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Parád Nagyközség Önkormányzata 2017. július 7-8-9-én rendezi meg a XXX. Jubileumi
Palócnapokat. Felelősség és
nagy kihívás, hogy a házigazda PARÁD, méltóképpen tudja
megrendezni, bemutatni a még
meglévő örökséget.
Tisztelettel kérjük, hogy legyenek Önök is a részesei e nap feladatainak, örömeinek!
Legyünk büszkék arra, hogy térségünkben PARÁD, a palócok
regionális központja, mely lehetőséget biztosít a palóc hagyomá-

Júliusban
ismét
Palócnapok
nyok átörökítésére. Öltözzünk
fel parádi palóc népviseletbe és
unokáinkkal, családtagjainkkal

csatlakozzunk, a több mint 900
fős hagyományőrző menethez,
amely 10:30 órakor indul a Cifra Istálló előtti parkolóból. A
Freskó kertbe érkezvén Vass
Lajos karnagy emlékére, 3 népdal eléneklésével, az „1000 tagú
kórus” nyitja meg a Jubileumi
rendezvényt! Szívből reméljük,
hogy elfogadja invitálásunkat és
velünk együtt ünnepel a jubileumi Palócnapokon.
n Parád Nagyközség
Önkormányzatának
megbízásából a szervezők

Önkormányzati hírek
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Beszámoló a képviselő-testületi
ülésekről

A március 13-i ülésen a parádfürdői
önkormányzati tulajdonú ingatlanok
értékesítésére benyújtott pályázatról
döntött a képviselő-testület. Mivel a
pályázó a kiírás több pontját nem megfelelően vette figyelembe, ezért a testület a pályázó által benyújtott ajánlatot
érvénytelennek nyilvánította.
• A következő határozat a Központi
Orvosi Ügyelet folyamatos működése érdekében, a jelenlegi egészségügyi szolgáltatóval még érvényben
lévő „Megbízási szerződés” meghosszabbításáról és aláírásáról szólt.
A március 16-i ülésen döntött a testület arról, hogy újra kiírja a parádfürdői önkormányzati tulajdonú ingatlanok (YBl szálló és földterület eladás,
Freskó rendezvényterem bérbeadás)
értékesítésére a pályázatot.
A március 24 -i testületi ülésen
döntöttünk a „Humán szolgáltatások
fejlesztése térségi szemléletben” című
felhívásra készült EFOP-os pályázat
benyújtásáról, a szomszédos települések önkormányzataival együttműködve. Továbbá döntés született a
Központi Orvosi Ügyelet közbeszerzési pályázatáról is, mivel a szolgáltató
finanszírozási gondok miatt felmondta a jelenlegi szerződését.
• A Parádfürdői Állami Kórház kérésének megfelelően módosítottuk az
elmúlt évben aláírt, a timsó bányászati tevékenységgel összefüggésben
létrejött együttműködési megállapodásunkat.

Március 29-én a Heves Megyei

Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója hangzott el, amit a testület
egyhangúlag elfogadott.
• A Nyugdíjas klub 2016. évi működéséről hangzott el beszámoló, melynek előterjesztője Szakács Béláné
klubvezető asszony volt. A beszámoló egyhangú szavazással került elfogadásra.
• Tájékoztató hangzott el a 2017. évi
„Hagyományőrző Nagyrendezvény”

a XXX. Palócnapok lebonyolításának előkészületeiről, továbbá a Heves Megyei Vadásznapok Parádfürdői megrendezéséről.
• Beszámoltak a helyi civil szervezeteink a 2016. évben végzett tevékenységükről, amelyekhez önkormányzati támogatás társult.
• Az egyebek napirendi pontban a Térségfejlesztési Nonprofit Kft. pályázati tájékoztatója hangzott el, valamint
a Mátra Extrém Kft. képviselője az
Enduro VB parádfürdői futamáról
adott tájékoztatást, a testület részére.

Tisztelt Olvasó!
Amennyiben a képviselőtestületi ülések előkészítésére
született dokumentumokról,
a döntésekről, határozatokról,
rendeletek tartalmáról többet
szeretne megtudni akkor,
keresse föl Parád honlapját
a www.parad.hu-t.
Az április 12-i ülésen jóváhagyta a
testület a Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény
intézményvezetői pályázati kiírását,
mivel a jelenlegi vezető öt évre szóló
megbízása ez év júliusában lejár.
• Törvényi szabályozásnak megfelelően döntést hoztunk a PEVIK Nonprofit Kft-vel korábban megkötött
Hulladékszállítási Közszolgáltatási
szerződés 6 hónapos határidővel történő felmondásáról.
• A harmadik napirendi pontban a parádfürdői önkormányzati tulajdonú
ingatlanok értékesítésére benyújtott
pályázat első fordulós elbírálásáról
döntöttünk. Ezúttal a testület a harmadik körös pályázatra beérkezett
pályázatot érvényesnek minősítette
és a további tárgyalások előkészítését
kezdeményezte.
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• Döntés született még a recski székhelyű központi orvosi ügyeleti tevékenység jövőbeni ellátására kiírandó
pályázatról.

Az április 26-i ülésen a munkatervnek megfelelően beszámoló hangzott
el a Parádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi működéséről.
• Tájékoztató hangzott el a PEVIK
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
részéről a hulladékszállítási közszolgáltatás jelenéről és jövőbeni helyzetéről. Az elhangzottak között a legfontosabb információ az volt, hogy
az átalakuló közszolgáltatási rendszer a lakosságra nézve semmilyen
negatívumot nem tartalmaz, szinte
észrevétlenül zajlik majd le.
• A harmadik pontban szintén beszámoló hangzott el Parád Nagyközség
Önkormányzatának 2016. évi adóbevételeiről. A testület kiemelte, hogy
az elmúlt évben a kintlévőségek jelentősen csökkentek, az adóbevételek
emelkedtek, és mindez úgy történt,
hogy adóemelések nem történtek.
• A negyedik napirendi pontban a testület döntött a civil szervezetek 2017.
évi támogatásáról. A kiutalandó támogatások összege ez évben is közel
3 millió forint.
• Az egyebekben döntöttünk a Belügyminisztérium által kiírt útfelújítási pályázaton való részvételről,
az Ifjúsági utca, Ifjúság köz felújítása tekintetében. Döntést hoztunk a
parádfürdői ingatlanértékesítéssel
kapcsolatos „Beruházási célterületté
nyilvánítási kérelemről, illetve annak kormány elé terjesztéséről.
• A 2017. 03. 16-i versenykiírásról hoztunk döntést, illetve az eredményhirdetésre vonatkozó határidőket
módosítottuk. A testület határozott
a központi konyha felújításhoz vállalkozói ajánlatok megkéréséről építői,
illetve eszközbeszerzés tekintetében.
• Döntöttünk a Kossuth L. út 77-es számú ingatlan megvásárlásáról, melynek
célja kulturált piactér kialakítása (terveink Parád honlapján megnézhetők).

Önkormányzati hírek

A május 9-i testületi ülésen a jelenleg
is szolgáltató (orvosi ügyelet) Farmavizit
Kft. szerződését hosszabbítottuk meg
képviselő-testületi döntéssel.
• Határoztunk a hulladékszállítási
közszolgáltató kiválasztására a szerződés megkötésére vonatkozó feladatok átruházásáról.
• Döntés született az EFOP-4.1.2-17.
kódjelű pályázat beadásáról.
A május 31-i ülésünkön első napirendként a Mátra jövője Turisztikai
Egyesület (helyi TDM) beszámolója
hangzott el, amit a testület egyhangúlag elfogadott.
• A második pontban törvényi szabályoknak megfelelően elfogadtuk a
2016. évi költségvetési rendelet módosítását, majd ezt követően a harmadik pontban a tavalyi év beszámolóját (zárszámadás) vitattuk meg
és fogadtuk el.
• A 2016-os évet 499.482 eFt bevétellel
és 396.358 eFt kiadással 103.124 eFt
pénzmaradvánnyal zártuk.
• Felülvizsgáltuk a „Térítési díjakról
szóló önkormányzati rendeletünket”, a térítési díjakon nem történt
érdemi változtatás.

• Módosítottuk a Községházán kívüli, valamint a munkaidőn túl történő házasságkötés engedélyezésének
és díjának szabályairól szóló önkormányzati rendeletünket.
• Hatodik pontban megvitattuk a
központi konyha felújítására érkezett ajánlatokat (6 db ajánlat), majd
kiválasztottuk a kivitelező szervet,
a gyöngyösi székhelyű Tarna ’91
Kft-t.
• A hetedik pontban polgármesteri
tájékoztató hangzott el a folyamatban lévő pályázatokról. A nyolcadik
pontban a 2017. évi közmunkaprogram végrehajtásáról hangzott el beszámoló.
• Az egyebek pontban a Mátra Extrém Kft. kérelmét tárgyalta meg a
grémium, majd a parádóhutai temető ravatalozójának előtető felújításáról és az óvodai játszóudvar
felé megépítendő fedett rész kivitelezésére érkezett ajánlatot fogadta
el a képviselő-testület, majd felhatalmazott a munka megrendelésére.
A június 8-i rendkívüli ülésen a
recski székhelyű Központi Orvosi
Ügyelet ellátására lefolytatott közbe-
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szerzési eljárás eredményének elfogadása történt meg. A képviselő-testület tárgyalta még a Parádfürdőn
megrendezésre kerülő Enduro VB
futam szervezőinek (Mátra Extrém
Kft.) újabb területhasználati kérelmét.
A június 13-i rendkívüli ülésen
szintén a Mátra Extrém Kft. további területhasználati kérelme került
megtárgyalásra. A testület pozitív
elbírálásban részesítette a kérelmet. Hozzájárult a sportpálya, a volt
strandterület a Cifraistálló előtti
autóbusz parkoló, a fehérkői erdő, a
benzinkúttal szemközti földterületek
igénybevételéhez, valamint a Közösségi Ház használatához június 23-25.
között.
• Ugyancsak tudomásul vette a testület, hogy a rendezvény ideje alatt
a Kristály út Lapos parkoló felőli
vége lezárásra kerül a verseny miatt, a rendezvény idején. Erről a
körülményről az érintett lakosokat
a Rendezvény szervezői írásban kötelesek tájékoztatni.
n Mudriczki József

polgármester

TÁJÉKOZTATÁS A LOMTALANÍTÁSRÓL
Tisztelt Lakosok!
A hulladékszállítással megbízott közszolgáltató a
PEVIK Nonproﬁt Kft. arról értesíti a tisztelt érintetteket, hogy a hulladékszállítás, kezelés átalakulása
miatt a szolgáltatási területén a június, július hóna-

pokra tervezett lomtalanítási akciók elmaradnak.
Parád település tekintetében a tervezett lomtalanítás későbbi időpontban lesz megtartva.
Türelmüket és megértésüket előre is megköszönve.
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PEVIK Nonprofit Kft.
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A Településfejlesztési Bizottság
tájékoztatója

A megújult, egységes arculatú és biztonságos buszmegállók

A településfejlesztési bizottság nevében, az alábbiakban
szeretném tájékoztatni a
lakosságot, a legutóbb megjelent Parádi Mozaik óta történt,
a település fejlődését érintő
eseményekről.
Az önkormányzat feladatául tűzte
ki, a település buszmegállóit egységes
arculattal rendelkező és biztonságos
(buszöböllel rendelkező) megállókra
alakítani, felújítani, hiszen ez mind a
buszmegállóban várakozók, mind a
24-es főúton közlekedők érdekében
történik. A felújítási munkálatokat az
iskolai és a postai buszmegállókkal
kezdtük. Az átalakítás már nagyon
időszerű volt, mivel a postai buszmegállónál az eső előli védelem nem volt
megoldott, az iskolánál lévő megállóban pedig nehezen lehetett megoldani
a fel- és leszállást, a buszöböl hiánya
pedig gyakran balesetveszélyes helyzeteket idézett elő. Ezt a munkát a
„metró” és a Kossuth L. út 44-i buszmegállókkal folytatjuk…
A területfejlesztési operatív programon belül, lehetőség nyílik, termelői
piac felújítására. A helyi gazdaságfejlesztési programban elnyerhető támogatásra, Parád is pályázik. A támogatás
elnyerése esetén, a Parád központjában
lévő termelői piac kibővülne, átalakulna, egy teljesen új piactér (közösségi
térrel kiegészülve) várná állandó és új

árusait és vásárlóit egyaránt. A termelői piac mellett lévő ingatlan megvásárlásával, s annak lebontásával a teret
növelni tudtuk, ennek köszönhetően,
nemcsak egy fedett piaccsarnok, hanem egy közösségi tér is helyt kapna a
piactéren, amely aktív közösségi életnek adna otthont, legyen az egy reggeli
kávézás, vagy egy rendezvény.
A fedett épület, a tágabb terek, az
árusító helyek növelése, az új parkolóhelyek kialakítása, és a hangulatos
közösségi tér, kellemesebbé tenné
mind az árusítást, mind a vásárlást.
A település központjának megújulása,
gazdaságélénkítő és közösségformáló
hatása, hosszútávon hozzájárul a tele-
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pülés fejlődéséhez. Az előzetes látványtervek további képei, a www.parad.hu
weboldalon megtekinthetők.
A már elkészült turisztikai fejlesztési terv alkalmazása, a település marketingstratégiájának elkészítése és alkalmazása, a turizmus dinamikusabb
fejlesztését segíti elő. A településfejlesztési bizottság olyan környezet
megteremtésén és fenntartásán dolgozik, ahol mind a parádiak, mind az
idelátogató turisták jól érzik magukat,
a parádi fiatalok szívesen helyben maradnak, s a településen vállalkoznak,
jövőjüket ITT képzelik el.
n Farkas Gitta Ágota
Településfejl. biz. elnök

intézményi hírek
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Óvodánk életéből
Az óvodások minden napja
színesen, változatosan telik.
Tavasszal még inkább, amikor a
nyiladozó természet újra közelebb engedi magához a kicsiket.
Több időt lehet a szabad levegőn tölteni, lehet kint tornázni,
kirándulni, felfedezni a világot.
A nagycsoportosok megünnepelték a
Föld Napját, s a környezetvédelemmel
való ismerkedés kapcsán kitakarították az óvoda melletti patakmedret.
Május elején az év legszebb ünnepére készültünk minden csoportban.
Vártuk az édesanyákat, nagymamákat, hogy a gyermekek dalaik és verseik által elmondhassák, mennyire
szeretik őket. A saját készítésű kis
ajándékok még meghatóbbá tették ezt
a szép napot.
Ezután a nagycsoportosok nehéz
feladatba kezdtek. Készültek óvodás
éveik lezárására, arra az ünnepre,
amelyen elbúcsúznak az óvó néniktől,

dajka néniktől, pajtásoktól, játékoktól.
Műsorukban népi játékok, népi gyermekdalok, tréfás mondókák jelentek
meg. Ruházatukkal is jelezték, hogy
a témát a hagyományőrzés – hagyományápolás adta. Frappáns, kedves
műsoruk elbűvölte a jelenlévőket,
majd amikor a búcsúzódal felcsendült,
bizony sokak szemébe könnyek szöktek. Elbúcsúzott a 18 iskolába készülő
gyermek, elbúcsúztak az óvó nénik és
a szülők is. A májusi esős idő miatt a
Bendegúz Nap elmaradt, de június
elején bepótlásra került. Vendégeket is

vártunk, a mátraderecskei Szivárvány
óvoda gyermekeit, dolgozóit. Akadálypályával, biciklis, rolleres utakkal, mezítlábas taposóval, tűzoltó- és
rendőrautóval, dalos játékokkal, közösségépítő programokkal készültünk
erre a délelőttre.
Az óvoda tartalmas tanévet tudhat a háta mögött, az idén is sikerrel
megvalósítottuk terveinket, rengeteg
élménnyel, közös tevékenységgel lettünk gazdagabbak.
n Jónásné Zaja Zsuzsanna
Óvodapedagógus

Karate verseny Heves, 2017. június
5. Káló Martin kumite 3. hely, kata
4. hely, Hornyák Kristóf kumite 3.
hely, kata 4. hely, Török László kata,
kumite 3. hely, Csík Csaba Krisztián kumite 3. hely. Ezúton is gratulálunk nekik és köszönjük kitartó
munkájukat.
A versenyeken kívül edzőtáborokban is részt veszünk. A legutóbbi
edzőtábort a japán Tanaka Masahiko

nagymester vezette, ahol a karatékák
magas színvonalú edzésen sajátíthatták el a mozdulatok és technikák
tökéletesítését. Júliusban központi
nyári edzőtáboron veszünk részt Velencén, ahol szintén mesterektől tanulhatják a technikákat a karatékák.
Az edzőtáborokkal párhuzamosan
az év hátralévő részében zajló versenyekre történik a felkészülés.
n Nagy András

Parád SE Hírei
A Shotokan Karate szakosztály versenyzői ez év március 4-én részt vettek a VI. Sun-Dome Karate Kupán
Ajkán, ahol Csík Csaba Krisztián
kumite 3., Czene Ilona kata, kumite
3. és Török László kata 3. kumite 2.
helyezést értek el. Ezt követően március 9-én színes öves kyu öv vizsgát
tartottunk a pétervásárai karate
szakosztállyal közösen a Fáy András
Általános Iskola és AMI tornatermében, ahol minden induló karatéka sikeres vizsgát tett.
Ezt követően még két versenyen
szerepeltek versenyzőink a következő
eredményekkel: VII. Shotokan Karate Kupa Kazincbarcika, 2017. március 18. Csík Csaba Krisztián kumite
3. hely, Vona Szonja kumite 1. hely,
Káló Martin kata 1. hely, Czene Ilona kata, kumite 3. hely, Török László
kata, kumite 3. hely.
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Iskolánk hírei

A tanév végső és nagy jelentőségű eseménye a végzős diákok
ballagása és a tanévzáró ünnepség. E napon visszatekintünk,
számot vetünk az elmúlt 8 év, illetve az aktuális iskolai év eseményeire. Így történt ez idén is, június 17-én. Juhász András intézményegység-vezető részletes, mindenre kiterjedő összegzéséből
az érdeklődők képet kaphattak a Fáy András Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola életéről, munkájáról. Szalai Gáborné
igazgatónő megható szavakkal bocsátotta útjukra kirepülő végzős diákjainkat, méltatta általános iskolás éveiket, s kívánt mindannyiunk nevében további sok sikert középiskolás éveikhez.
A teljesség igénye nélkül – hisz mindent felsorolni e lap keretein belül lehetetlen –, néhány információt szeretnék
megosztani a kedves olvasókkal.
A tanév végén az intézmény tanulóinak létszáma 241 fő. Az osztályozó
értekezlet értékelése szerint 39 tanuló
kapott kitűnő, 19 diák jeles bizonyítványt. Hagyományaink szerint sor került a Fáy-díj átadására, melyet a 8 éven
keresztül kitűnően teljesítő, kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát
végző tanulók kaphatnak meg, így ebben az évben: Ondrésik Lázár, Knight
Anika Katelin, Nagy Marietta Anita és
Tyukodi Róbert. Az előző évekhez hasonlóan idén is megszerveztük a tagozatos angol és az emelt óraszámú informatika oktatásban résztvevők számára
az alapvizsgát. Az érintett nyolcadikos

tanulók sikeresen vették az akadályt,
mindannyian tanúsítványt kaptak teljesítményükről.
A tanítási órákon túl is bővelkedett
eseményekben a tanév. Tanulóink részt
vettek a Kutatók éjszakája, a Varázstorony programsorozatokon, laboratóriumi gyakorlatokon, pályaválasztást
segítő eseményeken. Tanulóink számos alkalommal, számos tantárgyból
képviselték az intézményt tanulmányi versenyeken. Megyei és országos
szinteken mérettették meg tudásukat,
s értek el szép eredményeket. Nyolcadikosaink szép számmal vettek részt
a középiskolák által szervezett tanulmányi versenyeken, amivel sokszor
sikeres felvételijüket is biztosíthatták.
Gratulálunk az elért eredményekhez,
és reméljük, a következő években is so Parádi Mozaik • 2017. július 

kan követik példájukat, ezzel öregbítve
iskolánk hírnevét és segítve saját egyéni
útjuk kiteljesedését.
A sport területén is jeleskedtek tanulóink. Területi atlétika és futóversenyeken értek el dobogós helyezést.
Továbbra is népszerű a karate edzés,
és tájfutásban, úszásban, vízilabdában,
kempó sportágakban is kiemelkedő
szinten teljesítenek gyermekeink.
A művészeti oktatás keretein belül
zene, tánc és képzőművészet elsajátítása zajlott, a növendékek hangszeres
versenyeken, táncbemutatókon és rajzpályázatokon vettek részt, s arattak babérokat. Ebben a tanévben újraszerveződött a Palócka néptánccsoport.
Az iskolai élethez szorosan hozzátartozik a nemzeti ünnepek, piros betűs
ünnepek, jeles napok, hagyományos iskolai és községi események megünneplése. Így történt ez most is. Osztályaink
színvonalas szabadidős programokban
vehettek részt. Így sítáborban, Erzsébet-táborban, osztálykirándulásokon,
erdei iskolában, hogy csak néhányat
említsek.
Eseménydús, munkás tanévet zártunk. A nyári vakáció idejére kellemes
kikapcsolódást, feltöltődést és jó pihenést kívánok az iskola minden tagjának!
n Huszárné Baráz Beáta
pedagógus
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Hírek a Palócbokréta „házatájáról”
Ahogy Simonné Ancikával átnéztük az idei programnaptárunkat, örömmel láttuk, hogy
egyre több szereplési felkérést
kaptunk ebben az évben is.
– Bizony ez örvendetes dolog, de egyben megterhelő is, mert tavasztól őszig
szinte minden hétvégén utaznunk
kellene. Éppen ezért úgy döntöttünk,
hogy hogy havonta két alkalommal
vállalunk fellépést, előtte szigorúan
megtartjuk a próbákat, felkészületlenül nem megyünk sehova – mondja
Ancika.
– Természetesen számunkra legfontosabbak a parádi rendezvényeken
történő szereplések különböző nemzeti ünnepeken, vagy a régi népszokások újraélesztése; így a kora tavaszi
kiszebáb égetéstől a Luca napig. A
karácsonyi, adventi programokban is
szívesen veszünk részt – ezt már Horváth Géza mondja, aki az Egyesület
elnöke és nagyon büszke arra, hogy
a Palócbokréta ilyen „kapós” lett megyeszerte.
Simonné Ancika: Sajnos azt is tapasztaljuk, hogy jó néhány hagyományőrző csoport megszűnt a térségben, elöregedtek, belefáradtak, nincs
fiatal utánpótlás! Nekünk szerencsénk

van, sikerült a fiatalok közül néhányat
bevonni egy-egy műsorunkba és unokáink is szívesen jönnek velünk alkalmanként elmondani egy-egy verset,
vagy elénekelni néhány kedves népdalt.
A Palócka gyermektánc együttessel
is léptünk már fel, ami nemcsak a közönségnek, de nekünk, idősebbeknek
is meglepően szép élmény volt!
Horváth Géza: Legnagyobb feladatunk ebben az évben a július 7-9.
között tartandó Palócna-pok! Ez lesz
a 30. rendezvényünk, melyre szorgalmasan készülünk. Reméljük, sokan
csatlakoznak hozzánk községünkből

viseletbe öltözve, jókedvűen, gyerekek-felnőttek egyaránt.
Munkatervünkben őszi és téli programok továbbra is megtalálhatók,
reméljük, egészségünk is megengedi, hogy ezeket mind megvalósítsuk.
Most már egyre szebb környezetben
tudunk készülődni, mert próbatermünk új tetőt kapott, megszűnt a beázás, és külsőleg is felújították az épületet. Ezt nagyon szépen köszönjük,
mi pedig igyekszünk belülről is egyre
barátságosabbá, melegebbé tenni a helyiségeket.
n Szabóné Presovszki Mária
népművelő

Parádi Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület - PIKE hírei
2017. május 29-én a PIKE megtartotta éves beszámoló
közgyűlését, melyen Csortos Béláné elnök ismertette a
megalakulás óta felvállalt és elvégzett munkát.
Örömünkre szolgál, hogy eltervezett feladatainkat
megoldottuk, időarányos készenlétben vagyunk a rövidesen sorra kerülő programokkal is.
A helyi civil szervezetekkel – Palócbokréta, IKSZT,
Polgárőrség, stb. – szinte minden rendezvényre együtt
készülünk.
Összeállítottuk a II. féléves munkatervet, az év végi (adventi, karácsonyi) programokat az előzőleg felsorolt szervezetek vezetőivel szeptember végi vezetőségi ülésünkön
részletesen kidolgozzuk.
A legnagyobb felkészülést a 30. Palócnap megrendezése igényli, melynek munkáiban minden PIKE tag vállalt

valamilyen feladatot! Ezt mégegyszer nagyon köszönjük,
hiszen ezzel megmutatjuk, hogy lelkes összefogással országos hírű rendezvényt tudunk létrehozni.
Augusztus 19-re tervezzük a „Hadd főzzek ma magamnak” elnevezésű napot, melynek programjában Szikra
László humorista lesz vendégünk, este pedig a Freskó
rendezvényteremben a budapesti Anonymus Retro Band
szolgáltatja a nyárbúcsúztató tánchoz a talpalávalót.
Kellemes hangulatú volt a június 10-én megrendezett
Mediterrán Est a Freskó Étteremben. A jelenlévők közül
többen jelezték, hogy továbbra is szívesen részt vennének
a jövőben hasonló rendezvényeken. Mi ezt felvállaljuk, a
programhoz várunk ötleteket, mivel tehetnénk még színesebbé az ilyen stílusú eseményeket!
n PIKE vezetősége
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Közösségi Ház – IKSZT hírei
Az év első részében számos
programnak adott helyet a Közösségi Ház.
Rendszeres programunk a BabaMama klub, amely havi egy alkalommal tartja foglalkozásait. Itt találkozhatnak a kisgyermekes anyukák, akik
a gyerekneveléssel kapcsolatos aktuális kérdéseket beszélhetik meg Tolnay
Katalin mentálhigiénés tanácsadóval.
Május és június hónapban rendhagyó
foglalkozáson vehettek részt anyukájukkal a kicsiny gyermekek. Egerből
érkezett hozzánk Kalmárné Bordás
Henrietta, aki „Hangolódó” címmel
élő hangszerjátékokkal gazdagított babás-mamás foglakozást tartott. Népi
furulya, citera, csettegő, dob és egyéb
hangszerek színesítették az együtt
töltött délelőttöt, amelyet anyukák és
gyermekek egyaránt nagyon élveztek.
Januárban és februárban találkoztak a Spirituális kör tagjai, márciusban
pedig az együtt gondolkodás jegyében
zajlott egész napos programjuk.
Februárban a Procter & Gamble
újonnan induló gyáregységébe kerestek munkaerőt, amely tájékoztató rendezvényének adtunk helyet. A

Peter Srámek

munkaerő toborzás eredményesnek
bizonyult, hiszen ezt követően többen
is elhelyezkedtek a cégnél.
Ugyancsak februárban adtunk helyet az iskolai farsangi bálnak, ahol
mi is igyekeztünk hozzájárulni a
megfelelő hangulat megteremtéséhez
és ezzel együtt egy vidám délután létrejöttéhez.
 Parádi Mozaik • 2017. július 

Március 8-án Peter Srámek volt nőnapi műsorunk fellépője, aki egy vidám
hangulatú, kellemes délutánt varázsolt
a nagyszámú közönség számára.
Március 14-én került sor az 1848/49es forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére rendezett
megemlékező ünnepségre. Többéves
hagyományt követve fáklyás menet
vonult az 1848-as emlékműhöz, ahol
koszorúzási ünnepséggel tisztelegtünk nemzeti hőseink előtt. Az ünnepi műsort a Fáy András Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1.
7. és 8. osztályos diákjai adták.
Április 1-jén adott helyet a Közösségi Ház a PAKSZ szervezésében megrendezésre kerülő RetroDisconak.
Április 20-án színházi előadásra
utaztunk a budapesti Újszínházba,
ahol a Sári bíró című vígjátékot tekinthettük meg Esztergályos Cecília
főszereplésével. A kis társaság remek
hangulatú, vidám előadásnak lehetett
részese.
Április hónapban rajzpályázatot
hirdettünk az általános iskolások számára két korosztályban. Vártuk a gyerekektől azokat a rajzokat, amelyeken
az iskolában vagy a településünkön
történt eseményeket örökítik meg.

intézményi hírek
A rajzok értékelése a nyár folyamán
történik meg. A beérkezett munkák kiállításra kerülnek a Közösségi Házban,
illetve a legjobb 12 rajz fogja majd illusztrálni Parád 2018. évi falinaptárát.
Április 27-én palócnapi előkészítő
tájékoztatást tartottunk a XXX. Jubileumi Palócnapokról a civil szervezetek, intézmények és hagyományőrző
közösségek számára. Az est folyamán
az újonnan elkészített honlapon keresztül bemutatásra került a jubileumi rendezvény programtervezete,
illetve vetítésre került néhány emlékezetes pillanat a hajdani palócnapok
eseményeiről.
A megbeszélés célja az volt, hogy
önkénteseket keressünk, akik szívesen vennének részt a rendezvény
programjainak előkészítésében, annak lebonyolításában.
Köszönjük mindenkinek, aki eljött
és jelezte segítő szándékát, amivel
hozzájárul majd a rendezvény sikeres
lebonyolításához!
Május 18-án indult el a GINOP
6.1.2-15 Digitális szakadék csökkentése elnevezésű Európai Unió által
támogatott, kiemelt projekt keretein
belül az első ingyenes számítógépes
tanfolyam, melynek célja a magyar-

országi felnőtt lakosság digitális és
számítástechnikai ismereteinek fejlesztése. A képzések egész évben folynak, amire várjuk a jelentkezőket. A
tanfolyammal kapcsolatban bővebb
felvilágosítást a 06-20-466-8890-es
számon tudunk adni.
Az Állampolgári Részvétel Hete
Magyarország egyik legnagyobb civil eseménysorozata, amelyen több
száz szervezet és intézmény, helyi,
kistérségi, megyei esemény hívja fel
a figyelmet az állampolgári részvétel és a helyi cselekvés fontosságára.
Ezen országos rendezvény részeként
került sor a civil fórumra Béres Magdi szervezésében, aki „Kitörési pont
lehet-e Parádon az idegenforgalom
fejlesztése?” című kérdőíves kutatásának eredményei alapján készült
tanulmányát mutatta be. A résztvevők elmondhatták véleményüket a
kérdőíves kutatásról és annak eredményeiről, beszélgettek a települést
érintő egyéb kérdésekről. A fórumon
jelenlévőknek bemutattuk a XXX.
Jubileumi Palócnapok programját a
rendezvény új honlapján keresztül
(www.palocnapok.hu).
Május 26-án adott helyet a Közösségi Ház a Bendegúz Óvoda Vackor
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csoport búcsúzó óvodásainak ballagásával egybekötött évzáró ünnepségének.
Ismét itt járt az egerszalóki Tekergő
népi zenekar, akik a zenéről és a jó
hangulatról gondoskodtak a Közösségi Házban megtartott táncházon,
amelyen az általános iskolás gyermekek vettek részt.
Május végén és június elején került
sor a Művészeti Iskolások zenetagozatosainak hangversenyére, illetve a
„Parádi Pacsirták” bemutatójára.
Június 10-én a Freskó rendezvényteremben a Parádi Idegenforgalmi és
Kulturális Egyesület által szervezett
Mediterrán zenés est előkészületi és
lebonyolítási munkáit segítettük.
A Közösségi Házban továbbra is heti
rendszerességgel zajlanak a gyógytorna, aerobic, jóga foglalkozások, ahová
várjuk a mozogni vágyókat.
Továbbra is szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt rendezvényeinkre.
A programjainkkal kapcsolatos bővebb információkért látogasson el a
www.ikszt-parad.hu és a www.parad.
hu/programok honlapokra vagy figyelje plakátjainkat!
n Vass Gáborné
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Egyházközségi hírek

Egyházközségünkben az eltelt időszakban több fontos esemény is történt. Az első, április utolsó vasárnapján, délután 3 órakor a Bérmálás
ünnepe volt. A szépen feldíszített
templomunkban, a parádi és a környékbeli fiatalok részére Ft. Ficzek
László helynök atya, az Egri Jézus
Szíve plébánosa, az Egri Főegyházmegye általános helynöke, és egyben
az Érseki Iroda igazgatója szolgáltatta
ki a Szentlélek kenetét. Szívhez szóló
beszédében buzdította a fiatalokat a
felnőtt tanúságtevő keresztény életre. A hét fiatalnak sok kegyelmet kívánunk a felnőtt keresztény életben,
és ne feledjék, a kérdést és a választ:

„Ígéred-e hogy jó keresztény leszel?Ígérem!”
A másik szép ünnepünk az Elsőáldozás ünnepe, ami idén Pünkösd
napjára esett, 9 gyermek, 5 lány és 4
fiú, járult először életében szentáldozáshoz. Elsőáldozást megelőzte előző
nap délutánján az első szentgyónás,
összetartozik a két szentség, hiszen
csak tisztalélekkel lehet áldozni mindenki számára. A szentgyónás izgalommal töltötte el őket, és biztosan
sokan izgulnak ma is egy-egy gyónás
előtt, de ha az jut eszünkben, hogy ez
a kegyelem fürdője a lélek számára
akkor már nem is annyira félelmetes, Isten ennyire szeret minket, hogy
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megbocsát nekünk, csak kérnünk kell,
és bármikor vissza lehet térni az Istenhez, és az Ő népébe az Egyházhoz.
Az elsőáldozásra ismét nagyon szépen
fel lett díszítve a templom, és reggel
8.30-kor ünnepélyesen vonultunk be
a templomba, ahol először verssel köszöntötték Jézust, amiben kifejezték,
hogy mindig hűek akarnak lenni hozzá, a szentmisében fogadalmat is tettek, majd a szülők áldották meg őket,
az Elsőáldozás két szín alatt történt,
előtte és utána is imádsággal fordultak az Oltáriszentségben jelenlévő Jézushoz. Szép nap volt mindannyiunk
részére, hála legyen érte az Istennek!
A Keresztségi hitvallás végén van egy
kérdés: „Akartok-e Istennek hű gyermekei lenni? – Akarunk!” Úgy legyen,
legyenek Istennek hűséges követői, és
legyünk mindannyian azok.
Szép ünnepeink sorakoznak egymás után az Egyházi évben is, Urunk
mennybemenetele, Pünkösd, Szentháromság vasárnapja, Krisztus Szent Teste és Vére: Úrnapja, a szép körmenettel,
de az a hónap Jézus Szentséges Szívének
is a hónapja, mindnyájunknak üzeni az
Isten, ezekkel az ünnepekkel, hogy van
örök élet, és az út nyitva, csak szabadon
beléphetünk rajta. Jézus szíve szeretlek
én, vezess át az élet tengerén! Kívánok
minden Kedves Olvasónak kegyelmet
és áldást az életére!
n Dombi Ferenc
plébániai kormányzó
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Gyermeknap Parádon Sikeres, jó hangulatú Gyermeknapot tartottunk 2017. május 20-án. A rendezvényen az iskola
tanulói több mint 90%-os arányban vettek részt. Ez nem jöhetett volna létre a szervezők áldozatos munkája, valamint a támogatóink segítsége nélkül, amit ezúton is nagyon köszönünk mindenkinek.
n Szabó Zoltán

Idősek Otthona

A Heves Megyei Harmónia Egyesített
Szociális Intézmény egri Szalapart utcai székhelyére érkeztek a Parádi Idősek Otthona lakói május 31-én gyermeknapi ünnepségre. Ezen a napon
minden az értelmi fogyatékossággal
élő fiatalok öröméről, jókedvéről, boldoggá tevéséről szólt. Volt interaktív
bábszínház, bűvész, Fatima-koncert,
kisállat simogató és Csucsu-vonatozás
Eger belvárosában. Meglepetés-vendégek a parádi Palócbokréta egyesület
hagyományőrzői voltak.
Víg Józsefné igazgatónő törekszik
arra, hogy a székhely és a telephelyek
ellátottjai jó kapcsolatba kerüljenek
egymással. A programokat úgy szervezik, hogy sikerüljön minél közelebb
hozni egymáshoz a fiatal és idősebb
generációt.
Sok megható pillanatot élhettünk át,
ezért lelkileg feltöltődve értünk haza!
n Jónásné Almádi Mária
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Tisztelt Lakosok!

2017. július 3. és július 6. között szíveskedjen felkeresni regisztráció és
Örömmel tájékoztatjuk településünk lakosait, hogy a jubileumi évforduló, átvétel miatt a Polgármesteri Hivatalban Tímán Éva önkormányzati dola XXX. Palócnapok tiszteletére, Parád Nagyközség Önkormányzata 800.-Ft gozót ügyfélfogadási időben. A kuponok beválthatóak a július 8-i napon,
szombaton az azon feltüntetett vállalkozóknál.
értékű beváltható kuponnal kívánja megvendégelni a Parádon állandó
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
lakcímmel rendelkező lakosait. Hogyan juthatnak a kuponhoz?

