizesblokkokat a földszinten és az
emeleten is felújíttatta, és beépíttette a közösségi ház fölött az emeleti részt. Amint azt
bizonyára minden olvasónk tudja, valamennyi felsorolt munka pályázati pénzből valósult
meg, amihez az önkormányzat az önrészt adta.
Mudriczki József polgármester örömmel mutatta meg az átalakított iskolát, hol erre, hol arra
a helyiségre mondhattuk, hogy jó lett, és hogy kellett már nagyon. Jó lett, szép lett, így
vélekedik Bartus Árpád helyi vállalkozó, a vizesblokk felújításának kivitelezője is, de mert
nem illik a saját munkát dicsérni, inkább a menet közben váratlanul adódott nehézségekről
beszél: volt cső a földben, ami szétesett, nem is szállította már a szennyvizet, de olyan is volt,
hogy új falat kellett húzni, noha az nem szerepelt a tervben. A munkát is későn kezdhették el,
bele is nyúlt az a szorgalmi időbe, annak ellenére, hogy szombatokon és vasárnapokon is
dolgoztak.

Kislányok a felújított vécében

- Nem okozott ez semmilyen fennakadást – mondja Szalai Gáborné igazgatónő. – Egy kis
szervezéssel, a gyerekek mozgására kicsit jobban odafigyelve tudtunk tanítani. Meg hát tanár
és diák egyaránt örült annak, amit látott, tapasztalt. A vécék állapotáról már magunk közt sem
beszéltünk szívesen, a régi ablakokon meg úgy jött át a hideg, hogy mozgatta a függönyöket.
De most azt, amit itt lát a belátogató, dicsérni sem kell, mert magáért beszél. És még egy kis
előkészítőt is sikerült kialakítani a földszinten, ahol a tanárok kávét, teát főzhetnek,
haraphatnak valami ételt, nem kell a nevelőiben a füzetek fölött enniük. Az emeleten pedig
egy takarítófülkét tudtunk leválasztani.
-A polgármester úrral megnéztünk mindent, láttuk az új úgynevezett interaktív táblákat is.
Elégedett az iskola eszközkészletével?
- Igen. Mondhatjuk, hogy korszerű az eszközkészletünk, és méginkább az lett a pályázaton
nyert interaktív táblákkal – azokból most már minden évfolyamra jut egy. Annak pedig
8

különösen örülünk, hogy egy szülő megtehette és meg is tette, hogy egy plusz tábla
megszerzéséhez százezernél is több pénzt adott.
- Látom, hogy új helyre került a könyvtár. Ez a jövőben is iskolai és egyszersmind községi
könyvtár is marad?
- A könyvtár 15000 kötetet tartalmaz, több mint iskolai könyvtár, szeretnénk, ha a felnőttek
is gyakrabban jönnének ide, ezért is tervezünk szombati nyitva tartást is.
- Manapság az iskoláról adott tájékoztatásokban, az újságokban és a tévében többet lehet
olvasni, hallani a problémákról és a bajokról, iskolai erőszakról, neveletlenségről stb., mint
arról, amire büszkék lehetnének. Parádon milyen a diákok neveltsége és a tanuláshoz való
viszonya?
- Elégedett vagyok vele, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy problémamentes az iskola,
vannak esetek, amikor a polgármesteri hivatalhoz vagy a gyermekjóléti szolgálathoz kell
fordulnunk. A diákok magatartása, mondhatni, hogy kezelhető. Nagyobb gondot okoz az,
hogy számos gyereknél hiányosságok vannak a higiénia területén.
- Elégedett-e azzal, ahogyan az iskola segíteni tudja a valamilyen okból lemaradó diákokat?
- Teljesen. A halmozottan hátrányos helyzetűek felzárkóztató foglalkozásokon vehetnek
részt, az úgynevezett sajátos nevelést igénylők tanulását pedig arra képzett szakemberek
végzik. Kollégáim közül egy erre is képesített. A családok is jelentős segítséghez jutnak azzal
is, hogy nem kell fizetniük a háromszori étkezésért, a tankönyvekért, a plusz felzárkóztatásért.
- Ennyit kapnak a jó képességűek is?
- Nekik középiskolai előkészítőket és tanulmányi versenyekre való felkészítéseket adunk. Ha
pedig a jó képességű gyerek egyben hátrányos helyzetű is, a középiskolát megkezdheti az
Arany János programban. De angol tagozatra járhatnak és emelt óraszámban tanulhatnak
informatikát. Utóbbiból 8. osztályban vizsgát tesznek.
- Térjünk vissza még a hátrányos helyzetű tanulókra. Az iskola 210 tanulójából 70 , azaz
minden 3. az, és közöttük vagy mellettük 20 gyerek képességzavaros, speciális megerősítésre
szorul. Ezeknek a gyerekeknek a zöme roma. Évente több millió forintot ad az állam a parádi
iskolának is a felzárkóztatásukra. Mit tapasztal: a roma és a nem roma felzárkóztatandók
megsegítése mennyire eredményes?
- Mi a tőlünk telhető maximumot akarjuk adni a gyerekeknek, az eredménnyel azonban nem
igazán lehetünk elégedettek. Többen már nálunk kénytelenek osztályt ismételni, ha meg
szakma tanulásába fognak a középiskolában, idő közben ott hagyják azt.
- Van adatuk arról, hogy évente hányan szereznek szakmát?
- Egy-két fő. De ez már rajtunk, általános iskolai tanárokon túlmutató probléma.
Áttekintjük az oktatás egyéb részterületeit is, kiderül, hogy a művészeti oktatás iránti
érdeklődés nem csökkent, az alsóban működtetett napköziben a kisdiákok csaknem
valamennyien benne vannak, a felsősöknek pedig tanulószobát biztosít az iskola.
Megjegyzem, hogy nekem úgy tűnik, hogy a felsősök aránytalanul kevesebb segítségre
számíthatnak, mint az alsósok, mert hisz az e célt szolgáló tanulószobán mindössze 15-20
felsős diák szokott részt venni.
- Az oktatási törvény tervezett módosítása nagy vitákat vált ki a tanárokból és a szülőkből is.
Magukat mi lelkesíti és mi aggasztja ebből?
- Egymás között beszélgetünk róla, de tanári értekezletet a jövő héten tartunk a témáról,
alaposabban szembenézni vele akkor fogunk. A kardinális kérdésekben a tervezett
változtatások aligha okozhatnak nekünk óriási problémát. Bodony és Parádsasvár nem
igényelte vissza az alsósoktatást; a mi alsósaink zöme eddig is itt maradt 16 óráig, a felsősök
idejét is ki fogjuk tudni tölteni nekik hasznosan. Ha pedig az állam átveszi az iskolát, azt
fogadjuk el, mert a törvényt be kell tartanunk, ha tetszik, ha nem.
(nagy)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Ajándék ez a nap: bérmálás Parádon
Dr. Tarnóc András

2011. október 16-a verőfényes őszi vasárnap délutánján a parádi templomban jeles
eseményt ünnepelhettünk. A duplán örömteli ok: 15 fiatal és 2 felnőtt bérmálása illetve a
felújított parádi plébánia felszentelése volt. Habár a parádi templom minden misén megtelik,
ez alkalommal a tömött padsorok mellett sokan csak az előtérben vagy a bejárat előtt találtak
helyet.
Miután Szakács József, a parádi egyházközség nevében üdvözölte dr. Csizmadia Istvánt, a
fiatalokat a bérmálkozás szentségében részesítő érseki helynököt, az Egri Főplébánia
plébánosát, kezdetét vette az ünnep. A szertartás során helynök úr kiemelte, hogy a bérmálás
napja nemcsak az egyén, hanem a közösség, illetve a parádi egyházközség életében is jelentős
mérföldkő. A bérmálás ugyanis nemcsak a Szentlélek ajándékainak elfogadását, hanem az
egyház szemében való nagykorúvá válást is jelenti. Következésképpen, az eddig féltve óvott
fiatalok az egyházközség felnőttnek tekinthető tagjaivá válnak, akiknek tevékeny
hozzájárulása, elhivatottsága, illetve megerősödött hitük továbbadása folytonosan segíti a
közösség fejlődését.
A bérmálást Kiss Csaba plébános úr
vezetésével hosszú felkészülés előzte
meg mind a résztvevők, mind az
áldozatkész
szervezők
részéről.
Felemelő látvány volt, amint a hívőkkel
színültig
telt
templomban
ifjú
keresztények
bérmaszüleik
támogatásával erősítették meg hitüket
és vették át a Szentlélek ajándékát. A
szertartás végén a Szentlélek ajándékát
elhozó egyházi vezető meghatottan
vette át az egyházközség örömét és
háláját kifejező ajándékot. A vasárnapi
esemény folyamán a szertartás minden
résztvevője, szem- és fültanúja olyan
élménnyel gazdagodott, amely sokáig
emlékezetes és igazán szívmelengető marad.
Ezúton is köszönjük ezt a felemelő élményt dr. Csizmadia István helynök úrnak, Kiss Csaba
plébános úrnak, a bérmálkozóknak, a bérmaszülőknek, és minden embernek, aki áldozatkész
támogatásával lehetővé tette e felejthetetlen ünnep létrejöttét!
A mise után a hívők karéjában a helynök úr felszentelte az új plébánia-épületet, aztán az
egyházközség vendégül látta azokat a személyeket – az egyházközség vezetőit, a község volt
és jelenlegi önkormányzati képviselőit és a jegyző urat -, akik segítették a plébános urat
abban, hogy a parádi egyházközség olyan plébánia-épülethez juthasson, amilyet bármelyik
magyar község megirigyelhetne.
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Az új plébánia felszentelése

A baráti beszélgetésen mindenkit meglepett és
örömmel töltött el, hogy Fejes Andrást a
plébánia
épület
megszerzésében
és
átalakításában kifejtett áldozatkész munkájáért
dr. Terják Csaba egri érsek kitüntetésben
részesítette – az érsek úr köszönő szavait
közvetítette és a kitüntetést átadta dr. Csizmadia
István helynök úr.

Fejes András a kitüntetéssel

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lehet itt...
…könyvet kölcsönözni?
A Lehet itt… cikksorozatban nem annyira a feltett kérdésre adott válaszra vagyunk
kíváncsiak, hanem arra, hogy hogyan is mennek a dolgok azon a területen. Könyvet
kölcsönözni lehet Parádon, mert működik a könyvtár. De van-e benne élet, vagy csak egy
olyan hely, ahol a könyveket tároljuk, és megszokásból működtetjük magamagának?
Olvasnak-e a gyerekek, olvasnak-e a felnőttek? Milyen könyvek vannak a mi
könyvtárunkban? Ezek és hasonló kérdések jártak eszembe, amikor felkerestem Tóth Endréné
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könyvtárost, aki évtizedeken át volt az iskola tanára, egy ideje pedig nyugdíjasként dolgozik a
könyvtárban.
A könyvtár legalább húsz éven át az iskolaépületben az emeleten volt, a bejárattól a
legmesszebbre, most azonban a közösségi ház elé, a legkönnyebben megközelíthető terembe
került. Várható ettől, hogy több ember tér majd be a könyvtárba, kérdezem Tóth Endrénét.
Elképzelhető, hogy igen, de sok egyéb tényező is szerepet játszhat ebben, mint például ez a
tudósítás, vagy könyvtári programok szervezése, válaszolja.
- Befejeztétek a költözést és a termek berendezését?
- Igen, a könyvek itt vannak, de még jó ideig eltart a selejtezés lezárása, és hát a földszinti
terem fölött kialakított könyvtárrész berendezésén is van még mit dolgozni. De működik a
könyvtár.
- Ez községi és egyben iskolai könyvtár is. Használják a gyerekek?
- Az első osztályosok hatalmas kedvvel és lelkesedéssel jönnek, nézegetik a könyveket,
viszik haza a nekik valókat. A gyerekekben az olvasókedv megmarad az alsó tagozatban, de
egyre csökken. A felsősök közül már jó ha húsz olvas jószántából.
- Van-e még felnőtt olvasótok?
- Van. A tanárokon kívül húszegynehány ember jár be. Ők olvasók, mint ahogyan a
dohányos. Van olyan fiatal felnőtt, aki egyszerre tíznél is több könyvet visz haza, és persze el
is olvassa azokat.
- Milyen könyveket olvasnak a felnőttek?
- Különféléket. Szépirodalmat, krimit, ismeretterjesztőket.
- Tud-e a könyvtár olyan kínálattal előállni, amit megismerve több felnőtt járna be ide?
- A könyvtárban a selejtezés után is marad több ezer kötet. Van miből válogatni. És bár
fejlesztésre, új könyvek vásárlására mostanában alig van lehetőségünk, olyan szerződésünk
van a megyei könyvtárral, hogy egy kétszáz kötetes csomagot tartanak itt, és azt
negyedévenként cserélik.
- Ők állítják össze a kihozott könyvek listáját?
- Igen, de természetesen tőlünk, helyi olvasóktól is felveszik az igénylést, vagyis mintegy
bent lehetünk a Bródy Sándor Könyvtárba anélkül, hogy Egerbe kellene utaznunk.
- Kevés az olvasó. A tévésorozatokkal meg a számítógéppel nem konkurálhat egy könyvtár.
Engem meglepett, hogy még ennyien is járnak ide könyvért. Tudtok-e, akartok-e tenni valamit
azért, hogy több olvasótok legyen?
- A bródysok segítőkészek, és jól ismerik a megváltozott igényeket. Ha majd ismét
gyarapíthatjuk az állományt, figyelembe vesszük a javaslataikat. abban is reménykedünk,
hogy az úgynevezett integrált közösségi tér és szolgáltatás – szóval az új emeleti rész
működtetése –sok parádit vonz majd, s azok bekukkantanak hozzánk is. Tervezünk szombati
nyitva tartást is. Meg persze később, ha azt tapasztaljuk, hogy nő az érdeklődés, könyvtári
programokat is beállítanánk.
- És a gyerekek?
- Rájuk a tanárok igyekeznek hatni. Látszik, hogy ez ma már kevés, kellene hozzá az
ösztönző szülői példa is. Bizakodjunk, mert bár az iskolában rengeteg számítógép van, itt a
könyvtárban is ingyen lehet bárkinek interneteznie, sem a számítógép, sem a tévé nem képes a
könyveket teljesen helyettesíteni. Úgyhogy várjuk a gyerekeket, és várjuk a felnőtteket is.
(nagy)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Kicsi fiú nagy sikere
2011. október 8-án a németországi Halléban
shotokan karate világbajnokságot rendeztek.,
Negyven országból 700 versenyző vett részt
a
versenyen.
A
fiúk
37
kg-os
súlycsoportjában a kumite küzdelmekbe 18án kapcsolódtak be, köztük a parádi Simon
Roland is. A verseny egyenes kiesési
rendszerben zajlott, aminek a végén a parádi
alsótagozatos kisdiák világbajnoki második
lett, ezüstérmes.
Október 17-én az Eger Televízió Mozaik
című riportműsorában beszélgettek a
gyerekekkel, ahol Rolandról is elismeréssel
szóltak.
De a legényke számára nem ez volt az igazi elismerés, hanem az, hogy az Eger SE edzője, a
Shotokan Karateszövetség elnöke leigazolta őt az Eger SE-hez. Edzője marad az az Eged
László, aki erre a szép sikert hozó versenyre is felkészítette Rolandot.
Ezen a versenyen a felnőtt kata versenyszámban bronzérmet szerzett.
De említsük meg a Rolandot és társait Németországba kiszállító pártolónak, Koós Károlynak
a nevét is.

Reméljük, hogy hallunk még Rolandról – merthogy volt kitől tanulnia a küzdeni tudást,
apukája, Simon Csaba ugyanis birkózó volt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Idősek Világnapján
Megbecsülésünk jeléül a közösségi Házban köszöntöttük a Nyugdíjas Klub, a Palócbokréta
Hagyományőrző Egyesület és az Idősek Klubja tagságát. Mudriczki József polgármester úr
megköszönte a jelenlévőknek önzetlen tenniakarásukat Parád hagyományőrzéséért, falunk
palóc kulturális értékmegőrzéséért végzett példaértékű tenniakarásukat.
Örömmel fogadtuk körünkben ezen a délutánon a magánlátogatáson Parádon tartózkodó
Hubert Busch urat, Parád község díszpolgárát és kedves feleségét Münire asszonyt.
Felidéztük a Bad Breisigi emlékeket. Emlékezetes, örömteli délután volt.
(Csortosné)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KIS EGÉSZSÉGTÁR
Üdvözlök minden kedves olvasót, októberben járunk, a magvető havában.
Ahogy kanyarogtam reggel a suhanó lombú fák között, láttam, hogy az őszies árnyak, színek
átveszik a hatalmat, és az elhúzódó indián nyár melegébe már hiába kapaszkodunk.
Az élet derekán - úgy is mondhatnánk, az ősz küszöbén- hajlamosak vagyunk elhanyagolni
egészségünket. Pedig erre a korra nehezedik a legnagyobb teher: a gyerekek nevelése mellett
a szülők gondozása is. Ugyanakkor a munkában is helyt kell állnunk. Ebben az
életszakaszban az emberek nagy részének romlik az egészségi állapota, sokan elhíznak, a nők
pedig a változókor kellemetlen tüneteit tapasztalják magukon. A csontritkulás,
cukorbetegség, magas vérnyomás mind a két nemben előtérbe kerül.
Minden sejtnek energiára van szüksége a légzéséhez, táplálkozásához, szaporodásához. Egy
nagyon fontos energiát adó vitaminszerű anyagra hívnám fel a figyelmet, ami jelen van az
emberi test minden sejtjében, szervezetünk termeli egy bizonyos korig, és a sejtek
mitokondriumában (jelképesen kazánnak is nevezhetjük) az energiatermelést irányítja: ez az
ubikinon, a Q10.
Ennek az anyagnak a termelése a májban történik oly módon, hogy a máj a táplálékból
enzimek segítségével (a koleszterin termelés mellékeként) előállítja a szervezet számára
hasznosítható Q10-t. Az emberi szervezet 25 éves korig állítja elő , és az életkor előre
haladtával a raktárak kiürülnek.
A Q10 hiány jön létre erős stressz esetén, aktív dohányzáskor, statin származékok
(koleszterin-csökkentők) szedésekor. A szív, majd a máj, a vese és a tüdő sejtjeiben lesz a
legérzékelhetőbb a hiány, az izmok és a fogíny szintén jelzést ad számunkra, ha kevesebb
van ebből a létfontosságú katalizátorból.
A vérben 30%-os hiánya a szövetek betegségét idézi elő.
Nagyfokú fáradtság, kimerültség, gyengeség, szívdobogás-érzés, ingadozó vérnyomás,
alvás- és koncentrációzavar, gyulladásos tünetek gyakori visszatérése, az immunrendszer
gyengülése, ínysorvadás, allergiás tünetek okozója a Q10 hiánya.
A felsorolás persze nem teljes, de talán jól mutatja, hogy milyen sok problémára ad
megoldást és javítja életminőségünket az ubikinon.
Fontos a pótlása a szív- és érrendszeri betegségek, a koleszterin problémája, a cukor-, vesetüdőbetegségek esetén, de az Alzheimer kór és a Parkinson kór, sclerosis multiplex esetében
is.
A szervezet 100mg mennyiséget használ egy nap alatt. Érdemes a kiegészítő mellé szedni
szelént és c-vitamin is, mivel segítik egymás hatását. (Óvjuk a melegtől és a fénytől a
megvásárolt kapszulát, a tiszta Q10 koenzim minősége ugyanis 35 Celsius fok fölötti
hőmérsékleten veszít az értékéből).
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A kapszulás Q10 semmilyen módon nem gátolja a szervezetet abban, hogy továbbra is
előállítsa a saját maga által kitermelni képes mennyiséget. Nem kell tehát félni attól, hogy a
Q10 szedése leszoktatja a szervezetet arról, hogy a szedés megkezdése után továbbra is Q10et termeljen. Terhes és szoptató anyák a CoQ10 szedése előtt kérjék ki orvosuk véleményét.
Napi 60 mg szedése kb. 4 hét múlva hozza meg a kívánt eredményt, de a Q10 szint a
szervezetben csak 8 hét után stabilizálódik. Onnantól kezdve már ez a magasabb stabil szint
szinte már akármeddig fenntartható, és most már csak napi 20-30 mg szedésével.
Természetes forrásai a szardínia, a lazac, a makréla, a pisztráng, a marhaszív, a marhamáj, a
brokkoli, az avokadó, a spenót.
A Q10 koenzim adagolásának jótékony hatása csak lassan, néhány hetes szedés után alakul ki.
Ha valaki már előbb, alig néhány napos alkalinazás után is sokkal jobban érzi magát, az arra
utal, hogy szervezetében nagymértékű volt a Q10 hiánya.
Tóth Árpád gyönyörű soraival had búcsúzzam, mert "ősszel" is kell az erő szeretni.
"S alélt pilláim lassan felvetődtek,
és éreztem: szívembe visszatér,
És zuhogó, mély zenével ered meg,
Mint zsibbadt erek útján a vér,
A földi érzés: mennyire szeretlek! "
Egészségünkre kedves mindnyájunknak.
Dr. Molnár Mária

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Meghívó
Parád Nagyközség
Önkormányzata
tisztelettel meghív minden
kedves érdeklődőt
2011. október 21-én, pénteken
1430 órakor kezdődő
ASZTALOS ZSOLT
festőművész
bemutatkozó kiállítására a Tűzoltószertár épületébe.
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MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk a község lakosságát
2011. október 21-én, pénteken 16 órára
a
közösségi házba
NEMZETI ÜNNEPÜNK
október 23.
tiszteletére rendezendő
ünnepi megemlékezésre

Program
Ünnepi beszédet mond:
Szalai Gáborné intézményvezető
Irodalmi műsort adnak a Fáy diákok
Tisztelettel várjuk Önöket.
Fáy András Ált.Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Parád Nagyközség
Önkormányzata

Parádi Mozaik
Parád Nagyközség Önkormányzatának Információs lapja
Felelős kiadó: Mudriczki József polgármester
Főszerkesztő: Dr. Nagy István
Szerkesztők: Csortos Béláné és Jónásné Zaja Zsuzsanna
Elérhetőség: paradimozaik@t-online.hu Tel.: 544 058
Készült: REGIOCON KFT. Nyomdaüzem Kompolt
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