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„Hála neked, nő, azért, hogy nő vagy! Női mivoltodban
gyökerező érzékenységeddel gazdagítod a világ megértését,
és hozzájárulsz az emberi kapcsolatok teljes igazságához.”
(II. János Pál pápa)

Az 1848-as forradalom
és az 1849-es
szabadságharc emléke
előtt tisztelegve
Immár 173 év telt el azóta, hogy
történelmünk egyik legfelemelőbb pillanatait, óráit, napjait élte
át a pesti ifjúság. Megragadni a
pillanatot a fiatalok bátorságára
volt szükség, hisz hazánk politikai és gazdasági függetlenségének
elérése volt a tét.
Jókai Mór máig érvényesen fogalmazta meg az 1800-as évek
végén, csaknem 50 évvel a márciusi események megtörténte után,
hogy: „Míg magyar él, míg szabad
ember él e honban, kegyelettel
fognak visszaemlékezni ez évre,
annak történelmére és a történelem alkotó alakjaira.”
Az ünnepünk akkor lesz igaz
és méltó, ha átérezzük az akkor
történtek jelentőségét. Ne legyen
hiábavaló ’48 hőseinek szent áldozata, hisz nekik köszönhetjük,
hogy itt és most európai nemzetn Révész Lilla
ként élhetünk.
intézményvezető

Március 8. – a nők napja. A tavasz első kedves ünnepe. S bármennyire megkopott már a nőnap eredeti üzenete, a szebbik nemet mindig érdemes ünnepelni.
Merthogy ők hozzák életünkbe a tavaszt, a fényességet, ők jelentik számunkra
a napsütést, a rügyfakadást. Általuk és értük leszünk jobbak. A tőlük kapott
energiával leszünk mi, férfiak is képesek egyre többet és egyre jobban teljesíteni.
Általuk leszünk többek. Ők jelentik az életet. Ők vigyáznak ránk fogantatásunktól kezdve… Oly sok mindent köszönhetünk a nőknek! Először az édesanyánknak
köszönjük, hogy vagyunk. A nőknek lehetünk hálásak az első, meg a következő,
és a végső, a sírig tartó szerelemért. És a gyermekeinkért. Ők teremtik meg az
otthon melegét… Ne feledkezzünk hát meg róluk ezen a szép tavaszi ünnepen.
Szeressük őket tiszta szívvel!
Tisztelt Hölgyek! Parád Nagyközség Önkormányzatának férfi tagjai és a
magam nevében kívánom Önöknek, hogy ne csak ezen a napon lássák meg
férfitársaim az őket körülvevő nők csodálatos lényét, mutassák ki köszönetüket
mindazért, amit a nőktől kaptak és kapnak.
Legyenek mindig szépek, kedvesek és végtelenül boldogok!
Mudriczki József
polgármester
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30 év a köz szolgálatában

Parád új jegyzője

Nagypéntek csendje

Nyugdíjba vonult Varró Gyula
címzetes főjegyző.

Bemutatkozik Fábián Antónia
jegyző asszony.

Az elkövetkező napokban újra
átéljük megváltásunk történetét.
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Falugyűlés híján

Beszámoló Parád Nagyközség Önkormányzatának
a 2020-as évben végzett fejlesztéseiről, és a 2021-es terveiről

Tisztelt Lakosok!
A kihirdetett veszélyhelyzet és az ehhez kapcsolódó szabályok miatt önkormányzatunk képviselő-testülete
sajnos nem tudott találkozni Önökkel, mint annyi mást, a februári falugyűlést sem tudtuk megtartani. Ebben
a cikkben viszont van mód arra, hogy
szűkebb keretek között, de mégis beszámoljunk a végzett munkáról.
A 2020-as év nagy tervekkel indult,
hiszen minden együtt állt ahhoz, hogy
egy jó és sikeres éve legyen Parádnak.
Kellő számú nyertes pályázat, aktív
civil közösségek, jól működő intézmények és összetartó munkatársak, akik
mind képesek a feladataik megoldására. Aztán jött a COVID és minden egy
csapásra megváltozott, jó válaszokat
kellet adni olyan kérdésekre, amik ez
előtt senki számára nem voltak ismeretesek. – Azt hiszem sikerült és köszönöm, hogy a településen mindenki
betartotta a szabályokat és tudása legjavát adva végezte munkáját. Így valósulhatott meg mindaz, amiről most
Önöknek, településünk lakóinak beszámolhatok. A 2020-as év eredeti előirányzata (költségvetése) 471.488.062
Ft volt, 2021. március hónapban a teljesítés 683.465.668 Ft-on áll, nyilván
a pontos számokról majd a zárszámadást követően tudok beszámolni.
A 2021. évi eredeti előirányzat tekintetében 494.775.519 Ft főösszegről tudok tájékoztatni. Jó hír, hogy a
költségvetés elfogadása után már van
újabb nyertes pályázatunk, amely pozitív irányba mozdítja a számokat és
abban is bízom, hogy az év folyamán
több ilyen is lesz. Mint ismeretes az
adóbevételek csökkenése, egyes adónemek elvonása, az idegenforgalom
nehéz helyzete (zárva a szálláshelyek)
miatt további bevételektől esik el Parád is. Ezért a gazdálkodásunkra nagy
figyelmet kell fordítanunk. Tenni kell
ezt azért is, hogy a településen élők
terheit ne kelljen növelnünk, illet-

ve a megszokott juttatások (vetőmag
támogatás, iskoláztatási támogatás,
szépkorúak karácsonyi ajándéka, civil
közösségek támogatása) mind megmaradjanak 2021-ben is, továbbá azokat a fejlesztéseket, amiket terveztünk
megvalósíthassuk.

Tisztelt Olvasók!
A cikk következő részében a napi feladatok mellett teljesült fejlesztésekről,
kivitelezési munkálatokról szeretnék
beszámolni.

Megújult a KMB szolgálati lakás

tisztítómű felújítása. Parádon az Ady
út és a Kossuth L. út egy szakaszán,
míg Parádfürdőn a Cifra utcában,
Parádóhután a Károlyi utcában épült
meg a csatornahálózat. A projekt gesztor települése is Parád volt, ezért különösen sok tennivaló akadt nemcsak
a kivitelezési helyszíneken, hanem a

Sziget utca
aszfaltozása

A 2020-as év első projektje a Községi és Iskola Könyvtár belső felújítása,
illetve eszközeinek, bútorzatának cseréje. Az év teljes időszakában folyt a
csatornázás, valamint a közös recski

Folyamatosan érkeznek a települést
karbantartó eszközök

Szolgálatba állt a település lakosait
segítő tanyagondoki kisbusz

parádi hivatal irodáiban is, – főleg a
pénzügyi csoportnak jár a köszönet.
Sok esetben egymást segítve, sokszor
hátráltatva épült az előbb említett csatornahálózat és a kiemelt kormányzati projektként épülő „Mátra 20 kV-os
hálózatának fejlesztése”. A kivitelezések megtörténtek, napjainkban helyreállítási munkák folynak.

Megújult az Óvoda kerítése
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Termelői Piac és a Termelői Piachoz
tartozó Gyros Büfé

A Magyar Falu Programnak köszönhetően új aszfaltburkolatot kapott a Sziget utca, megújulhatott az Óvoda kerítése és egy „meseházzal” (eszköztároló)
gazdagodott az intézmény. Teljes felújításon, korszerűsítésen esett át a parádi Körzeti Megbízott szolgálati lakás.
Szintén ennek a pályázati rendszernek
köszönhetően létrehoztuk a „Tanyagondnoki Szolgálatunkat”, melyben
egy 9 személyes autó beszerzése és egy
álláshely létrehozása szerepelt. A szolgáltatás településünkön történő szerepvállalása és Répa Csaba munkája sokat
segít főleg a Parádóhután élőknek, illetve az idősebb korosztálynak. A lecsökkent számú közfoglalkoztatottak miatt
pályáztunk a meglévő Zetor traktorra
kapcsolható (2 tonnás utánfutó, hasító
gép, szárzúzó, dobos kasza) „Település
karbantartásához szükséges eszközökre” és további Stihl fűnyíró és favágó
gépekre.
***
A TOP (Települési Operatív Program) pályázati rendszer támogatása
alapján valósulhatott meg a Parádi Termelői Piac 59,9 millió FT-ból, illetve a
Községháza „Energetikai Felújítása”,
mely 52,8 millió Ft elnyert összegből
került kivitelezésre. Az elmúlt évben
is valósultak meg programok (Zenés
est augusztus 20-án, a Süsünk hájast,
a Mozgásfesztivál-Sportnap, illetve a
Rákóczi emlékpark létrehozása) a több
éven keresztül áthúzódó „Helyi Identitás és Kohézió Erősítése” pályázatból,
mely szintén TOP forrásokat hívott le.
***
Az elmúlt évben is nyújtottunk be
pályázatot „Szociális Tűzifa Támogatásért” a Belügyminisztérium felé, a
támogató döntés alapján 213 m3 tűzifát tudtunk szétosztani a rászoruló
családok között.

A Parádóhután a Károlyi utcában
megvalósult szennyvízhálózat műszaki kivitelezésének akadálya miatt sikerült többlettámogatásban részesülnünk, és ily módon a Tölgyfa utcában

Akadálymentessé és energetikailag
hatékonnyá vált a megújult Községháza

is megvalósulhatott a csatornahálózat
kiépítése és az utca stabilabb burkolattal történő jó karba helyezése. Igaz, ez
már 2021. év eleji történet.
***
A COVID-19 világjárvány hatásai
mellet igyekszünk terveinket az idén
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is megvalósítani, a nyertes pályázatokat kivitelezni. Az új tanév kezdetére
szeretnénk az Óvodában megvalósuló Bölcsődét megnyitni, illetve ezzel
párhuzamosan a Magyar Falu Programban támogatást kapott „Óvodai
Tornaszobát” felújítani. A napokban
kaptam a hírt, hogy egy turisztikai
fejlesztésre létrehozott térségi konzorcium partnereként beadott pályázatunk is támogatásban részesült,
ennek kapcsán Parádfürdőn kilátó
és szabadidőpark valósul meg, mely
túraállomásként szolgálhatja az aktív
turizmusban résztvevőket.
Áprilisban a szokott módon a „Vetőmag támogatás” is elérhetővé válik
a településen élők részére, részletekről
a kapcsolódó cikkben kaphat további
információt a tisztelt olvasó.
A parádóhutai csatornaépítés befejezésével megkezdődhet a rég várt
„Hutai út” felújítása. A mai egyeztető
megbeszélésen (márc. 12.) a közútkezelő képviselőjétől azt az információt
kaptam, hogy az út felújítását a hutai
híd megerősítésével kezdik meg március második felében.
Fábián Antónia jegyző asszony a
napokban töltötte föl a Belügyminisztérium felületére a Kékesi út önkormányzati tulajdonú alsó ág és Kékesi
köz felújítására íródott pályázatunk
anyagát. – Bízunk a sikerben.

Tisztelt Lakosok!
Képviselőtársaimmal és munkatársaimmal karöltve közösen keressük az
újabb lehetőségeket, melyekkel a településünk fejlesztését tovább folytathatjuk, valamint bízunk abban, hogy
a világjárvány elmúlik és visszatérhet
a megszokott régi életünk.
n Mudriczki József
polgármester
Parádóhután épül
a Tölgyfa utca
csatornahálózata
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Személyi változások
a Parádi Közös
Hivatal életében
Már a 2019-es önkormányzati
választások kampányában is
megfogalmazásra került részemről - az elkövetkező évek
talán egyik legnagyobb kihívását a hivatal életében bekövetkező személyi változások
okozhatják.
A 2020-as év során elsőként
Szabó Gábor fiatal kollégánk
távozott a közmunkaprogram
irodai álláshelyéről, munkáját
már nem közfoglalkoztatottként a Parádfürdői Állami
Kórház állományában folytatja. Helyére érkezett ZobokiTimán Ingrid.
Ezt követően Sándor Miklósné, a pénzügyi csoport vezetője
vonult nyugállományba, megüresedett helyére és a munkát
folytatva érkezett hivatalunkhoz Rauchné Béres Mária, aki
átvette a pénzügyi terület irányítását.
A 2021-es esztendő elején
Tóth-Marinka Nóra igazgatási
tanácsos köszönt el a Parádi
Közös Hivataltól. Ő Mosonmagyaróvárra költözött. Munkáját Kívés Lászlóné Krisztina
viszi tovább.
46 év közszolgálat után
nyugállományba vonult Varró
Gyula címzetes főjegyző úr,
akinek munkáját az álláshely
pályáztatása után, az eddig aljegyzőként a Parád – Bodony
Közös Hivatalnál dolgozó Fábián Antónia jegyző asszony
vette át.
A Községházáról távozó
munkatársainknak életük következő szakaszához kiváló
egészséget és minden jót, az
újonnan érkezőknek jó egészséget, sok erőt és kitartást kívánunk Parád Nagyközség
Önkormányzata és a magam
nevében.
n Mudriczki József
polgármester
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30 év a köz
szolgálatában Parádon
Március 9-ével, 46 év közszolgálat után, amiből 30 évet
töltött Parádon, nyugdíjba
vonult településünk címzetes
főjegyzője, Varró Gyula. Az itt
töltött 30 évről és az azt megelőző időszakról kérdeztem.
– Hol kezdődött, hogyan kerültél a
közigazgatásba?
– 1975 szeptemberétől az Egri Járási Hivatal gyakornokaként kezdődött
minden.
Az első gyakorlati évemet Szilvásváradon az akkori tanács hivatali szervezeténél kezdtem meg. Emellett az elméleti
képzés is megkezdődött havi gyakorisággal a noszvaji továbbképző intézetben. A
sikeres előképzés és felvételi után Veszprém városában folytathattam a tanulmányaimat a Tanácsakadémián, ahol
1978 nyarán szereztem meg a diplomát.
– Hol kezdted a pályádat?
– A Tanácsakadémia elvégzése után
1978. július 1-én kerültem Bükkszékre,
mint pályakezdő vb titkár. Itt 13 évet töltöttem el. A napi közigazgatási munkavégzésen túl részese lehettem az Ifjúsági
Tábor megvalósításának, a Bükkszéki
fürdő bővítésének, az üdülőterület, a
camping és kertmozi létrehozásának.
Feleségemet az akadémián ismertem
meg és ennek elvégzése után kötöttünk
házasságot. Ő a szomszédos Terpes községben kapott lehetőséget azonos vezetői munkakörben.
Kezdetben Szajlán, majd Terpesen és
1981 tavaszától Recsk községben lakunk.
– 1991 áprilisában kerültél Parádra. 22 évet töltöttél településünkön
jegyzőként, majd 2013. július 1-jétől,
közel 8 évet címzetes főjegyzőként,
melyet önkormányzati és államigazgatási tevékenységed elismerésként
kaptál. Visszatekintve az elmúlt 30
évre, munkád eredményeként számos
pályázat, fejlesztés, projekt valósult
c Parádi Mozaik • 2021. március d

meg a településen, valamint a folyamatosan alakuló közigazgatás is sok
kihívás elé állított. Mit vagy miket
emelnél ki ezekből, melyek jelentették a
legnagyobb kihívást?
– A teljesség igénye nélkül:
•
talán a vezetékes gázhálózat teljes
körű kiépítése, amelynek révén a környezeti terhelés jelentősen csökkenhetett;
•
a szennyvízhálózat bővítése Parádon, a Recsk településen létrehozott
1300 m3-es tisztító teleppel együtt;
•
nagy kihívást jelentett a SZOT vagyonból megszerzett Parádfürdői három ingatlan tulajdonjogának megszerzése, majd ennek részbeni értékesítése és ennek eredményeként az
Erzsébet Park Hotel létrejötte a fehérorosz befektetők révén;
• ide sorolnám az iskola melletti Közösségi Ház létrehozását, amelynek
az építése még a rendszerváltás előtt
kezdődött;
• komoly kihívást jelentett az 1999. év
nyarán történt árvíz utáni helyreállítási munkák megszervezése, a szükséges pénzügyi források megteremtése;
• a záportározók létrejöttével a település egyes részein biztonságosabbá vált
az emberek élete, a nyári özönvízszerű esők elleni védelem sokat javult;
•
a Parádon létrejött 150 férőhelyes
idősek otthona építéséhez szükséges
földterület önkormányzati tulajdon-

Önkormányzati hírek
ba kerülése és átadása - a létrehozás
érdekében - a beruházó megyei önkormányzat részére;
• az óvoda melletti parkolók kialakítása, de ide sorolnám a
•
település központjában a Termelői
Piac megépülését is.
Hangsúlyozni kívánnám, hogy ezek
megvalósításához mindvégig csapatmunka kellett.
Értem ezalatt a döntéshozó képviselőtestületeket, a végrehajtást szervező
hivatali munkatársakat és civil szervezeteket egyaránt, mivel nélkülük egyetlen ötlet, elképzelés sem valósulhatott
volna meg az elmúlt években.
– Melyik volt az a terület a munkád
során, amely közelebb állt hozzád,
amivel szívesebben foglalkoztál, és melyik volt az, amelyikkel kevésbé?
– Bevallom, a hatósági munka soha
nem volt a szívem csücske. Sokkal közelebb álltak hozzám a településfejlesztési feladatok – értve ezalatt a tervezést,
a feladat megvalósításához szükséges
feltételek megteremtését, a testületi
döntést előkészítő munkát.
– A polgármester és a jegyző jó munkakapcsolata viheti előre a helyi ügyeket, oldhatja meg a problémákat. A
Parádon eltöltött 30 év alatt mindössze
két polgármesterrel dolgoztál együtt.
Milyen volt velük a kapcsolatod?
– Nagyon szerencsés ember vagyok,
mert mindkét polgármesterrel kivételesen jó volt a munkakapcsolatom, teljes egyetértésben tudtuk a munkánkat
végezni. Egymást segítve, támogatva

tudtunk dolgozni, elképzeléseinket közösen megvalósítani.
– Nemcsak a polgármesterrel kellett
együtt dolgozni az eredményes munka
érdekében, hanem a hivatal dolgozóival,
a képviselő-testületekkel és a bizottságokkal. Hogyan emlékszel erre vissza?
– A szűken vett hivatali szervezeten
túl a képviselő-testület tagjaival is jó
munkakapcsolat jellemezte az eltelt
időszak döntő többségét. Ami talán ennél is fontosabb, hogy az itt élő emberek
döntő többségével is sikerült megfelelő
kapcsolatot kialakítani, egymás munkáját elismerni, tiszteletben tartani,
mindehhez a szolgáltató jellegű közigazgatási munkával hozzájárulni.
– Mire vagy a legbüszkébb jegyzői
pályafutásod alatt?
– A település folyamatos fejlődésére,
épülésére, infrastruktúrájának létrejöttére.
– Hogyan értékelnéd ezt a 30 évet?
– Ezt bízzuk az itt élőkre, mert én
úgysem tudnék elfogulatlanul nyilatkozni. Amit azonban feltétlenül el kell
mondanom, hogy itt találkoztam először olyan közösségi munkával, ami
lehetővé tette a helyi kulturális élet
színesebbé tételét, az idegenforgalmi
szempontból fontos közösségi rendezvények színvonalas lebonyolítását.
– Milyen útravalót, tanácsot adnál
a téged követő jegyzőnek?
– A feladatok sokszínűsége, időnkénti váratlansága nagy kihívás elé állítja

Tisztelt Címzetes Főjegyző Úr!
Tudom, nem szereted ezt a megszólítást, de ez nagyon
is jár Neked! - Inkább szerettél a falu egyszerű jegyzője
lenni, ahogyan az a Veled készült riportból is kiolvasható.
Néhány kötet könyv sem lenne elég ahhoz, hogy felidézzük
azokat a parádi történéseket, melyek az elvégzett munka során személyedhez kötődtek. Mint tudjuk, szerettél
mindenről informált lenni, mert úgy voltál nyugodt, ha
részese lehettél az eseményeknek és legjobb tudásod szerint hatással lehettél azokra. A rendszerváltást követő ciklusokba regnáló képviselő-testületek nevében szeretném
megköszönni azt a három évtizedet, amit településünknek
és az itt élőknek szenteltél. Végezetül Szörényi László
címzetes egervári prépost úr, a falu díszpolgára köszönő
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az embert, de a tapasztalatok megszerzésével és jó hivatali munkatársakkal
ez napról napra könnyebbé fog válni.
Az eredményeket látva, egyre több ember ismeri el a végzett munkát.
– Mi fog hiányozni az elmúlt
időszakból?
– Az emberi kapcsolatok várható és a
dolog jellegéből adódó szűkülése.
– Mit tervezel a nyugdíjas évekre?
– Nagyon jó lenne ezt a vírussal terhelt időszakot túlélni, hogy a kedvenc
időtöltésemre még többet tudjak fordítani.
Tisztelt Parádi, Parádóhutai és Parádfürdői Lakosok!
Engedjék meg, hogy a helyi kiadvány
hasábjain Önöktől is elköszönjek. Kívánom, hogy jó egészségben éljék tovább
mindennapjaikat egy olyan településen,
amely a jövőben az Önök segítségével
még tovább tud fejlődni, hogy még élhetőbb településsé válhasson.
A beszélgetés alkalmával a teljesség
igénye nélkül hangzottak el mindazok
a fejlesztések, beruházások, amelyek az
elmúlt 30 év munkáját támasztják alá.
Varró Gyula több évtizedes szakmai
munkája nagyban elősegítette a település folyamatos fejlődését, a kapcsolatok
kiszélesítését. 30 évet dolgozott fáradhatatlanul településünk élhetőbbé tételéért, értékeink megőrzéséért.
Kívánok a Mozaik Szerkesztősége
és jómagam nevében, egészségben
gazdag, tartalmas nyugdíjas éveket.
n Vass Gáborné

írásából idéznék néhány gondolatot:
„… a mindenkori koordinálás Varró Gyula jegyző úr
munkásságát dicséri, akinek megválasztásában 1990-ben,
mint önkormányzati képviselő részt vettem, azt mondhatom rátermettebb, nemesebb szívű közigazgatási szakembert nem találhattunk, örülök, hogy mindenkor barátjának tekintett, minden támogatásával vált lehetővé”.

Kedves Barátunk!
Nyugdíjba vonulásod alkalmából őszinte tisztelettel és
baráti szeretettel kívánunk - kívánok Neked jó egészséget
és további szép napokat szeretteid körében!
Parád Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testün Mudriczki József
lete nevében:
polgármester
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Önkormányzati hírek

Bemutatkozik Parád új jegyzője
Varró Gyula jegyző úr, több mint 30 évig vezette Parád
Nagyközség Hivatalát, ezalatt az idő alatt megélt több kormányzati rendszert, együtt dolgozott több választott képviselő-testülettel, számos köztisztviselővel.
Az ő hosszú és eredményes életpályáját látva,
– amiből az utóbbi 15 évet mellette töltöttem,
együtt dolgozva vele – döntöttem a jegyzői
pozíció megpályázása mellett.
A hivatali munkavégzés során sok tapasztalatot szereztem jegyző úr mellett, általa
kezdődött a közigazgatásban a karrierem.
Mellette tanultam meg az önkormányzatiság működését, hinni az önkormányzatiság
eszméjében, hogy az állam működésében
kiemelten fontos szerepet látunk mi el helyi
szinten. Megoldjuk az önkormányzat kötelező érvényű feladatait, megpróbáljuk a legközelebb vinni
az állampolgárokhoz a közszolgáltatásokat, amiket itt helyi
szinten szervezünk meg.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és
Nemzetközi Tanulmányok Kar - igazgatásszervezői szakán
végeztem alaptanulmányaimat. Mesterképzésen szereztem
meg okleveles közigazgatási szakértői végzettségemet vezetői szakirányon. Rendelkezem mérlegképes könyvelői képesítéssel, melyet államháztartási szakon végeztem. Társalgási
szinten beszélem a német nyelvet.
A település köztisztviselőinek hivatásuk gyakorlása során
elsősorban élvezni kell a lakosság, a polgármester és a képviselő-testület bizalmát. Betöltött pozíciónk a helyi igazgatás

területén megkíván egyfajta hivatástudatot, elkötelezettséget
a köz szolgálata iránt. Ebben a munkában én közvetlenül és
személyesen szeretnék hatni a Parádi Közös Önkormányzati
Hivatal munkatársaira. Vezetőként törekszem arra, hogy a
velem azonos elhivatottsággal rendelkező kollégáimmal a
közügyek intézése, a közigazgatási feladatok megoldása az
Önök megelégedésére – az állampolgárok érdekeinek megfelelően, méltányosan és jogszerűen történjen.
Jegyzőként feladatom a polgármester és a
képviselők tevékenységének szakmai segítése, kiemelt feladatom a hatósági és az önkormányzati feladatellátás törvényességének a
biztosítása.
Parád település mindennapjaiban fontos
szerepet tölt be a hagyományok tisztelete. Egy
közösség életében meghatározó jelentőségű
a közös emlékezet, a kulturális sajátosságok
életben tartása, amely tekintetben Parádon
jelentős, a civil szerveződések szerepe és feladata. Együtt dolgozva, együtt gondolkodva
tehetjük sikeresebbé a helyi közösségek életét.
Számomra a legfőbb kívánság, hogy a településen élők, elégedettek legyenek a hivatal dolgozóinak munkájával. Fontos,
hogy a hozzánk fordulók problémáit a lehető leghamarabb,
minél rugalmasabban, ügyfélbarát módon oldjuk meg.
Ehhez a munkához kérem a tisztelt parádi lakosokat,
civil szervezeteket, vállalkozásokat, hogy közös megelégedettségünk érdekében, szíveskedjenek segítségemre lenni
törekvéseim megvalósításában.
„Hivatásom – a helyi közjó szolgálata”

Tájékoztató!
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a fás szárú növény tulajdonosának törvénnyel rendelt feladata a növényzet ápolása,
gondozása, valamint a szomszédos telekingatlanra, valamint a közterületre kinyúló ágak-bokrok levágása, nyesése. Jogszabályi
előírások alapján az ingatlan területén található fás szárú növényeknek az ingatlanról a közterületre kihajló ágai tekintetében az
út – és a járda űrszelvény közlekedésbiztonsági gallyazása az ingatlan tulajdonosának, használójának, bérlőjének kötelessége.
A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986 (II.21.) ÉVM-EüM együttes
rendelet 6. §-a alapján:
„Ha a jogszabály másképpen nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni
1. a z ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett
zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület)
2. a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá
3. tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok
eltávolításáról.”
Ezúton kérek mindenkit, hogy figyeljen oda a saját ingatlanának és a település közterületeinek tisztaságára, rendezettségére.
Legyen közös az a cél, hogy egy élhetőbb, tisztább, rendezettebb településképet érjünk el együtt.
Együttműködésüket megköszönve, Fábián Antónia
jegyző

c Parádi Mozaik • 2021. március d

n Fábián Antónia

jegyző

Felhívás!

Tisztelettel köszöntöm
Parád Nagyközség lakosait!

Tisztelt Lakosok,
Kerttulajdonosok!
Parád Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének döntése alapján
az idei évben is ösztönözni kívánja

konyhakerti kultúrák
termesztését
településünk kiskertjeiben.
Kérjük, hogy a programba jelentkező
ingatlantulajdonosok telefonon jelezzék
igényüket a Polgármesteri Hivatal
544-072-es telefonszámának hívását
követően a 0-ás gomb megnyomásával.
Az igény jelzését követően a támogatás
másnaptól vehető igénybe április
végéig a Vidróczki Házban 2000 Ft
értékben.
Parád Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Óvodai gondolatok
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A világjárvány margójára….
Olyan időszakban, mint a mostani, az
okozza a legnagyobb kihívást, hogy
nincsenek jól működő, kidolgozott
megoldási sémáink. Elbizonytalanodtunk, félünk. Nehéz még a rövidtávú
tervezés is. Egyre türelmetlenebbek,
frusztráltabbak vagyunk a munkánkban, magánéletünkben egyaránt. A
szorongás számos olyan feszültséget
teremt, melyet nehéz egyedül feloldani. A legtöbbet elhangzó szavaink az
óvodában is a „vírus, betegség, fertőtlenítés, kézmosás, maszk…”
A kisgyermekeink felnőtteket megszégyenítő módon alkalmazkodtak
a kialakult helyzethez. Reggelente
komoly elszántsággal, de lelkesen
búcsúznak el már a bejárati ajtóban

szüleiktől, tartják be az alapvető higiénés szabályokat, köhögési- tüsszentési etikettet, figyelmeztetik egymást
is ezekre. Mindez nem magától alakul ki, létezik, szükség van egy olyan
megértő, támogató „háttér országra”,
amely elmagyarázza, megmutatja,
megnyugtatja a kérdésekkel teli kis
lurkóknak, mi a helyzet az őket körülvevő közvetlen környezetükben, no és
a nagyvilágban.
A magunk részéről csak egyet tehetünk, a szülőkkel együttműködve,
megpróbáljuk kihasználni azt az adott
miliőt, amit ez a vírus még meghagyott, de azt maximálisan.
Sajnos, most az óvodákat is bezárták. Természetesen helyesen, ezért

c Parádi Mozaik • 2021. március d

most csendesek a szobái, hiszen az a
két- három kisgyermek tevékenykedik
csak, akiknek a szülei felügyeletet kértek, valamint a dajkák fertőtlenítési
munkálatai, az óvó nénik halk egyezkedései szűrődnek ki a folyosóra.
Ebben, az esetenként kilátástalan
helyzetben nem szabad, hogy kedvünket veszítsük, éppen ezért mosolyt
szeretnénk csalni az arcokra azzal a
néhány gyermekek által megfogalmazott gondolattal, reakciókkal, amelyet
Jónásné Zaja Zsuzsanna óvodapedagógus kolléganőnk gyűjtött éveken
keresztül.
Mindenkinek jó egészséget kívánva:
n Répáné Török Renáta
intézményvezető

Mozaik

8

Egy esztendő a
koronavírus szorításában
Több mint egy éve márciusban tört
ránk az, amit a virológusok már évtizedek óta jósoltak, előre jeleztek. A
legutolsó nagy világjárvány száz éve
pusztított, akkor a „spanyolnátha”
keserítette az emberiség életét. Most
a COVID-19 nevű vírussal kell fölvennünk az újabb harcot, – szerencsénkre sokkal képzettebb szakemberek és jobb technikai háttér teszi
lehetővé a sikeres védekezést. Napról
napra bebizonyosodik, hogy igenis
komolyan kell vennünk az utasításokat, mert azok mind a Mi jól felfogott érdekünkben kerülnek bevezetésre. Talán a legjobb példa,
az első hullám alatt tanúsított,
első pánikot követő nagyon
fegyelmezett védekezés, amely
kapcsán sikerült elérni, hogy
a településünkön ugyan volt
sok karanténba utasított, de
gyakorlatilag nem volt fertőzött személy – mindenki nagyon
odafigyelt a személyes higiéniára,
a szabályokra és elfogadta a „zárással” kapcsolatos életvitel módosulását. Vállainkat összetéve, közösen
kellett kitalálnunk, hogy hogyan is
szervezzük a falu életét, biztosítsuk
az ellátást, a működést. Mint szokták mondani, a jól végzett munka
meghozta gyümölcsét és oda vezetett, hogy 2020 Pünkösdjére és azt
követően fokozatosan újból visszakaphattuk a régi életünket. Csak egy
példa: az addig zárva, azaz hogy a
digitálisan oktató iskolánkban – igaz
más alapokon –, a nyolcadikosok
megtarthatták a ballagást és közösen elbúcsúztathattuk Szalai Gáborné intézményvezető asszonyt. Majd
jöhetett a vírus által egy kevésbé
terhelt időszak, a nyár – bár ezalatt
az időszak alatt lázas munka folyt a
világ szinte összes laboratóriumában,
hogy megtalálják a megmentő ellenszert, hogy legyen vakcina. Azt gondolom, nagy köszönettel tartozunk a
virológusainknak, és nem mehetünk
úgy tovább, hogy dr. Karikó Katalin
kutatóbiológus, biokémikus nevét

meg ne említsem, hiszen élen járt a
védőoltás kifejlesztésében.
Majd jött az ősz és újból megjelent
a COVID. Mi ugyan bíztunk abban,
hogy a kezdetek óta fölhalmozott tudás és tapasztalat, a beszerzett technikák egy jobb szintű védekezést
tesznek lehetővé, de most már látnunk kell, hogy a vírus is „dolgozik”,
folyamatosan mutálódik, egyre fer-

tőzőbb változatok jelennek meg a világban a második hullám kezdetétől.
Sajnos minden védekezés ellenére, a
második hullámban szinte minden
intézmény, munkahely és közösség
érintetté vált, mindenhol megjelent a
fertőzés, és sok esetben a legrosszabb
is bekövetkezett – ez úton is részvétem a hozzátartozóknak! Sokan
otthonukba kényszerültek gyógyulásukig, azaz a második negatív teszteredményig. Újból zárniuk kellett
a szálláshelyeknek, a szállodáknak,
az éttermek csak elvitelre főzhettek
és újból kötelezővé vált a maszk viselése. A gazdaság védelme miatt az
iskola és az óvoda nyitva maradhatott, de semmilyen közösségi rendezvényt nem lehetett és lehet azóta sem
megtartani, sőt kijárási szabályok
kerültek bevezetésre. A Parádfürdői
Állami Kórház is felkészült a védekezésre, a betegutak megváltoztak,
c Parádi Mozaik • 2021. március d

megjelentek a munkát segítő katonák, valamint kialakításra került az
oltópont is.
Az újesztendő új reményt hozott,
bejelentésre került, hogy megindulhat az oltások széleskörű alkalmazása, de az is látszik, hogy egyszerűen
nincs annyi kapacitás a gyártóknál,
amely ki tudná elégíteni a világ országainak igényeit. Először kevesebben,
majd egyre többen regisztráltak az
oltakozásra. Bár utólag minden olyan
könnyűnek és jól magyarázhatónak
tűnik és tudjuk jól, hogy kicsit talán lazábban fogtuk föl a második
hullám mindennapjait, és a csökkenő - kedvező esetszámok is
ezt erősítették számunkra. Egy
csapásra minden megváltozott,
berobbant a harmadik hullám.
A pandémiával összefüggő,
romló esetszámok a szabályok
szigorítására sarkallták a szakembereket. A reakciók mindenki
számára ismeretesek: további szigorítások „teljes zárás” következett.
Eddig reménykedtünk abban, hogy a
Húsvét ünnepét vigyázva ugyan, de a
szokott módon ünnepelhetjük, de sajnos, mint annyi minden más, ez is a
terveinktől eltérően alakul. Jó lenne
tudni, hogy az emberiség mikor tudja
legyőzni a COVID-ot, de azt hiszem,
pontosan ezt most senki nem tudja
megmondani, addig is marad a védekezés, a remény. Ezúton is kérek mindenkit, regisztráljon a vakcinainfo.
gov.hu oldalon, hogy Parádon is minél nagyobb legyen a lakosság átoltottsága, és ne alakulhasson ki a világjárvány negyedik hulláma.
Zárszóként, önkormányzatunk és
a magam nevében köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik
az elmúlt egy évben a védekezési szabályokhoz alkalmazkodva toleránsan
és megértően élték napjaikat, valamint azoknak, akik a település életét,
annak működését áldozatos munkájukkal biztosították!
n Mudriczki József
polgármester

Mozaik

Tisztelt Olvasók!
Mint ahogyan az előző Mozaik számában is megjelent,
2020. november 3-án a koronavírus- világjárvány terjedésének erősödése miatt Magyarország Kormánya újból a
veszélyhelyzet kihirdetéséről döntött, mely november 4-én
lépett hatályba. Ezért a települések működéséhez szükséges
határozatok meghozatalára újból a polgármesterek kaptak
felhatalmazást. Az azóta eltelt időszak a várt járványügyi
helyzet javulását nem hozta meg, sőt a veszélyhelyzetet
2021. január 29-től az Európai trendekhez hasonlóan újabb
90 nappal meghosszabbította Magyarország Kormánya.
Mindeközben gőzerővel folyik a védekezés és elindult a védőoltások beadása is. A vakcinák regisztráltaknak történő
beadását, vagy beadatását, az oltakozás menetének koordinálását a háziorvosi rendelők kapták feladatul. Ez jelentősen megnövelte a rendelő terhelését, ezért ezúton is köszönjük dr. Radetzky Nagy István főorvos úr és Jakó Gáborné
szakasszisztens, oltásszervező áldozatos munkáját.
Mint ismeretes, a mutációk megjelenésével a vírus terjedésének gyorsulása okán a kormány újabb szigorításokat vezetett be 2021. március 8-tól március 22-ig. Ezalatt az időszak
alatt bezárt az Óvoda, az Iskola, és sok üzlet nyitva tartása
is korlátozódott, a Községháza ügyfélfogadási rendje is megváltoztatásra került. De mint szokták mondani, „az élet nem
áll meg”, és ha a körülmények meg is változnak, a településnek működnie kell. Az önkormányzat életében az évnek ez
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egy igen fontos időszaka, hiszen ilyenkor készül el a település
költségvetése, ezekben a hónapokban kell a legtöbb szociális
segítséget biztosítani a rászorulóknak és hóeltakarítási munkálatokat végezni. Az előző Mozaikban történő tájékoztatás
óta ezen szám szerkesztői zárásáig kilenc Polgármesteri határozat és egy rendelet került meghozatalra. A határozatok
a település működéséhez, illetve a nyertes „Bölcsődei pályázathoz” kapcsolódó határozatok voltak, a rendelet pedig
településünk 2021. évi költségvetési rendelete, ami a képviselő-testület informális ülésén történő egyeztetést követően
került jóváhagyásra, de a veszélyhelyzet miatt szintén Polgármesteri határozattal került elfogadásra.
A képviselő-testület és a Településfejlesztési Bizottság még egy alkalommal informális találkozón vett részt
február 18-án, jelesül a parádfürdői Ybl Szálló fejlesztése
ügyében. A befektetőkkel történt első találkozás a bemutatkozásról és a felek megismeréséről szólt. A résztvevők abban állapodtak meg, hogy folytatják a tárgyalásokat, bízva
abban, hogy egy a település és az itt élők számára kedvező
projekt valósulhat meg Parádfürdőn.
Tisztelt Olvasó!
Amennyiben a Polgármesteri határozatokról és
a rendelet tartalmáról többet szeretne megtudni,
kérjük, keresse fel Parád honlapját, a www.parad.hu-t!

Tisztelt Olvasók!
Mint minden évben, idén is lehetőségünk lesz arra, hogy adónk egy százalékával támogassuk településünk civil szervezeteit és az egyházat.
Különösen fontos ez most, hiszen a kialakult helyzetben az ő támogatásuk is
csökkent, így az 1%-os felajánlások fontos bevételi forrást jelenthetnek számukra. Kérjük, támogassák a lenti szervezetek bármelyikét. Köszönjük!
Alapítvány a Parádfürdői
Állami Kórház Jövőjéért
Adószám: 18584439-1-10
Palócbokréta Hagyományőrző Egyesület
Adószám: 18574131-1-10
Parád Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
Adószám: 18592735-1-10
Parádi Sportegyesület
Adószám: 19142591-1-10
Parádi Gyermekekért Alapítvány
Adószám: 19133902-1-10
Parádi Polgárőr Egyesület
Adószám: 18587140-1-10
Parádi Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület
Adószám: 18757783-1-10
Magyar Katolikus Egyház
Technikai szám: 0011
Magyar Katolikus Karitász
Adószám: 19666275-1-43
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n Mudriczki József

polgármester

Szívvel,
szakértelemmel
Nagy változás következett be 2021. április elsejével a
parádi idősek otthona életében.
A Magyar Katolikus Szeretetszolgálat átvette intézetünket eddigi
fenntartójától, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól. Lakóink ellátásában minden a megszokott
módon folyik tovább, az ápoló-gondozó személyzet változatlan maradt,
továbbra is biztosított a lakók magas szintű egészségügyi, fizikai és mentálhigiénés ellátása, személyre szabott gondozása.
A Magyar Katolikus Szeretetszolgálat Magyarország legrégebbi egyházi szakmai szervezete, jelenleg 13 telephelyen 1100 gondozott számára biztosít
ellátást. Idősekkel, fogyatékosakkal és családok segítésével eltöltött évtizedek adják a szakmai tapasztalatot, a hit pedig a belső emberi erőt, amire a változó
körülmények közt is mindig számíthattak.
Nyitottan, várakozásteljes izgalommal fogadtuk
az új vezetést. Kölcsönösen átvesszük egymás értékeit, a kölcsönös megbecsülést várjuk, szem előtt
tartva legfőbb célunkat, hogy valóban Otthont biztosítsunk lakóinknak idős éveikre.
n Jónásné Almádi Mária

Fáy hírek
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Hírek a Fáyból

Újonnan átadott tanterem

Intézményvezető-helyettesi iroda és titkárság

A téli szünetről visszatérve január
utolsó hetében kiosztottuk tanulóinknak a bizonyítványt, és megkezdődött
a második félév.
Az iskola épületének felújítása is folytatódott, és a tanulók, tanárok nagy
örömére újabb két tanterem a két 6.
osztálynak, a táncterem, ami ideiglenesen a tornatermet helyettesíti, a rajzterem és, szertárak, egy „váltó” terem, az
igazgatói és a helyettesi irodák kerültek
átadásra, és ezzel a zongoraterem is új
helyet kapott. Az iskola kertjének megújítása a következő terv, ha a tavaszi jó
idő beköszönt.

tanárok és tanítványai is elbúcsúztak tőle. Köszönjük
munkáját, hangos jókedvét. E
lap hasábjain keresztül kívánunk neki boldog, egészséges
nyugdíjas éveket. Hiányozni
fog a tanári karból.
***
A 8. osztályos tanulók
január közepén megírták
a központi felvételi vizsgákat, ami ebben az évben is
igen nehéz volt. Március
elején értek véget a szóbeli
felvételik, amik már sokkal
tanulóbarátabbnak bizonyultak. Tanítványaink izgatottan várják, hogy hová veszik

Az iskolai farsangot az idén is – a
pandémia miatt – csak részben tudtuk
megünnepelni, úgy hogy a kiszebábokat az iskola előtti téren elégettük,
csujogató versek kíséretében, amit
Drotárcsik Ildikó kolléganőnk ebben
az évben utoljára mondott el, hiszen
másnap megkezdte a nyugdíj előtti
felmentését. Ildikó több mint 35 évet
töltött iskolánkban földrajz – testnevelés szakos tanárként, de a Diákönkormányzatot segítő pedagógusként
is hosszú évekig tevékenykedett. A
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Március 15. megünneplése

fel őket, hol folytathatják tanulmányaikat. Három tanulónknak már nem
kell izgulnia, mert felvették őket az
AJTP-be (Arany János Tehetséggondozó Program), akik közül ketten az Egri
Szilágyi Erzsébet Gimnáziumba, egy fő
pedig a Neumann János Gimnázium,
Technikum és Kollégiumban folytatja
tanulmányait szeptembertől.
***
Februárban pedagógusminősítésre is
sor került iskolánkban. Csortos Ibolya
tanárnő mesterpedagógusi minősítést
kapott. A bizottság elnöke elismerő
szavakkal méltatta a portfólióját, és
gratulált az elért eredményekhez. Mi is
gratulálunk, és további sok sikert kívánunk munkájához.
***
A tanulás mellett diákjaink részt
vettek, illetve vesznek különböző
versenyeken is. Ezek közül néhányat
on-line bonyolítottak le. A POK által
meghirdetett Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen iskolánkból 7 tanuló vett részt. A Meseíró verseny még
folyamatban van. Papíralapú beküldős
versenyekre is neveztek tanulóink,
mint például a Kosáry Domokos történelem versenyre. Az ELTE „Szavária”
országos verseny megyei fordulójába
jutott Inczédy-Kovács Koppány és
Sajbán Zalán. Az Országos honismereti levelezős versenyben Princz Eszter
vesz részt. Biológiából a 8. osztályosok
csapatversenyen indultak. 2021. január
27-én volt a helyi fordulója az Országos
Grafikus Programozási Versenynek,
amelyen 21 tanuló indult, és 20 tanuló
be is jutott a verseny regionális fordulójába. A regionális fordulót a járványhelyzet miatt elhalasztották április végére. Reméljük jó helyezéseket fognak
elérni versenyzőink!

***
Februárban rendezték meg Mátraszentistvánon a „Profi szlalom” síversenyt, ahol a Halász ikrek közül Boglárka a 8., Katinka a 9., Kund pedig a 11.
lett. A Honda kupán Bogi a 2., Katinka
5., Kund a 6. helyen végzett. Márciusban az Országos Diákolimpián is részt
vettek tanulóink a II. korcsoportban:
Katinka a 9., Boglárka a 10, Kund a
12., Les Koppány a 13. helyezést érte el.
Gratulálunk nekik!
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kedés szabályait” tartalmazza. A 4-5.
osztályosoknak volt kötelező ebben
az évben, aminek eleget is tettek, s aki
megfelelően teljesítette a teszt követelményeit az „jogosítványt” fog kapni
róla. A 6-7. osztályosoknak szintén
ajánlott elvégezni ezt a vizsgát. Reméljük, hogy ebbéli tudásuk birtokában felelősségteljesebben fognak közlekedni
tanulóink az utakon.
***
A március 15. megünneplése nem a
hagyományos módon történt ebben
az évben sem, hisz a fáklyás felvonulás
elmaradt, de tanulóink Csortos Ibolya
tanárnő vezetésével méltó műsorral
tisztelegtek a forradalom és szabadságharc hősei előtt. A műsort videón
rögzítették, az iskola többi tanulója a
Teams felületén tekinthette meg.
***
Március 8-tól sajnos újra megüresedett az iskola, hisz a rendelkezések értelmében digitális munkarendre kellett
átállni intézményünknek is. A tavaly
tavaszi átálláshoz képest már zökke-

Március 15. megünneplése

***
Az iskolai diákönkormányzat javaslatára idén először lehetősége nyílt a
tanulóknak Valentin-nap alkalmából
üzeneteket küldeni azoknak, akikre
e napon szeretettel gondoltak. Igen
sokan dobtak be aranyos, szívet melengető, kis üzeneteket, amit aztán
osztályfőnöki órán kapott meg a címzett. Ebből a kezdeményezésből iskolánkban biztosan hagyomány lesz, hisz
diákjainknak nagyon tetszett ez a fajta
üzenetváltás.
***
Ettől az évtől bevezetésre kerül a
Kréta rendszerben egy olyan vizsga,
ami a „Gyalogos és kerékpáros közlec Parádi Mozaik • 2021. március d

nőmentesnek mondhatjuk ezt a tanítási-tanulási formát. Ha mégis merült fel
probléma, azt igyekeztünk minél hamarabb megoldani. Bízva abban, hogy
ez az intézkedés 3 hétig tart, és aztán a
tavaszi szünet után újult erővel, hagyományos jelenléttel vehetjük birtokba az
addigra elkészült iskolánkat.
***
2021. április 15-16-án lesz az elsősök
beiratkozása, ha a járványügyi helyzet
engedi személyesen.
Addig is mindenkinek kívánok jó
egészséget, szép tavaszt a tantestület és
a diákok nevében.
n Hollóné Kivés Violetta
intézményvezető-helyettes
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Kultúra, közművelődés

Közösségi Ház – IKSZT hírei
Kedves Olvasók! – Ismét több hónap telt el programok, közösségi élmények, események nélkül. Lassan már hozzászokunk
ehhez az 1 éve tartó állapothoz. Egyáltalán hozzá lehet ehhez
szokni? Az ember alapvetően társas lény, ezért természetes
igénye a közösségi lét, a közösségben való létezés. Ez már jó
ideje nem tud megvalósulni, hiszen a világjárvány elleni védekezés egyik fontos szabálya a távolságtartás. Jól tudjuk, hogy
a közös programok, élmények elmaradása a legkisebb probléma most. Csak remélni tudjuk és bizakodunk benne, hogy
hamarosan vége lesz ennek az időszaknak, amely próbára tesz
mindannyiunkat. Mi már nagyon várjuk, hogy újra találkozhassunk személyesen is egy-egy rendezvényen.

Decemberi pillanatképek – Az elmúlt
években, évtizedekben településünkön is kialakultak a közösségi rendezvények formái, köztük az adventhez
kapcsolódó programok, amelyek kiegészültek hangulatos adventi vásárral,
templomi hangversennyel, közös beszélgetésekkel, együttlétekkel. A település karácsonyi kivilágítása és a több
pontján felállított karácsonyfák is sok
éve jelzik már az ünnep közeledtét. Az
elmúlt évben szerettünk volna új színt
vinni a négyhetes várakozás időszakába, de sajnos ezekről le kellett mondanunk. Az érvényben lévő szigorítások
mellett készültek az iskola diákjai és
pedagógusai az ünnepi időszakra és
intézményi keretek között zajlott le a
Mikulásváró is.
Az idén december 4-én érkezett
meg a Mikulás. Csillogó szemű, izgatott, éneklő gyerekek várták az iskola
előtt a rénszarvasok által repített fogatot, mely megrakodva érkezett a suli

előtti térre. A Mikulás fáradtan szállt
le a csodaszép hintóról, hiszen messzi
földről érkezett, de vidámság csillogott a szemében a sok gyermek láttán,
akik már nagyon várták érkezését. A
csomagokat rejtő zsákokat az időközben mellé surranó krampuszkái segítségével vitték be az iskolába, ahol
minden osztályt külön-külön látogatott meg. A Mikulás mindent tudott
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a gyerekekről, tudta ki volt jó, ki volt
csintalan, ki szeret tanulni, ki kevésbé. Azért minden gyereknek hozott
csomagot, akik megígérték, hogy jól
fognak viselkedni, szeretni fogják
egymást, szüleiket és tanáraikat. A
sok-sok csomag szétosztása után elköszönt a gyerekektől és segítőitől, hogy
tovább folytassa útját, hiszen sok gyermek várta még. Jövőre is visszavárunk
kedves Mikulás!
***
Mivel a közösségek sem tarthattak összejöveteleket, ezért az adventi
műsort kizárólag az általános iskola
diákjainak műsora alkotta. A 4. osztályosok: A pásztorok éjszakája, a 8.
osztályosok: A karácsonyi igaz meséje című jelenetet adták elő, amelyeket számos zenei betét gazdagított. A
művészeti iskola hangszeres tanítványai a dallamokat, a moderntánc szak
növendékei a táncot, a képzőművész
tankszak diákjai alkotásaikat hívták
segítségül az ünnepre történő hangoldódáshoz. Az ő műsorukat színesítette a 4 tagú kamarazenekar előadása.
A gyerekek és az őket felkészítő pedagógusok ugyanolyan lelkesedéssel
készültek az adventre, mint az előző
években. Azonban szomorúsággal
töltött el mindenkit, hogy az összeállított műsort nem láthatja élőben
az iskola többi diákja, pedagógusai,
szülők, nagyszülők és az érdeklődők
sem. Némileg azonban kárpótolt mindenkit az a tudat, hogy felvétel készül
a produkciókról, amelyek ünnepi
hangulatot visznek majd az otthonokba. Szerettük volna, ha színvonalas

Kultúra, közművelődés

felvétel örökíti meg
egy olyan időszak
karácsonyi műsorát,
amelyre biztosan sokáig fogunk emlékezni. Ezért a film képi
felvételeinek elkészítésére felkértük Vass
Ferenc operatőrt, aki
örömmel tett eleget a
megkeresésnek. Számos próba előzte meg
a több napos forgatást.
A gyerekek ügyesen
vették az akadályokat,
amelyek a felvételek
elkészítésével jártak,
belecsöppenthettek
egy érdekes világba,
amely számukra nem
volt szokványos. A felvételt követő vágás és
utómunkálatok után
születtek meg az elismerésre méltó
Karácsonyi hangverseny és a Falukarácsony című filmek, amelyben a közelgő ünnepek alkalmával Mudriczki
József polgármester és Révész Lilla
intézményvezető tolmácsolták ünnepi
gondolataikat. Az így elkészült filmek
egy igazi csapatmunka eredményei.
Köszönjük a diákok, pedagógusok
munkáját, és mindenkijét, aki hozzájárult a műsorok létrejöttéhez és a filmek elkészítéséhez. Külön köszönjük
Vass Ferenc munkáját, aki nélkül ezek
a filmek, ilyen formában nem jöhettek
volna létre.
Bízunk benne, hogy az idén már
együtt készülhetünk majd az ünnepekre!

***
A január még mindig a lezárások,
korlátozások között telt. Megterveztük
az ez évi programokat, készülve a feloldás utáni időszakra. Reménykedtünk
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benne, hogy enyhítés következik, de a
korlátozások nem kerültek feloldásra
még februárban sem, sőt márciusban
tovább szigorodtak. Így elmaradt a
tavaszi nőnapi ünnepség, és nemzeti
ünnepünk, március 15-e tiszteletére
sem tudtuk megtartani a megemlékező
ünnepséget. Fáklyás felvonulás, ünnepi
műsor ugyan nem volt, de Révész Lilla,
a Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője, Mudriczki József polgármester és
jómagam az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc eszméire és hőseire emlékezve helyeztük el az emlékmű talapzatán a megemlékezés virágait.
n Vass Gáborné
közművelődési munkatárs

Hitélet
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Nagypéntek csendje
Az elkövetkező napokban újra átéljük megváltásunk történetét, Virágvasárnap dicsőségétől, az utolsó vacsora estéjén, és a
Nagypéntek drámája, a kereszthalálon át a Húsvét dicsőségéig.
Jézus feltámadását ünnepelve, Jézus Krisztus újjáteremtett
minket, és a keresztények ezért minden vasárnap, az Ő feltámadásában a saját reményüket élik meg, mint az Úr napja, az új
nyugalom, az új teremtés ünnepét.
A keresztények kezdettől fogva megemlékeztek az Úr szenvedéséről, a
keresztutat már nagyon korán kővel vagy kápolnával jelölték meg. A
hagyomány szerint Jézus anyja és
egy-egy tanítvány a föltámadás után
naponta végigjárta az úgynevezett
szent körutat. A csend járja át a világot, hiszen nagycsütörtök estétől,
Nagyszombat vigíliáig a harangok
sem szólnak, a harangok Rómába
mennek.
A Húsvét a feltámadás öröme számunkra, megmentett minket az Isten, de gondolkodtunk –e már azon,
milyen árat adott értünk az Isten? Elmélkedjünk erről egy kicsit pár sorban. Nagypéntek az „elengedésről”
szól. Nincs szentbeszéd, nincs értelmezés, nincs magyarázat, hanem tömör rítusok végrehajtására kerül sor,
ezek önmagukban beszélnek. Minden a titokról szól. A liturgia is mély
hallgatással kezdődik. A pap a földre
borul. Meg kell hajolnia a titok előtt.
A szenvedés története rólunk szól.
Isten fia értünk vállalja az utat, és
a keresztrefeszítést, majd éli át legősibb félelmünket, a halált. Lényegében egyetlen gyógyulástörténet,
belső sebeink gyógyulásának a
története Krisztus által. Ezért először könyörtelenül feltárjuk őket,
a saját sebeinket éppúgy, mint világunkét. Az egyik ember elárulja,
a másikra hárítja a bűnt, amelyben az emberek tárgyi kényszerek
rabságában őrlődnek, bántják, nevetségessé teszik, kigúnyolják egymást, végül kárörömmel figyelik,
ahogy a másik gyötrelmek között
meghal. Júdás árulása, a harminc
ezüstpénz, a katonák gúnyolódása,
majd a Kereszt alatt állók gúnyoló-

Kedves Testvérek!
A liturgiákról figyeljétek a hirdetéseket, remélem lesz mit hirdetnem.
Örömmel számolhatok be arról,
hogy az elmúlt év végén megújult
a templom világítása. Azonban
minket is érzékenyen érint a járvány, így aki tud és teheti, anyagilag is támogasson bennünket.
Fizessük be az egyházfenntartási járulékunkat, ami 3000 Ft/fő
felnőtteknek, ez ajánlott összeg.
Lehetőség van utalásra is – akár
a perselyadományt is – az alábbi
számlaszámra:

62000150-12000447
Minden adományt köszönünk!
dása, sőt még az egyik felfeszítetté
is, rámutat a mi gyengeségünkre és
félelmeinkre.
Ma a félelmeink még erősebbek.
Ismeretlen ellenséggel küzdünk, újra
megcsap minket a tehetetlenség bénító ereje, és mindenki másképp reagál. Valaki tagadja a szituációt, pedig
már lassan mindenhova elér, mások
a haragban, dühben élnek, megint
mások azonban a hitben erősödnek
meg, ahogy a Keresztnél is történt.
Jézus Krisztussal csak a csendben
lehet találkozni, még akkor is, ha a
világ zaja rátelepszik az életünkre.
Nagypéntek csendje, rádöbbenti az
embert arra, hogy csak azért érdemes
tenni, aminek örök értéke van. A szeretetért. Ami önzetlen, teljes, és nem
kér semmit. Jézus a mennyei Atya
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iránt megalkuvás nélkül engedelmes
volt, mindenben teljesítette akaratát.
Ezzel magára vette azok bűnét, akik
megalkuvás nélkül szembeszegültek
Isten akaratával. Aki egy közönséges
keresztfán halt meg, nem volt egyszerű ember. Ő Isten szeretett Fia volt, új
teremtmény, az új Ádám. Kizárólag
rajtunk múlik, hogy Jézus szenvedése
és kereszthalála fölött úgy elmélkedünk-e, hogy belőle erőt merítsünk
arra, hogy hasonlóak legyünk Krisztushoz az Isten iránti engedelmességben, és a mások szeretetéért élésben.
Elsőként kell szeretnünk, ahogy Jézus
Krisztus tette. A mindennapjainkban
kell ezt életre váltanunk, ahogy elvégzem a rám bízott feladataimat, iskola,
munkahely, otthon. Segíteni másoknak, szegénynek, barátnak, családtagnak, férj a feleségnek, és fordítva,
szülő a gyereknek és fordítva, és befogadni Istent az életünkbe, mert nélküle hasztalan fárad az építő.
Isten „titeket tehát, akik bűneitek
és testi körülmetéletlenségtek miatt
holtak voltatok, vele együtt életre keltett. Megbocsátotta minden bűnünket, a követelményeivel terhünkre
szóló adóslevelet pedig eltörölte és a
keresztre szögezve megsemmisítette.”
(Kol 2,12-14) Legyünk hálásak Jézus
Krisztusnak, és ne hagyjunk sebeket
bűneink által, hanem adjuk Jézusnak
bűnbánatunkban, így új és teljesebb
életünk lesz.
Amikor e sorokat írom, még bizonytalan mi lesz, hogy lesz-e szertartás. Remélem igen, de bármi is
lesz, ne féljünk! Snell György, elhunyt püspök Úr szavait véssük a
szívünkbe, ha csüggednénk: Megváltottságunk örömében kell megelégednünk azzal, amink van. Ezt a
reményt szeretném az emberek szívében felszítani, mert reménytelenül
élni lehetetlen.
Jézus Krisztus győzött, halálával
legyőzte a halált, és feltámadt! Alleluja! Kívánok minden kedves olvasónak áldott Szentháromnapot és
Áldott Húsvétot!
n Dombi Ferenc Csaba
plébániai kormányzó
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Parád Község Önkéntes Tűzoltó
Egyesületének tájékoztatója a 2020-as évről
Parád Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete nevében szeretném tájékoztatni Parád község lakosságát,
a 2020-as évben elért sikeres támogatások forrásáról. Egyesületünk a Magyar Falu Program és a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. pályázati kiírásán támogatási kérelmet nyújtott be „Tűzelhárítás,
működés feltételeinek javítása ÖTE Parád szervezetnél” címmel 1.660.000 Ft összegben, mely összeget a pályázatban meg is kaptuk. A teljes pályázati összeg felhasználásának részösszegei a következők: gépjármű felújítására és karbantartására 650.000 Ft-ot, eszközbeszerzésre 1.010.000 Ft-ot fordíthattunk. A támogatásból történt négy darab gumiköpeny beszerzés a Mercedes szerautóra, valamint
beszereztünk egy akkumulátor töltőt, egy három részes létrát, egy satut, és a nemrégiben felújított
Tűzoltószertárt felszereltük egy öltözőszekrénnyel, egy tárolószekrénnyel, egy asztallal, és négy darab
székkel. Ezek az eszközök segítik munkánkat, biztonságos vonulásainkat, ezen kívül ruházatunk, eszközeink tárolását, és képzéseink kényelmét szolgálják.
Egyesületünk létszáma 21-ről 20 főre csökkent Kívés János (Gari) hirtelen elhalálozásával, aki több
mint 50 éve szolgálta a parádi tűzoltó egyesületet. Emlékét örökké megőrizzük szívünkben.
Tagjaink 90%-a rendelkezik 40 órás alapképzettséggel, és kisgépkezelői szakvizsgával, 1 fő pedig
tűzoltás vezetői szakképzettséggel.
A 2020-as évben is akadt feladatunk bőven. Avartűz oltásában vettünk részt 3 alkalommal, kidőlt fák
eltávolításában 4 alkalommal. Épülettűzhöz riasztottak minket 1 esetben, ahol kiderült, hogy Parád
műemlék épülete, a Palócház ég. A gyors beavatkozásnak köszönhetően „csak” a tetőszerkezet égett
le. Autómentéshez hívtak minket 1 alkalommal, és kerékpárversenyt is biztosítottunk 2-szer. Többször
történt téves riasztás, az iskola és a szociális otthon tűzriasztójának téves bejelzéséről kellett meggyőződnünk. Vizes, vezetési és a tűzcsapok feltérképezésével kapcsolatos
gyakorlatot 3 alkalommal végeztünk. A Honvédelmi Nap alkalmából az
iskolánál és az óvodánál a gyerekek részére bemutatót tartottunk.
Ezúton szeretném megköszönni egyesületünk nevében azoknak a személyeknek a felajánlását, akik az adójuk 1%-ával támogatták szervezetünket.
Fő támogatóink még Parád Nagyközség Önkormányzata, és az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
n Simon Sándor
ÖTE elnöke
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Egészségünk védelmében

Egészségfejlesztési Iroda hírei
Tisztelt Lakosság! A Parádfürdői Állami Kórház
jelenleg oltópontként is működik. A folyamat
gördülékeny lebonyolítása érdekében az oltásra érkezők számára összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat.

Megérkezés
A járványügyi előírásoknak megfelelően az épületben
csak korlátozott számú személy tartózkodhat. A hosszabb
kinti várakozás elkerülése érdekében a megadott időpont
előtt maximum 15 perccel jelentkezzenek be a kórházi
parkolóban található „Beléptetési Pont”-on (kék konténer). Ez a járványügyi ellenőrzés kötelező a kórházba történő belépés előtt.

Szükséges dokumentumok
Hozza magával személyazonosító igazolványát és TAJ
kártyáját, valamint aktuális egészségügyi dokumentációját (pl. szedett gyógyszerek listája).
A postai úton kapott vagy internetről letöltött, kitöltött és aláírt „Hozzájáruló nyilatkozat Covid-19 fertőzés elleni vakcina
beadásához” elnevezésű űrlapot hozza
magával. Ha erre nincs lehetőség, helyben is rendelkezésre áll a kinyomtatott
nyilatkozat, amelynek kitöltésében munkatársaink szükség esetén segítenek.

Kísérők
Az oltópontok a kórház földszintjén találhatók. A mozgáskorlátozott, illetve mozgási akadályozottsággal élők
számára biztosított a lift és kerekesszék használata. Az
ő épületen belüli közlekedésüket a kórház munkatársai
segítik.
A hallássérült, beszédértésben, kommunikációban gátolt oltásra érkezők kísérőjükkel együtt tartózkodhatnak
az oltóhelyen, egyéb esetben a kísérők az intézményen kívül várakozhatnak.

Az oltás beadásával
kapcsolatos tudnivalók
Az oltás gördülékenységének elősegítése érdekében olyan
ruházatban érkezzenek, amiben könnyen szabaddá tudják tenni a felkarjukat.
A védőoltás beadása minden esetben orvos jelenlétében
történik, akinek feltehetik a védőoltással kapcsolatos kérdéseiket.

A védőoltás beadása után kb. 30 perces megfigyelésre
kerül sor, aminek végén megkapják az oltást igazoló dokumentumot.
Az oltóponton kb. 50-60 percig fognak tartózkodni. A
védőoltás előtt a szokásos napirendjüknek megfelelően
egyenek és igyanak.
A kórház munkatársai minden fázisban folyamatosan
kísérik az oltásra érkezőket, kérdéseikkel forduljanak
hozzájuk bizalommal.

A kórházi szakrendelések és
a labor működési rendjéről
A védőoltások napján a szakrendelések rendjében változások lehetnek, az előjegyzett szakrendelési időponttal
rendelkezőkkel az általuk megadott telefonszámon felveszik a kapcsolatot a kórház munkatársai, és információt adnak az adott szakrendelésről. Új időpont kérésére
folyamatosan van lehetőség a telefonos elérhetőségeken.
Ezekről a kórház honlapján tájékozódhat.
Laborvizsgálatra továbbra is minden nap 7.00-8.30
óra között lehet jönni a beléptetési ellenőrzés után.

Az Egészségfejlesztési
Iroda működéséről
Az iroda által nyújtott egyéni tanácsadások igénybe vételére továbbra is van lehetőség. Ehhez minden esetben előzetes időpont
egyeztetés szükséges.
A YouTube közösségi oldalon megtekinthetik az EFI
kisfilmjeit, melyek számát folyamatosan bővítjük. A közelmúltban új sorozat indult „Csináld Ökosan!” címmel.
Ennek témája a környezettudatosság, aminek fontos szerepe lehet az egészséges életmód szempontjából. Szükség van
a tiszta ivóvízre, jól működő élelmezési rendszerre, és arra,
hogy az erdők friss levegőt biztosítsanak szervezetünknek.
Amikor ezeket a természetes élőhelyeket elpusztítjuk, növeljük saját sebezhetőségünket is a kórokozókkal szemben, és
gyermekeink jövőjét is veszélyeztetjük. Épp ezért, nem szabad elfeledkeznünk a klíma-és ökológiai válság kezeléséről.
A jelenlegi járványhelyzetben a távolságtartáson, a
maszkon és a fertőtlenítő szereken kívül például a környezettudatos szemlélet és életvitel megerősítése segíthet
abban, hogy hatékonyabban tudjunk megbirkózni a jelenlegi helyzettel.
Hogy hogyan hathat ez az önértékelésre és a lelki egyensúlyra? Milyen pénztárca kímélő praktikák és konkrét
gyakorlati tanácsok vannak a mindennapokban? Az EFI
dolgozói ezekre a kérdésesekre keresik a választ minden
héten megjelenő új videóban a YouTube csatorna – Egészségfejlesztési Iroda Parádfürdő oldalán.
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