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Ünnepi megemlékezés az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc 170. évfordulóján
Együtt emlékeztünk az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
170. évfordulóján mindazokkal, akik részt vettek a megemlékező ünnepségen március 14-én. Ezen alkalomból megtisztelt bennünket jelenlétével Horváth László országgyűlési képviselő úr.
Többéves hagyományt követve fáklyás menet vonult az 1848-as emlékműhöz, ahol a Fáy
András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
„Éljen
Iskola 8. osztályos diákjai szavalatában hallhata magyar
tuk az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
máig ható üzenetét, a Nemzeti dalt. Ezt követőszabadság,
en koszorúzási ünnepséggel tisztelegtünk neméljen
zeti hőseink előtt. Az ünnepi műsorban verssel
a haza!”
köszöntötték az ünnepet az 1. osztályos fiúk.
Ezután Farkas Emese 6. osztályos diák előadásában hallhattuk az 1848. évben című népdalt,
majd a 8. osztályos fiúk szatmári verbunkot táncoltak.
A műsor után Horváth László országgyűlési képviselő tolmácsolta ünnepi gondolatait.
 Vass Gáborné IKSZT
munkatárs
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Beszámoló a képviselő-testületi
ülésekről
December 19.

• I. napirendi pont megtárgyalását
követően elfogadásra került Parád
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi munkaterve.
• II. pontban a 2017. évi fejlesztési
célok végrehajtásáról és a folyamatban lévő pályázatok státuszáról
hangzott el tájékoztató.
• III. pontban elfogadtuk a Települési
Önkormányzatok (Bodony, Mátraballa, Mátraderecske, Parád, Recsk)
a víziközmű-rendszer együttműködésben történő közös működtetése,
közös üzemeltetése érdekében, a
Vksztv. alapján az ellátásért felelősek között létrejövő megállapodást.
• IV. pontban törvényi előírásnak
megfelelően elkészítettük, majd
megtárgyaltuk és ezt követően elfogadtuk Parád Nagyközség településképének védelméről szóló rendeletünket.
• V. pontban felülvizsgáltuk és változtatás nélkül hatályban tartjuk
a „Helyi Esélyegyenlőségi Program”-ot.
• VI. az egyebek pontban képviselői
kérdés hangzott el a Hidegkúti út
kialakításával kapcsolatosan. Az elhangzott választ követően a kérdés
feltevője elfogadta a kapott tájékoztatást.
• VII. pontban zárt ülés keretein belül
tárgyalt a testület. Az előterjesztés
„Termőföld értékesítési eljárás kapcsán benyújtott kifogás elbírálásáról” szólt.

2018. január 31.

A szokásos polgármesteri jelentést
követően 5 napirendi pont került
megtárgyalásra.
• I. pontban Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetési rendelete
került megtárgyalásra és elfogadásra. A költségvetést előzetesen a bizottságok véleményezték és azt a
testület részére elfogadásra javasol-

ták. A testület a beterjesztett költségvetést megtárgyalta és 523.281
eFt bevétellel és ugyanennyi kiadással azt elfogadta.
• II. pontban a testület hagyományőrző nagyrendezvénye megrendezésének lehetőségéről tárgyalt. A
Palócnapok megrendezését illetően

a Parádi Polgárőrséggel kötött
együttműködési megállapodását,
erről is határozott a grémium.
Megtárgyalásra került a Tegyünk
Parád Kincseiért Közösségének adománygyűjtő kérelme, miszerint az
Ilona-völgybeli táblák legyártatásához kért anyagi támogatást. A kért
támogatásról döntés nem született,
mivel a képviselő-testület tagjai kevés
információval rendelkeztek. A testület egységes véleménye az volt, hogy
az „adománygyűjtő” kampányban
való részvételtől nem zárkózik el, de
ahhoz, hogy döntést tudjon hozni, információkra van szükség. Egyúttal a
testület felhatalmazta vezetőjét a kért
információk megszerzésére.

Tisztelt Olvasó!
Amennyiben a képviselőtestületi ülések előkészítésére
született dokumentumokról,
a döntésekről, határozatokról,
rendeletek tartalmáról többet
szeretne megtudni kérjük,
2018. február 7.
keresse fel Parád honlapját, Parád Nagyközség Önkormányzata
a www.parad.hu-t. idén is megrendezte a „Vállalkozók
hosszas tárgyalás után a magas bekerülési költségek miatt úgy határozott, hogy ezentúl a Palócnapokat
kétévente rendezi meg, köztes években valami más kulturális program
kerül megrendezésre.
• III. pontban elfogadásra került
az IKSZT (Integrált Közösségi és
Szolgáltató Tér) 2018. évi első félévi
munkaterve.
• IV. pontban törvényi előírásnak
megfelelően beterjesztésre került a
polgármester 2018. évi szabadságolási terve, amit a testület jóváhagyólag tudomásul vett.
• V. az egyebek pontban 4 előterjesztés került megtárgyalásra. Először
a testület határozott az Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú
Egyesület pályázati kiírásán való
részvételről. A pályázat tartalma
a Parádi Köztemető ravatalozójának felújítása és a Peres úti alsó
forgalomterelő háromszög megújítása érdekében lett benyújtva.
Ehhez a pályázathoz szükséges volt
az önkormányzatnak megújítania
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Estje” című rendezvényét, amelyen
mintegy ötven fő vett részt. Az önkormányzat nevében ezúton is még
egyszer köszönjük a megjelenteknek
és ugyanúgy a távolmaradt vállalkozóknak is azt a munkát, amit településünkön elvégeztek és ezzel az önkormányzat tevékenységét segítették.

2018. február 14.

Parád Nagyközség Önkormányzata
megtartotta a 2018. évi Falugyűlését,
melyen sajnálatunkra csak mintegy 30
fő jelent meg. A polgármesteri prezentáció Parád Nagyközség Önkormányzatának tevékenységei, megvalósult
és megvalósulás előtt álló beruházások címmel hangzott el (a prezentáció az alábbi linken: http://parad.
hu/documents/2018/beruhazasok.
pdf vagy Parád honlapján elérhető).
Ezt követően kérdések hangzottak el
a megjelentek részéről, melyek közül
kiemelném a Parádóhutára vezető állami út leromlott állapotát, a buszközlekedés kérdését.
A válaszban elhangzott, hogy szinte
heti rendszerességgel keresem az illetékeseket, akik tudnak a problémá-

Önkormányzati hírek
ról, de valahogyan az ügy nem jut
előbbre. Testületünk egyhangúan
támogat minden kezdeményezést,
amely az említett útszakasz megújulását hozza közelebb.
Szó volt még a települést érintő
földkábel fektetésről, amely során
elmondtam, hogy testületünk keresi a legkisebb kellemetlenséggel
járó lehetőséget.

2018. február 28.

A februári képviselő-testületi ülés
5 napirendi ponttal került összehívásra, de mint az lenni szokott az
egyebek pontban további előterjesztéseket is megtárgyalt a testület.
• Az I. pontban tájékoztató hangzott el az idei szociális tűzifa
támogatás kiosztásáról. A képviselők örömmel nyugtázták,
hogy a szociális bizottság a február 15-ei határidőig mind a 208
m3 tűzifa sorsáról meghozta a
döntést. Elhangzott még, hogy
a februári keményre fordult időjárás miatt további tűzifa segélyt
kellett rendelkezésre bocsátani
az önkormányzati készletből. A
testület egyhangúlag köszönetét
fejezte ki azoknak, akik a tűzifa
darabolásában, hasításában, kiszállításában részt vettek.
• II. pontban a 2017-es közmunka program lebonyolításáról,
tapasztalatairól és az ez évi tervezett programról hangzott el
tájékoztató. Pár adat a beszámolóból: míg az előző évek tekintetében több programban 80
– 85 munkanélkülit foglalkoztattunk, addig ez a szám 2018-ra
27 főre csökkent. Ez köszönhető
a térségünkbe települő ipar és az
elsődleges munkaerő piac erősödésének. Az önkormányzatra
nagy feladat hárul a tekintetben,
hogy a lecsökkent létszámmal
mindazokat a feladatokat ellássa, amiket az előző években a
tőle megszokott módon végzett.
• III. pontban a Parádi Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi
munkájáról tájékoztatta a testületet Berkes Elemér elnök.
• IV. pontban a most már folyamatban lévő közös térségi
szennyvízelvezetési és kezelési

fejlesztés helyzetéről kapott projektmenedzseri tájékoztatásról
tárgyalt a testület. A megkapott
anyagból kiolvasható, hogy Parád tekintetében a Cifra út, az
Ady út teljes, míg a Kossuth út
egy szakaszának, Parádóhután a
Károlyi utcában kerül kiépítésre
a szennyvízelvezető rendszer.
Fejlesztésre kerül még a recski
szennyvíztisztító telep is.
• Az V. egyebek pontban
– Megválasztottuk az április 8-i
országgyűlési képviselő választás
lebonyolításában részt vevő szavazatszámláló bizottságok tagjait.
– Elfogadásra került a „Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás”
új feladat-ellátási szerződése.
– A rendőrség képviselőjétől kapott tájékoztatás kapcsán a testület tárgyalt a „sziget” üzemmódban működő térfigyelő
kamerákról.
– A Hidegkúti út kialakításával
kapcsolatosan tulajdonosi ajánlatot vitatott meg a grémium.
– Döntött a testület az Ybl szálló meghiúsult értékesítése során
visszatartott pályázati biztosíték
rész visszafizetéséről.
– Egységes döntés értelmében
40.000 Ft támogatásban részesíti az önkormányzat a Tegyünk
Parád Kincseiért csoportot az
Ilona völgyi tanösvény fejlesztése érdekében benyújtott kérelme alapján.
– Szó volt még arról, hogy a képviselő-testület nem tárgyal tovább a „régi iskola” épületének
más jellegű hasznosításáról, az
önkormányzat a jelenleg is az
épületben működő virágkötészeti vállalkozásnak adja bérbe
az épületet.
– Alpolgármesteri előterjesztés
után Parád Nagyközség Önkormányzata csatlakozott ahhoz a
január 12-én Budapesten megtartott konferencián hozott felhíváshoz, hogy „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat”.
Nem akarjuk, hogy bevándorlásszervező irodákat és programokat hozzanak létre Parádon.
 Mudriczki József
polgármester
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Kedves Hölgyek,
Lányok
és Asszonyok!

A Nők ünneplése és a tavaszi megújulás számunkra szorosan összetartozó
fogalmak. Sajnos sokan idejét múltnak, álságosnak tartják a március 8-i
ünnepet – pedig manapság sokkal inkább, mint valaha, nagyon is helyén
kellene kezelni, a nőiességet, hiszen
az örök és új értelmet nyert mai
világunkban. Természetéből fakadóan a nő a férfi hódolatának tárgya.
Életadó szerepének betöltésével,
hétköznapi nőiességének
ezernyi megnyilvánulásával, a méltó társ gondjainak felvállalásával igenis
érdemes a maximális
tiszteletre.
Az is igaz, sokkal
többre, mint azt, ahogyan az év egy napja
kifejezheti – de ez akkor
sem teheti feleslegessé,
elfeledhetővé ezt az ünnepet.
Jelkép ez, mint minden ünnep,
amiben seregnyi jelentéstartalom
összpontosul.
Ilyenkor bontják rügyeiket a fák,
bújnak elő üdítő színeikkel a zsenge
virágok, simogató sugaraival nyugtat,
új erőt ad a márciusi napfény.
Véletlen-e hát, hogy éppen ebben a
kedves tavaszi hónapban szentelünk
egy napot férfitársaimmal arra, hogy
köszöntsük a nőket.
Tiszteletünk és szeretetünk jeléül
fogadják tőlünk ezeket az őszinte
sorokat. Kívánjuk, legyen bátorságuk,
lelkierejük a mindennapi küzdelmekhez. Kívánjuk, hogy jó egészségben
leljék örömüket az idei nőnapban,
a beköszöntött szép tavasz hozzon
derűt, boldogságot szívüknek, lelküknek szeretteik és családjuk körében
Parádon, Parádóhután és Parádfürdőn egyaránt!
Parád Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének férfi tagjai
nevében:
Mudriczki József
polgármester
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A Településfejlesztési Bizottság
tájékoztatója
A 2017-es év végét, a 2018-as év
elejét a sikeres pályázatok hírei
aranyozták be. Örömömre szolgál, hogy most ezekről informálhatom a Tisztelt Lakosságot.
A TOP-3.2.1-16: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése programban, mintegy 50 millió Forintos
Európai Uniós támogatást nyert az
önkormányzat, amelyből a Parádi
Közös Önkormányzati Hivatal hőszigetelése, nyílászárók cseréje, fűtés
korszerűsítés, napelemek felszerelése,
és akadálymentesítés valósul meg.
A TOP-2.1.3-16: „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” program keretén belül a Kékesi út
teljes és a Hárfa út részleges csapadék-

víz elvezetési rendszerének felújítása
valósul meg, 120 millió Forint elnyert
Európai Uniós forrásból.
Szintén sikeresen zárult a VP-67.2.1-7.4.1.2-16 : „Külterületi helyi
közutak fejlesztése, önkormányzati
utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő
és munkagép beszerzése” pályázat. A
munkagép beszerzése 8,3 millió Forintos Európai Uniós forrásból és 1
millió Forintos önkormányzati forrásból valósul meg.
Az Európai Uniós pályázatok mellett, sikerrel zárult számunkra a Belügyminisztérium által kiírt, „Belterületi útfelújítás” pályázat is. 13 milliós
hazai támogatásból és 2,3 milliós önkormányzati forrásból valósul meg az
Ifjúság út és Ifjúság köz (gyógyszertár
melletti köz) teljes felújítása.

További elkészített, illetve beadott,
elbírálás alatt lévő pályázatok:

• TOP-1.1.3-16 Helyi Piac létesítése
Parádon (60 millió Forintos Európai Uniós támogatás)
• TOP-5.3.1-16 HE1-2017-00011 Helyi identitás és kohézió erősítése (47
millió Forintos Európai Uniós támogatás)
• TOP-1.2.1-16 Turisztikai pályázat
(110 millió Forintos Európai Uniós
támogatás)
• LEADER pályázat (30% támogatottság)
Bízom benne, hogy a Parádi Mozaik
következő számában, ezen pályázatok
sikeréről is adhatok tájékoztatást.
 Farkas Gitta Ágota
Településfejlesztési Bizottság elnöke

SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ!
A ParádiSZÍNHÁZ!
Idegenforgalmi SZÍNHÁZ! SZÍNés Kulturális Egyesület
felhívása!
HÁZ! SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ! SSZÍNHÁZ!
SZÍNHÁZ!
SZÍNHÁZ!
2018.
április
27-én,
pénteken
SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ! SZÍN50 fős autóbuszt indítunk
Salgótarjánba,SZÍNHÁZ!
HÁZ! SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ!
SZÍNHÁZ!
a Zenthe Ferenc Színházba, ahol
SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ! SZÍN- Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az ebek veszettség elleni kötelező védőoltása
HÁZ! SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ!Tóth
SZÍNHÁZ!
SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ! 2018. április 19-én (csütörtökön) történik
Ede – Örkény István
SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ! SZÍNA védőoltás díja: 4 500.-Ft kutyánként,
FALU
ROSSZA
HÁZ! SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ!ASZÍNHÁZ!
SZÍNHÁZ!
SZÍNHÁZ! + a féregtelenítő tabletta: 200.-Ft/db (10 kg-onként szükséges 1db tabletta),
melyet a helyszínen kell fizetni!
című vígjátékát
SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ!
SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ!
8 - 10 óráig a Sziget út elején
Parádon:
nézzük meg 2 részben, este 19 órai kezdettel!
SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ!
SZÍNHÁZ!
SZÍNHÁZ!
SZÍNParádóhután:
11
- 12 óráig a Haranglábnál
Rendező: Mikó István.
Parádfürdőn: 13 - 14 óráig a Parkolóban
HÁZ! SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ!
Indulás: 17.30 órakor az iskolától,
Dankó utca:
14 SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ!
SZÍNHÁZ!
hazaérkezés
kb. 22.30 órakor.SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ!
SZÍNHÁZ! Az ebek oltási könyvét kötelezően hozni szükséges. A védőoltás előtt a kutyákat
Jegy és útiköltség:SZÍNHÁZ!
3.020 Ft.
chippel kötelezően el kell látni, melynek díja 3500.-Ft kutyánként.
SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ!
SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ! SZÍNJelentkezés:
Csortosné Ria 06 20SZÍNHÁZ!
485 8699
HÁZ! SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ!
SZÍNHÁZ! A háznál történő beoltatás csak az állatorvossal történt előzetes egyeztetés alapján lehetséges.
Várjuk aSZÍNHÁZ!
színházkedvelő érdeklődőket
SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ!
SZÍNHÁZ! SZÍNés előre is jó szórakozást kívánunk!
2018. április 26-án
HÁZ! SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ!
SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ!
(csütörtökön) történik
PIKE vezetősége
SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ! SZÍN-

EBOLTÁS!
00

00

00

00

00

00

00

PÓT EBOLTÁS!

Fe l h í vá s!

A helyszínek és díjtételek azonosak az április 19-én történő oltásnál leírtakkal.

Tisztelt Lakosok, Kerttulajdonosok!

Parád Nagyközség Önkormányzata

Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján az idei
évben is ösztönözni kívánja a konyhakerti kultúrák termesztését településünk
kiskertjeiben. A programba jelentkező ingatlantulajdonosok kérelmét kérjük,
a polgármesteri hivatalba leadni április 6-ig. A támogatások megítélése után
a vetőmagok 2000 Ft értékben átvehetők a Vidróczki Házban április 10-től.
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
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Dr. Seres Attila községi állatorvos
Parád, Ifjúság u. 4. • Tel.: 06 20 983 9930
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Bendegúz Óvoda eseményei
Az elmúlt időszakban, az
intézményben szakmai ellenőrzésekre került sor. Először
vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés történt, két tanfelügyelő
végezte a vezető munkájának
ellenőrzését és értékelését.
A tanfelügyeleti ellenőrzéseket mindig
megelőzi az önértékelés. Az önértékelés eredményeit az Oktatási Hivatal
által kialakított központi elektronikus
felületre kell feltölteni. Az előzetes értékeléshez az intézményi dokumentumokat szintén fel kellett tölteni,
ezek a következők voltak. Pedagógiai
Program, Vezetői pályázat, 2 egymást
követő év munkatervei és beszámolói,
SZMSZ. Ezt követően helyszíni ellenőrzés történt, és a dokumentumok
helyszíni ellenőrzése mellett interjúkat
is készítettek, a vezetővel, a vezetőtárssal és a munkáltatóval. Az így kapott
információk után készítették el az értékelést. 5 kompetencia mentén, egységes szempontok, összesen 50 indikátor szerint, amely minden vezetőre
egyformán vonatkoznak. Az értékelés
eredményét a honlapon kell közzé tenni, így mindenki számára elérhetővé
válik. A tanfelügyeleti ellenőrzés megerősített abban, hogy az elvárásoknak
megfelel az intézmény vezetője. Mind
az öt kompetencia területen kiemelkedő részt jelöltek meg és helyben hagyták azt a kettőt, ami önfejlesztésként
lett megjelölve.
Ezt követően történt az egész intézmény tanfelügyeleti ellenőrzése. Itt hét
kompetencia területen, összesen 134
indikátor szerint végezték az ellenőrzést. Három szakértő végezte a munkát. Az előzetes dokumentum elemzéshez már a vezetői ellenőrzéshez
szükséges dokumentumokon kívül
fel kellett tölteni még a továbbképzési programot, 5 nevelési évre visszamenőleg a helyben szokásos mérési
eredményeket és a pedagógusok önértékelésének eredményeit, valamint
az ezekből kapott eredmények alapján
az intézkedési tervet. Időre mindent

feltöltöttünk, az összes pedagógus elvégezte az önértékelést. A helyszíni
ellenőrzésen bemutattuk még azokat
a dokumentumokat, amiből következtetéseket vonhattak le, valamint
jobban átlátták az intézmény egészét.
Itt is sor került interjúkra, a vezetővel,
a pedagógusok képviselőivel, és a szülők képviselőivel is. A tanfelügyeleti
ellenőrzés által kapott értékelést szintén a honlapon kell közzé tenni. Az
értékelés szintén megerősített abban,
hogy az elvárásoknak megfelelően
működik az intézmény, megjelölték
a kiemelkedő területet mind a hét
kompetenciában, és két területre javasoltak fejlesztési lehetőséget. Egyik
a hospitálások tervezése a gyakornok
részére, másik pedig a DIFER mérési
eredmények beépítése a pedagógiai folyamatokban.
A következő intézményi tanfelügyeletre 5 év múlva kerül sor, vezetői tanfelügyeletre pedig 2 év múlva.
Az ellenőrzésekre vonatkozó dokumentumok megtalálhatók az intézmény honlapján.
A múlt évben pályáztunk az EFOP3.1-3-16-2016. „Esélyteremtő Óvoda”
integráció támogatásra. A pályázat
sikeres volt, ezért 2017 szeptemberétől
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– 2020 júniusáig az Oktatási Hivatallal együttműködve valósítjuk meg az
eredményesebb esélyteremtést, integrációt, a halmozottan hátrányos
gyermekek felzárkóztatását. Továbbképzésekre és eszközbeszerzésekre is
lehetőséget ad a program. Ezzel a Parádi Bendegúz Óvoda humán és tárgyi feltételrendszere erősödik.
A Pedagógus életpálya modell bevezetése óta a minősítések is folyamatosak az intézményben. Jelenleg 3 fő minősítése történt meg, eredményesen,
ebben az évben pedig 1 fő minősítésére kerül sor.
A RSZTOP-1.1.1.2 Európai Unió és
a Szociális és Gyermekvédelmi főigazgatóság támogatásával folyamatosan
történnek az élelmiszercsomag juttatások a leginkább rászorulók részére.
Első körben a 0- 3 éves gyermekeket
nevelők részesülnek a csomagokból.
A
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0656
számú pályázat alapján Együtt a parádi óvodás gyermekek harmonikus
személyiségfejlődéséért az egészségnevelés és szemléletformálás keretében az öt éves fenntartási időszakban
valósítjuk meg vállalt programjainkat.
 Bükerné Huszár Erzsébet
intézményvezető
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Hírek iskolánk életéből
E sorok írásakor csupán néhány nap választ el március idusától. Az időjárás kiszámíthatatlan
szeszélye folytán azonban a táj még fehér hótakaróba burkolózott. A vágyott tavasz illatát legfeljebb a levegőben érezzük, s iskolánk megújult ablakai tanúskodnak jöveteléről. Igen, a piros,
fehér, zöld színű dekorációk, melyek nemzeti ünnepünkre, március 15-ére való készülődésünket
jelzik, egyben jelképezik várakozásunkat a következő időszak feladatainak teljesítésére, valamint
megújult erőnket is, mely az elvégzésükhöz szükséges. Az utolsó híradás óta immár három –
munkában, eseményekben, tapasztalatokban és élményekben gazdag – hónap telt el.
Decemberben, advent idején mind
külsőségekben, mind lelkünkben készültünk a karácsonyra. A tanulmányi
munka mellett fontosnak tartjuk a hagyományok őrzését, az összetartozás
érzésének erősítését. E szándékunk
szerencsére találkozik a gyerekek igényével is. Nagyszerűen sikerült a Mikulás-nap. Az osztályok szülői munkaközösségei időt s fáradságot nem
kímélve szervezték meg a karácsonyi
vásárt. Csodás kézműves termékeket,
ínycsiklandó finomságokat kínáltak.
A kis elsősök aranyos műsorral köszöntötték a résztvevőket. Osztálykereteken belül is megtörtént a gyerekek
megajándékozása. Napokon keresztül
finom illat lengte be az iskolát, sütöttük a mézeskalácsot, ami aztán az osztályok karácsonyfáira és a gyerekek
pocakjába került. Az Erzsébet-karácsony keretében a negyedik évfolyam
kisdiákjai 1800 országbeli társuk közt

Budapesten az Erkel Színházban megtekinthették „A diótörő” című ünnepi
előadást. Az utazás, a balett és a nem
mindennapi vendéglátás, ajándékozás felejthetetlen élmény számukra.
A negyedik és nyolcadik osztályos
diákok kitartó, szorgalmas munkával
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készültek a karácsonyi műsorra. Előadásukban egy osztály ünnepre való
valósághű készülődését, és Jézus születésének történetét idézték meg. Akik
megtekintették a műsort, biztosan
egyet értenek azzal, hogy színvonalas,
megható előadásban volt részünk.

Intézményi hírek
A téli szünetről visszatérve feltöltődve folytattuk a munkát. Január végén véget ért az első félév. Tanulóink
kézhez kapták a félévi értesítőket. A
tantestület megtartotta félévi értékelő
értekezletét, hol áttekintettük az eltelt
időszak eredményeit, és meghatároztuk a következő feladatokat, célokat.
Megtartottuk a szülői értekezleteket,
s alsós tanítók az óvodában is jártak
szülői értekezleten, hogy megismerkedjenek a leendő elsősök szüleivel,
és tájékoztatást adjanak néhány tudnivalóról. Részt vettünk azon a továbbképzésen, ahol megismerkedtünk
a nálunk is hamarosan bevezetésre
kerülő KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer)
elnevezésű informatikai rendszerrel.
Ez az intézmény oktatásszervezői
feladatait támogatja, s mint ilyen, az
elektronikus napló és ellenőrző használatát jelenti. Folytatódott pedagógusaink minősítése. Az idei tanévben
egy kollégánk mesterpedagógus, egy
pedig pedagógus II. fokozatba lépett.
A nyolcadikos tanulók megírták a
központi írásbeli felvételit. Jelenleg a
szóbeli felvételik zajlanak.
Megrendezésre került iskolánkban
az I. Művészeti nap, melyen iskolánk
legszebben éneklő tanulói népdaléneklési versenyen gyönyörködtettek
dalaikkal. A többiek népművészeti

motívumokkal ismerkedtek, népdalt
tanultak. A népdalokat illusztráló
rajzverseny és informatikaverseny
eredményhirdetésére is ekkor került
sor. Közben a tanulók maroknyi, ám
lelkes és kitartó csapata Ildi nénivel
járja a Mátra ösvényeit. Túráikról kipirulva, élményekkel telve térnek meg.
Brigi néni és Szilvi néni vezetésével
úszás órákra kerül sor az Erzsébet
Park Hotel medencéjében. Osztályonként három héten keresztül egy-egy
alkalommal töltik összevont testnevelés óráikat a gyerekek az úszás elsajátításával, illetve tudásuk csiszolásával.
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A farsangi időszak végén került sor
a hagyományos télűzésre, mulatságra.
Sajnos idén, bármily lelkesek is voltunk, s zengtük teli torokból az ismert
és új rigmusokat, nem jártunk sikerrel. Elégtek a kiszék, „bodor füstjük
felszállt”, és néhány nap múlva ellepett
bennünket a nagy hó… Persze a fánk
is finom volt, a maskarások is újabbnál újabb ötletekről tettek tanúbizonyságot. S a táncos lábúak vidám zenére
ropták, a nyertesek örültek tombolatárgyaiknak. Így hát jó volt ez a nap is!
 Huszárné Baráz Beáta
pedagógus

Intézményi hírek
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Közösségi Ház – IKSZT hírei

December hónapban adventi programsorozattal búcsúztattuk el az évet.
Oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel közösen szervezett önkormányzati rendezvények színesítették
az év utolsó hónapját, amely programokkal méltóképpen zártuk le az előző évet.
***
A magyar kultúra napja alkalmából január 24-én a Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola által került megrendezésre az I.
Művészeti Nap.
Az eseményt Mudriczki József polgármester nyitotta meg a Közösségi
Házban. A ház nagyterme adott helyet a népdaléneklési versenynek, ahol
négy korcsoportban közel 50 diák
mérte össze énektudását. A zsűri tagjai szebbnél szebb produkciókat hallgathattak meg. A délelőtt folyamán a
művészeti iskola néhány növendékének hangszeres előadását is megcsodálhattuk.
A népdaléneklési versenyen kívül
rajz és informatikai verseny is zajlott,
amelyek témái szintén a magyar népi
kultúrához kapcsolódtak. De nem
csak a diákok tudásának megmérettetéséről szólt a nap, hanem egyéb más
programokban is részt vehettek: volt
például csörögefánk sütés, néptánc tanítás. A gyerekek egy vidám, sokszínű
programok nyújtotta délelőttöt tölthettek ezen a napon az iskolában és a
Közösségi Házban.
***
Február 6-án két új foglalkozás indult el a Közösségi Házban, a hímző
szakkör és a szenior örömtánc.
A hímzőszakkör minden kedden
15 – 17 óra között várja azokat a gye-

rekeket, fiatalokat és időseket, akik
szeretnének megtanulni hímezni,
megismerni a palóc hímzésvilágot.
A jó hangulatú kis szakkör munkájába bármikor be lehet csatlakozni.
A kis csoportnak olyan felnőttek is
tagjai, akik már részt vettek a korábbi években működő hímző szakkör
foglalkozásain, de most is szívesen
jönnek, hogy részesei legyenek az itt
zajló munkának, hiszen mindig tud az
ember újat tanulni. A szakkör vezetője
Gábor Péterné, a Csillagvirág Népművészeti Egyesület tagja. A foglalkozáson való részvétel ingyenes.
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A szenior örömtánc foglalkozások
szintén keddenként zajlanak. 17.30-19
óráig várunk mindenkit egy kis mozgásra, egy jó hangulatú táncfoglalkozásra. A szenior örömtánc különösen
ajánlott az 50 év feletti korosztálynak, mert egyedülálló módon segíti a
demencia megelőzését és semmilyen
más tevékenységről nem mondható el,
hogy 76%-ban késlelteti az Alzheimerkór kialakulását, az időskori elbutulást.
A tánc folyamatos figyelemre késztet,
másrészt tanulási folyamat, ezért az
agy olyan területei is újra működésbe
lépnek a táncolás közben, amelyeket
tánc nélkül nem használunk.
A foglalkozások során ismételjük
a már megtanult táncokat és min-

den alkalommal újakat is tanulunk.
Mindenki a saját üteme szerint halad,
nincs teljesítménykényszer csak sikerélmény. Lényeges, hogy a szenior
örömtánc nem tánciskola, sokkal inkább közösségi együttlét, együtt táncolás.
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A szenior örömtánc mozgás, öröm,
agytorna egyben, ahol baráti társaságra lehet találni, átélhetjük a közösséghez tartozás jóleső érzését is.
Alaplépései egyszerűek, kíméletesek
az izmok, ízületek számára. A mini
koreográfiák kiváló memória és orientációs gyakorlatok, kellemes fülbemászó muzsikára. Egy-egy mosolygós
táncórával hozzájárulunk testi-lelki
felüdülésünkhöz.
A szenior örömtánchoz sem előzetes tánctudásra, sem partnerre nincs
szükség, a táncfoglalkozásokhoz bármikor lehet csatlakozni!
Az első foglalkozások nagyon jó
hangulatban teltek és szép számmal
vettek azon részt az érdeklődők. Szeretnénk biztatni mindenkit, hogy jöjjön el, próbálja ki!
***
A Közösségi Ház adott helyet februárban az iskolai farsangi bálnak,
ahol mi is igyekeztünk hozzájárulni a
megfelelő hangulat megteremtéséhez
és ezzel együtt egy vidám délután létrejöttéhez.
***
Február 23-án színházlátogatást
szerveztünk Salgótarjánba, ahol a Ne,
most drágám című két felvonásos vígjátékot néztük meg Mihályfi Balázs és
Csonka András főszereplésével. A kis
társaság egy könnyed, vidám előadásnak lehetett részese ezen az estén.
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Március 8-án Mudriczki József
polgármester köszöntötte nőnap alkalmából a település hölgy lakosait.
Ezután a Megasztárból ismert Palcsó
Tamás szórakoztatta színvonalas műsorával a megjelenteket. A rendezvény
kísérőprogramjaként Bíró Ernő hobbi
művész, parádi lakos festményeit tekinthették meg a résztvevők.

Március 3-án a Közösségi Ház
Rock Cafe-vá alakult egy este erejéig. Két helyi zenekar, a Quattro és a
Requperator szórakoztatta a nagyérdeműt. Örömmel töltött el bennünket és a zenekar tagjait is, hogy ezen a
zord márciusi estén is ilyen szép számban vettek részt az érdeklődők. Egész
estét betöltően hallgathattuk a jól
ismert slágereket – a Beatrice, Brian
Adams, Bruno Mars, Charlie, a Red
Hot Chili Peppers, Little Richard, az

Omega, a Republic, a Kispál és a Borz,
a Tankcsapda, Takáts Tamás Dirty
Blues Band, a P.Box ismert dalai csendültek fel. A Quattro egy szám erejéig
Dávid Laura előadását kísérte, amely
újdonságként szerepelt a zenekar műsorában, és egyúttal kivívta a közönség elismerését is. Köszönjük mindkét
zenekar tagjainak, Dávid Laurának és
nem utolsó sorban a közönségnek ezt
a jól sikerült estét. Reméljük, hogy hamarosan sikerül ezt megismételni!

Az eMagyarország Pontok ettől az évtől új külsőt kapva Digitális Jólét Hálózati Pontokká alakulnak.
Ehhez pályáztunk a GINOP 3.3.1 Digitális Jólét Program
Pontok fejlesztése projektre, amely pályázat célja a közösségi
internet hozzáférési helyek infrastruktúrájának fejlesztése, a
korszerű info-kommunikációs technológiai (IKT) eszköz állománnyal és felkészült szakemberekkel bíró pontokon keresztül pedig az állampolgárok ösztönzése az IKT eszközök
használatára, ezáltal a digitális jártasság fejlesztése különös
tekintettel a hátrányos helyzetű célcsoporttagok körében. A
közösségi internet hozzáférési helyek fejlesztésének alapve-

***
A Közösségi Házban továbbra is heti
rendszerességgel zajlanak a gyógytorna, aerobic, jóga és kangoo foglalkozások, ahová várjuk a mozogni
vágyókat, illetve havi rendszereséggel
találkoznak a Spirituális Kör tagjai. A
ház továbbra is helyt ad különböző vásároknak, börzének, családi és egyéb
közösségi rendezvényeknek.
Továbbra is szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt rendezvényeinkre. A programjainkkal kapcsolatos
bővebb információkért látogasson el a
www.ikszt-parad.hu és a www.parad.
hu/programok honlapokra vagy figyelje plakátjainkat!
 Vass Gáborné
IKSZT munkatárs

tő célja, hogy a fejlesztések révén a pontok
hozzájáruljanak a digitális alapkészségek fejlesztéséhez, a digitális
készségekkel nem rendelkező magánszemélyek számára az
informatikai eszközökhöz és az internethez hozzáférést biztosítson, továbbá, hogy az ehhez szükséges segítő szakértelem
minden ponton rendelkezésre álljon.
A pályázatot megnyertük, így hamarosan sor kerül az
eszközök telepítésére.
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Budapesten kirándultunk
a rajzpályázat nyerteseivel
Január 26-án került sor arra a
budapesti kirándulásra, amelyet az előző évben kiírt rajzpályázatunk nyertesei kaptak
jutalomként az önkormányzattól. A kirándulásra elkísért
bennünket Harcsa Szabolcs
tanár bácsi is.

Péntek reggel izgatottan gyülekeztek a
gyerekek a suli előterében. Nem csak
az volt jutalom számukra, hogy kirándulni mehettek Budapestre, hanem az
is, hogy erre egy tanítási napon került
sor. Miután megérkezett a kisbusz
mindenki kényelmesen elhelyezkedett
és néhány őket kísérő szülőnek búcsút
intve elindultunk. A gyerekeket nem
tájékoztattuk előre a nap programjairól, ezért kíváncsian várták, hogy felérjünk a NAGY városba. Útközben arról kérdezgették egymást, hogy vajon
hová visszük őket, mit fognak látni.
Beérve a fővárosba a Mexikói úton
elköszöntünk Sanyitól és a buszunktól
és a kis földalatti felé vettük az irányt.
A kisgyermekek közül jó néhányan
még nem utaztak a föld alatt, így újszerű, érdekes élmény volt számukra. Egészen a Deák térig mentünk,
ahol buszra szálltunk. A Lánchídon
keresztül átmentünk a Duna felett a
Clark Ádám térre, ahol a „0” kilométerkőnél történő fotózkodást követően
felültünk egy másik különleges közlekedési eszközre, a Budavári Siklóra.
A Siklóból szép kilátást tárult elénk, a
budai oldalon fentről láthattuk a teret,
ahonnan elindultunk, a Lánchidat, a
rajta hömpölygő forgalommal, a pesti oldalon a Duna mentén magasodó
építményeket és az Országház csodálatos épületét. A Sikló felső állomásáról, a Szent György térről, szintén
gyönyörű kilátás nyílt a városra. A
kissé hűvös idő ellenére is sok turista
gyönyörködött ebben, illetve a téren
látható Budavári Palota és Sándor-

palota páratlan szépségű épületeiben.
Kíváncsian szemlélték a gyerekek és
turisták egyaránt a Sándor-palota déli
kapujánál lévő díszőrséget. Körbe sétáltuk az épületeket, de mivel az idő
egy kissé hűvös volt, ezért Siklóval
visszamentünk a térre, ahonnan ismét
helyi járatú buszra szállva jártuk be a
Budai Várnegyedet. Megcsodálhattuk
a Halászbástyát, a Mátyás templomot.
Egészen a Széll Kálmán térig utaztunk, ahol a gyerekek nagy örömére
hosszú mozgólépcsőn indultunk a
föld alá, hogy metrón folytassuk tovább utunkat. Sok gyereknek ez is igazán nagy élményt nyújtott, még akkor
is, ha már használtak mozgólépcsőt.
A metróval a Keleti pályaudvarig
mentünk, ahol átszálltunk Budapest
legújabb metróvonalára, a 4-es metró Parádi Mozaik • 2018. március 

ra, amellyel a Szent Gellért térig utaztunk. Ott már várt bennünket kisbuszunk, ezzel folytattuk tovább utunkat
a budai bevásárlóközpontban található
Tropicariumba, ahol a hazai vizek, a
trópusi esőerdőben élő állatok és a vizek
mélyén lakók élővilágába pillanthattunk be. Nemcsak a gyerekek, hanem
a felnőttek részére is hatalmas élményt
nyújt ezen állatok látványa, közelsége.
A 11 méteres látványalagútban és a
4 méter mély cápaakváriumban karnyújtásnyira úsznak el a hatalmas
cápák és a nagy méretű ráják. Testközelségbe kerülhettünk a kirándulás végén a rájákkal, a rája-simogató
medencénél. A Tropicariumban tett
látogatás az ajándékboltan ért véget,
ahol néhányan ajándékokat, kis emlékeket vásároltak. A kirándulást egy
közös ebéddel zártuk a McDonald’sban, majd hazafelé indultunk. A gyerekek és természetesen mi felnőttek
is nagyon jól éreztük magunkat, egy
mozgalmas, de egyben laza napot tölthettünk Budapesten.
Köszönjük az önkormányzatnak,
hogy ezt lehetővé tették számunkra,
illetve Angéla néninek, hogy tanítási
napon adott erre lehetőséget.
 Vass Gáborné
IKSZT munkatárs
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A bevonulás és a szenvedés dicsősége
Virágvasárnap a Nagyhét
ünnepélyes bevezetése.
Egy nap, amelynek üzenetében és hangulatában az
öröm és a fájdalom egyaránt jelen van. A szentmise elején mi is megemlékezünk örömről, barkát
szentelünk, és együtt
vonulunk az Úrral, majd átéljük a Szenvedés drámáját a Passióban. Érdemes
átgondolni, mi történik a
virágvasárnapon.
Jeruzsálem kapujában Jézust a messiáskirályként ünnepelték, örömrivalgásokkal fogadták, hozsannát kiáltottak
Dávid Fiának, pálmaágakat lengettek, ruháikat leterítet-

A Parádi Kulturális
Szervezet további
programjai:

2018. április 21. – Retro Disco
2018. május 12. – IV. FittParád
Részletek hamarosan...

ték elé, és Ő a régi királyok hátas állatán, szamáron vonult
be a városba! A dicsőség, az öröm a lelkesedés vette körül
az Isten Fiát! Megdöbbentő az, hogy néhány nap múlva
ugyanaz a tömeg, azt kiáltja: feszítsd meg őt! Virágvasárnap megjelenik az üdvösség-történetünk teljes képe. Isten
ünnepélyesen felelősséget vállalt az emberért, de az ember nem ismerte fel üdvössége nagy pillanatát. Itt állunk
újra a megváltás drámája előtt és eszünkbe jut, hogy Jézus
szenvedésének története tele van árulásokkal, megtagadásokkal és bűnbánattal. Júdás elárulta őt, Szent Péter megtagadta, a zsidók a rómaiak kezére adták. Pilátus mossa a
kezét, hogy a tömeg kiálthassa: „feszítsd meg”. Tudomásul
kell vennünk Krisztus a mi vétkeinkért halt meg, bűneink
lándzsája ütötte át az oldalát.
Sajnos a tömegben mi is ott vagyunk. Ott vagyunk virágvasárnap is, örömünkben pálmát lengetve. Ám ott vagyunk a feldühödött elvakult tömegben is. Amikor bűnt
követünk el olyan, mint amikor a nép azt kiáltja nincs királyunk, feszítsd meg őt. Igen a bűneink elszakítanak a mi
Urunktól!
Jézus Krisztus szenvedése tovább folytatódik az emberiség
történetében, az Egyház életében. Őt üldözik és zaklatják
minden elítélt és szenvedő emberben. Halálra ítéli mindenki
közülünk, amikor bűneink által a keresztre kívánjuk őt.
Mi kinek az oldalán akarunk állni? Fel kell tennünk a
kérdést! Isten által kijelölt utunk, hogy újra és újra letérjünk a bűnös utunkról, és tanúskodjunk Krisztusról! A mi
hivatásunk az, hogy a megváltás fényénél lássuk önmagunkat, a világot, a történéseket. Mi már nem alaktalan tömeg vagyunk, hanem megváltott személyek! Ha valakivel
azonosulhatunk, az leginkább Cirenei Simon, hordozzuk
Krisztussal együtt a megváltás eszközét, vagy Veronika,
aki kendőjével törli le a sírók könnyeit, vagy épp a századossal együtt boruljunk le és valljuk meg. Ő valóban Isten
Fia, az életünk szabadító Megváltója, a mi Krisztusunk!
 Dombi Ferenc Csaba
plébániai kormányzó
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Gyerekeknek

Nagyon sok hó esett ezen a télen. Vastagon fedte be az egész
tájat, puha, fehér bundába csomagolta a falut, az erdőt, az egész
Mátrát.
Az emberek fázósan toporogtak a havas utcákon, szapora
léptekkel igyekeztek haza meleg házaikba. Az állatok dideregve bújtak össze vackaikon, vagy a ritka falatokat keresgélték az
egyre szűkmarkúbb erdő fái és bokrai között. Így teltek-múltak a hetek, rövidültek az éjszakák, hosszabbodtak a nappalok.
Mindenki érezte a tavasz közeledtét, ami nem is váratott magára, lassan, de biztosan megérkezett.

Mese Füles
nyuszi ecsetjéről
Örültek az emberek, boldogan nyújtózkodtak a nap felé a
fák, énekeltek a madarak, vígan ugrándoztak
az erdei állatok.
Nagy volt a vidámság Nyuszi Apó és
Nyuszi Anyó háza táján is, ahol több
nyúlfióka hancúrozott a puha mohával
bélelt nyuszilakban.
A legidősebb nyuszi, Füles, lázasan kutatott a kamrában, kereste festékeit, ecsetjeit, hiszen tudta, hogy nemsokára itt lesz
a tavasz legszebb ünnepe, a Húsvét!
Bizony ilyenkor a nyusziknak van a
legtöbb dolguk, mert az ő munkájuk
nélkül nincs húsvéti tojás! Ki festené színesre, tulipirosra a tojásokat, ki tenné a kerti
bokrok alá titokban a hímeseket az ajándékokkal együtt?
Füles már a kamra minden zugát felforgatta, de sehol sem találta a festékes-ecsetes vödreit!
Szörnyű sejtése támadt, amikor a kamra jobb sarkában
– egy répás láda mögött –,
jókora lyukat fedezett fel!
– Ellopták! Valaki ellopta
a festékeket és az ecseteket
is! Jaj nekem, mi lesz most?
Zokogva, könnyeit törölgetve rohant ki a nyusziház
elé, hogy rettentő veszteségét
elpanaszolja
Nyúlanyónak!
Nyúlanyó éppen a szomszédos
fa tövében lakó Egéranyóval
beszélgetett, aki sírva-nevetve
állította sorba saját egércsemetéit. Ők most kék-piros-sárgazöld-lila színekben pompáztak és éppen fürdésre
vártak!
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Az történt ugyanis, hogy az egérgyerekek saját kamrácskájukban rágcsálni való után kutatva felfedeztek egy régi, félig
beomlott egérjáratot. Ezt szorgalmasan kibontották és pillanatok alatt Nyusziék kamrájában találták magukat! Meglátták a
sok színes festékes dobozt és addig piszkálták, amíg az egyiket
sikerült kibontani! Igen ám! De az a huncut doboz (a piros!) leborult a polcról és nyakon öntötte a legkisebb egeret, aki tetőtől
talpig piros színű egér lett! Ez nagyon tetszett az egérgyerekeknek, majd meglátván az ecseteket, a többi dobozt is felbontották
és szép színesre festették egymást!
– Mi vagyunk a Húsvéti tojás! – cincogta Cini egér és közben
önfeledten rágcsálta az ecseteket, nem is gondolva arra, hogy
ezzel milyen kárt okoz Nyusziéknak! (Igaz nem találta valami
jó ízűnek.)
Egéranyó megpróbálta helyre hozni a dolgokat,
segített rendet rakni, lemosta virgonc egérkéiről a
festéket, de mi legyen a szétrágott ecsetekkel?
Addig törte a fejét, míg eszébe jutott, hogy még
a télen talált a harmadik fa tövében néhány szép
nagy diót, amit ő nem tudott feltörni. Úgy gondolta akkor, hogy a jó szomszédság kedvéért
elajándékozza a diókat Mókuséknak, akik szintén a környéken laktak. Mókusapó feltörte a diókat, adott belőle az egér családnak is, hálásan
köszönték Egéranyónak a váratlan csemegét.
Egéranyó rögtön átszaladt Mókusékhoz, elmondta mi történt és kérte őket, segítsenek pótolni a kárba veszett ecseteket!
Mókusék jót nevettek, majd az erdő minden
mókusát megkérték, hogy szép, dús farkukból
adjanak pár szál szőrt új ecsetek készítéséhez!
Estére már megtelt az ecsetes vödör finom,
puha mókusszőrből készült ecsetekkel. Kicsik, nagyok sorakoztak Füles nyuszi asztalán, aki boldogan kezdett hozzá a húsvéti
tojások festéséhez testvérkéivel és a segítőkész
szomszédokkal együtt.
Gyerekek, amikor megtaláljátok a
szép színes tojásokat húsvét reggelén,
vagy amikor az óvodában, iskolában
rajzolni, festeni fogtok, gondoljatok Füles nyuszira, barátaira és arra, hogy minden
bajban jöhetnek jó barátok és
segítenek nekünk. Ezért mi
is segítsünk azoknak, akik
hozzánk fordulnak gondjukban, bánatukban segítségért,
vigasztalásért. A Nyuszi család,
Egérkéék és Mókusék nevében kívánok minden gyereknek napsugaras tavaszi szünetet, sok locsolót a
lányoknak, nyuszi által festett hímes
tojást a fiúknak és kellemes húsvéti
ünnepeket a családoknak, Parád
minden lakójának!
 Szabóné Presovszki Mária
népművelő
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Farsang
az Idősek
Otthonában
Február utolsó napján tartottuk a
parádi Idősek Otthonában a szokásos farsangi rendezvényünket közösen a szalaparti otthon lakóival.
Ebben az évben dolgozói ötletre
visszatértünk egykori, még a parádfürdői kastélyban élő szokáshoz, miszerint a dolgozók öltöznek be maskarába, elűzni a telet,
betegséget,bánatot.
Ennek a megvalósításához mindenféle támogatást megkaptunk,
volt bőven ötletelés, lelkesedés dolgozói részről – nagy kíváncsiság,
várakozás lakóink részéről, hiszen
elsősorban nekik szerettünk volna
meglepetést okozni.

A Palócbokréta
Hagyományőrző Egyesület és
a Parádi Idegenforgalmi
és Kulturális Egyesület hírei
Magunk mögött maradt a 2017-es esztendő, decemberben
minden héten részt vettünk az aktuális programokon, Mikulástól szilveszterig, Luca napon, adventi rendezvényeken,
karácsonyi műsoron, mindkét egyesület tagjai lelkesen tettek
eleget a felkéréseknek.

Hófehérke meséjét adtuk elő
– kicsit másképp. A vidám, humoros szerepekben új oldalukról
mutatkoztak meg a kollégák – igazolva a mondást”nem tudni kiben
mi lakik”. Nem győztünk rácsodálkozni egymásra, sok munkában együtt töltött idő után is meglepetést tudunk okozni! Közelebb
kerültünk egymáshoz,érezhetően
barátságos légkör formálódott,
ami már meg is marad nekünk
örökre.
Igazgatónő azzal búcsúzott kis
csapatunktól, ha szerét ejtheti, lehetőséget biztosít számunkra más
rendezvényen fellépni. Ez az elismerés koronázta meg az amúgy
rettentően hideg napot.
 Jónásné Almádi Mária

Január 19-én a Palócbokréta megtartotta szokásos beszámolóját, ahol
a vezetőség ismertette az elvégzett
munkát, majd jó hangulatú esten
kívántak boldog új évet a teljes létszámban megjelent tagságnak.
Itt köszöntöttük fel Kiss Imréné
Valikát – hatvanadik születésnapja
alkalmából –, aki mindkét egyesület
könyvelési ügyeit intézi, melyet ezúton is hálásan köszönünk!
A PIKE éves közgyűlésére január
27-én került sor. Csortos Béláné és
Kiss Imréné tájékoztatója után finom
vacsorával kedveskedtünk a tagoknak és meghívott vendégeinknek.
Az este „fényét” emelte az önkéntes
szereplő csapat, akik nagy sikert arattak meglepetésnek szánt műsorukkal.
Köszönettel tartozunk: Osztafinné
Jucinak, Füstösné Klárinak a cigány Parádi Mozaik • 2018. március 

táncért, Barczáné Jucikának, Horváth Gézának, Simonné Ancikának,
Simon Aladárnak, Farkas Pistinek a
szép dalokért, Csortos Ibolyának és a
teljes tánckarnak, valamint az „olasz
énekegyüttesnek”, a Vass házaspárnak és mindenki másnak segítő
munkájáért!
Március 9-én a Palócbokréta
szervezésében megemlékeztünk a
Nőnapról, itt a PIKE vezetőségével
közösen megbeszéltük a 2018-as év
munkatervének vázlatát: konkrét
programjainkat és a várható, de még
feltételes szerepléseket.
Továbbra is feladatunknak tartjuk az együttes munkát és azt, hogy
a falu vezetősége és lakói ez évben is
számíthatnak ránk!
 Szabóné Presovszki Mária
népművelő

Mozaik

Jó együttműködés
a gyerekek egészségéért
szabadidő eltöltés, családtervezés és
emberi kapcsolatok témakörében.
A foglalkozások a gyerekek életvezetési szokásairól is képet adnak. Egy
általuk név nélkül kitöltött kérdéssor
eredményeként kiderült, hogy a kérdőívet kitöltő 107 diák közül 101 rendelkezik okostelefonnal, aminek használata átlagosan közel négy teljes órát
jelent a délutáni-esti idejükből gyakran
a tanulás, a sport, a családi együttlét és
egyéb egészséges szabadidős tevékenységek rovására.
Ami az egészségügyi állapotuk szemA program része az általános egész- pontjából különösen aggasztó, hogy
ségi állapotot tükröző testsúly-, test- ezek a gyerekek az eszközhasználat miösszetétel-, vérnyomás-, vércukor-, att jóval kevesebbet alszanak az életkoés
koleszterintszint
rukban optimális 9-10
mérés, illetve a vízóránál; sajnos jó néhány
További információkért
keresse munkatársainkat!
fogyasztást ellenőrző
diáknál az átlag a 8 órát
testösszetétel vizsgálat,
sem éri el. A kialvatlanAz Egészségfejlesztési Irodát
a kórház melletti különálló
amit már a korábbi
ság miatt fogyasztanak
„Juliette” épületben találja.
években is mértek néközülük sokan rendNyitva tartás:
hány osztályban az EFI
szeresen energiaitalt
hétfőtől péntekig 8- 16 óráig
dolgozói. Az újdonság
(a diákok kb. 60%-a!),
Telefon: 36/544-841
az, hogy ettől a tanévtől
ami viszont már az
minden végzős osztály, E-mail: efi.info@paradfurdo.hu egészségügyi szűréseígy a parádiak is találken is megmutatkozó
koznak ezzel a lehetőséggel. A kapott eltéréseket okoz: az EFI munkatársai
eredmények jelentésével kapcsolatban gyakran mérnek náluk egészségtelenül
a gyerekek tájékoztató beszélgetésen magas vérnyomást és pulzusszámot.
vesznek részt; az eredményekről, az
A szakemberek célja, hogy a gyereesetleges további teendőkről pedig a kekkel való közös munka tapasztalataszülők is írásos értesítést kapnak.
iról a pedagógusok közreműködésével
Az általános iskolát elhagyó korosz- a tanév során a szülőket is tájékoztastály egészségfejlesztési programjába sák majd. Fontos látni, hogy a gyerekek
ebben a tanévben rendszeres munkával táplálkozási és életvezetési szokásai,
kapcsolódtak be az EFI új részlegének, szabadidős tevékenysége a családban
a Lelki Egészségközpontnak (LEK) a alakulnak ki. Kell, hogy a szülők tudamunkatársai is. A mentálhigiénés szak- tában legyenek annak, hogy a gyerekek
emberek az osztályfőnökökkel együtt- esetleg egész életre kiható szokás- és
működve havonta egy alkalommal tar- értékrendjének kialakításáért ők a fetanak alternatív osztályfőnöki órákat lelősek, és amennyiben szükséges, meg
a gyerekeknek, amelynek keretében az tudják tenni a megfelelő lépéseket a válönálló életvezetéshez nélkülözhetetlen toztatás érdekében.
témákat dolgoznak fel. A foglalkozások
A változtatáshoz kérés esetén az EFI
célja, hogy a szakemberek alapfogal- és a LEK munkatársai szívesen nyújtamakat, egészséges értékrendet és haté- nak személyre szabott segítséget.
kony működési módokat vessenek fel
Várjuk önöket!
 Tolnay Katalin
és beszéljenek meg a diákokkal a jövőmentálhigiénés szakember
tervezés, a gazdálkodás, a kríziskezelés,

Izgalmas vállalkozásba kezdtek a Parádfürdői Állami
Kórház Egészségfejlesztési
Irodájának munkatársai.
A Pétervásári Járás általános
iskoláival, valamint a térségi
védőnőkkel együttműködve
átfogó egészségfejlesztési
projektet építenek fel a nyolcadikos diákok számára.
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Angolul tanulnak
a parádi kórház
munkatársai
Angolul kezdtek el tanulni a Parádfürdői Állami Kórház dolgozói, miután az intézmény vezetése
úgy döntött januárban kihelyezett képzést indít munkatársai
számára. A Mátra területére érkező külföldi turisták okán, de az
egészségturizmus kapcsán is egyre gyakrabban fordul elő, hogy
szükség van az idegen nyelvtudásra. Tapasztalt oktató segíti a
nyelvet tanulni vágyó ápolókat,
akiknek nagy könnyebbség, hogy
nem kell utazniuk az órákra,
helyben a lehetőség. A kórház vezetése tervezi egy orosz nyelvcsoport indítását is, hasonló kórházi
keretek között, amit a gyógyító
intézménybe érkező orosz betegek jelentős száma indokol.
A dolgozók számára ingyenes
nyelvtanfolyam jelentősen segíti
az intézmény munkatársainak
idegen nyelvi kommunikációját,
az egészségügyi szolgáltatások
magasabb szintű és szélesebb
körben való hozzáférését.

Megújul a kórház
földszintje
Az erőforrásoktól függően folyamatosan megújulnak a kórház
belső terei. A földszinti folyosók,
a váróterek, a fürdőfolyosók festése mellett az emeleti betegszobák felújítása is megkezdődött.
 T. Bokros Mária

!

ADÓJA 1%-NAK FELAJÁNLÁSÁVAL SEGÍTSE
A PARÁDFÜRDŐI KÓRHÁZ GYÓGYÍTÓ MUNKÁJÁT!
U G Y E S Z Á M Í T H AT U N K E G Y M Á S R A ?
Az adó 1% felajánlása Önnek semmibe sem kerül,
sokkal többet jelent a kórháznak és a betegeknek!
Gyógyulást, egészséget, gyógyító műszerek
beszerzését, jobb betegellátást. Az alapítvány, kurátorainak ellenőrzése mellett, minden bevételt a kórház
hatékonyabb működésének támogatására fordít.
Kérjük, támogassa adója 1%-val
vagy adományaival az Alapítvány
a PARÁDFÜRDŐI ÁLLAMI KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT
alapítványt.
ADÓSZÁM: 18584439-1-10
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Tegyünk Parád
Kincseiért!
Tisztelt Olvasók! Engedjék meg, hogy bemutassam a Tegyünk Parád Kincseiért közösség
munkáját.
Az Ökotárs Alapítvány által kiírt
pályázat eredményeként alakultunk meg 2017-ben.
Azóta is azon vagyunk, hogy
összefogással megszépítsük, ismertté tegyük Parádot.
Belevágtuk a fejszénket egy
nagy projektbe, miszerint az Ilona-völgyet információs táblákkal
látjuk el, kezdve az Ilona kapunál egy nagyobb, és további
15 db kisebb táblát a geológiai tanösvény mentén a vízesésig, melyek a 8 korábbi állomás mellett további 5 helyre,
látnivalóra hívják fel a figyelmet, 2 db pedig útba igazító
funkciót tölt majd be. A nagy tábla térképet, a tanösvény

régi és új állomásait, a túra pontos távolságát, nehézségi fokát, valamint QR kódot, a kisebb táblák rövid információt
tartalmaznak majd az adott állomásról, látnivalóról, és QR
kódot, amely ráirányít egy honlapra, ahol részletesebb információkat, és további érdekességeket olvashatnak majd.
A táblák legyártása azonban pénzbe kerül, ezért elindítottunk egy adománygyűjtő kampányt, amely január 24. és
március 20. között zajlik.
Vannak már támogatóink, és egy sikeres adománygyűjtés is lezajlott a Szent István csevicénél. Üzlethelyiségekben
(Papírka Lottózó és Sziszi Virágbolt) kirakott adománygyűjtő dobozokba is lehet névtelenül adományozni. A dobozok felbontása után, az átszámolt összegekről feljegyzés
készül, a személyes adományokról pedig átvételi elismervényt adunk.
A rengeteg munkának és utánajárásnak köszönhetően
a Bükki Nemzeti Park felajánlotta, hogy a nagyobb tábla
információs szövegének szerkesztését (közösen velünk), a
poszter legyártását, a fakeretet, összeszerelését és kihelyezését magukra vállalják, ami hatalmas segítség a közösség
számára, és ezúton is hálás köszönetünket fejezzük ki.
A műanyag tájékoztató táblákat a Garamond Kft. Eger
gyártja le, a táblák fa kereteit Csortos Tamás parádi vállalkozó készíti kedvezményesen a közösség részére.
Az összegyűjtött összeget a kampány lezárása után nyilvánosságra hozzuk, a személyes adományokat névvel és
összeggel, a név nélküli adományokat a gyűjtődobozok
ürítésekor készült feljegyzés alapján a közösség Facebook
oldalán, valamint a közösség következő kiadványában (Parádi Távlatok).
Ha Ön is szeretne hozzájárulni az Ilona-völgy fejlesztéséhez, keresse bizalommal a közösség tagjait akár telefonon,
személyesen, emailben.
Továbbá várunk olyan önkénteseket is, akik látnak fantáziát a közösségben, és szívesen csatlakoznának hozzánk.
További információ:
https://www.facebook.com/Tegyünk-Parád-Kincseiért515139755507588/
 Kárpáti Viktória
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