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Tisztelt Lakosok
Parádon,
Parádóhután
és Parádfürdőn!

Nagy ünnep közeleg, csak kicsit másképp!
Hogy milyen lesz a karácsony? Most még nem tudjuk. Kavarognak
a gondolatok, mert az idén minden más, mint az eddigi életünkben.
A 2020-as év valami olyat hozott a világnak, amire nem számítottunk, nem számíthattunk. Ennek kapcsán jönnek sorba a gondolatok
és velük a kérdések, amelyek megválaszolásra várnak. Most is kérdés,
fehér lesz-e az ünnep, – ami talán az idén nem olyan hangsúllyal bír -,
mely napokra essenek az események, hol legyen ádventi gyertyagyújtás, legyenek-e karácsonyi fények a településünkön, lesznek-e
vendégek a szállodában és a magánházaknál, egyáltalán lesznek-e
nyitva üzletek? Sok – sok olyan feladvány, amelyre az előző években
könnyen megtaláltuk a válaszokat. Az idén ez nem így van, mindenki
a híreket figyeli, milyen adatok jönnek, emelkedik-e az esetszám,
hiszen azok az életünk menetét szorítják szigorú szabályok közé.
Bárhogyan is lesz, azért van egy biztos pont – a szenteste, amikor a
megváltó megszületik és beteljesedik a karácsonyi csoda. Mindegy
lesz, nyitva volt-e pláza és hogy milyen ajándékot sikerült megvenni.
A karácsony meghittsége, belső tartalma csak rajtunk múlik – egy
a lényeg, szeretet legyen benne, és ha minden ember így cselekszik,
akkor biztosan elmondhatjuk, az idén is szép és tartalmas karácsonyunk volt, csak kicsit másképp.
Ezen gondolatok jegyében kívánok Parád Nagyközség Önkormányzata és a magam nevében, Áldott, Békés Karácsonyt, Egészségben
Bővelkedő Új Esztendőt településünk minden lakójának!
Mudriczki József
polgármester
Parádi Mozaik
Parád Nagyközség
Önkormányzatának
információs lapja

3

6

12

13

Felelős kiadó:
Mudriczki József
polgármester
Szerkesztők:
Szabóné Presovszki Mária,
Vass Gáborné
Elérhetőség:
iksztparad@gmail.com
Készült:
PAP NYOMDA KFT. Kompolt

Farkas Máté díjazott

Elbúcsúzott iskolánktól

Karácsony üzenete

Rákóczi emlékpark

Junior Prima Díj a jövőt formáló
tehetségeknek.

Nyugdíjba vonult Szalai Gábor
Béláné intézményvezető.

A Szent Család, minden család
példaképe.

Újabb emlékhellyel bővült
településünk.

Önkormányzati hírek
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Beszámoló a képviselő-testületi ülésekről
2020. szeptember 29.

Az ülés megnyitása után a polgármesteri jelentés következett, amely
az előző képviselő-testületi ülés óta
végzett munkáról, lejárt határidejű
önkormányzati döntések végrehajtásáról, és az átruházott hatáskörben
meghozott döntésekről szólt.
Az ülésen 6 napirendi pontot tárgyalt a képviselő-testület, mely során
rendeletet nem alkotott, de 7 határozatot meghozott.
A tervezett napirendeket megelőzően a képviselő-testület részére
tájékoztató hangzott el a település
fogászati egészségügyi helyzetéről,
melynek előterjesztője a GALAXYDENT Kft. ügyvezetője volt. A meghallgatásnak az adott aktualitást,
hogy a tavasszal megkötött megbízási
szerződés lejárt és szükségessé vált
annak módosítása. A tájékoztató elhangzása után kérdések következtek
a testület részéről, majd a képviselők
egyhangú szavazása alapján a szerződés meghosszabbításra került.
• 1
 . naprendi pont: Tájékoztató a
2020-2021-es oktatási év kezdetéről. Az előterjesztő Répáné Török Renáta, a Bendegúz Óvoda,
Gyermekjóléti és Alapszolgáltató
Intézmény vezetője. A tájékoztatóban nagy hangsúlyt kapott a
COVID-19 világjárvány terjedésének megelőzésére készített protokoll és a létszámadatok, melyek
a következők: a kiscsoportba 19
gyermek, a középsőbe 26 gyermek,
a nagycsoportba 27 gyermek került
beíratásra, illetve az év végéig még
6 gyermek érkezése várható. Szó
volt még a Konyha és az ÖNO működéséről.
• 2
 . napirendi pont: A testület döntött arról, hogy Parád Nagyközség
Önkormányzata a jövő évben is
részt kíván venni a BURSA HUNGARICA pályázati rendszerben,
egyúttal határozat született arról,
hogy az önkormányzat kiírja a pályázatot, amivel segíteni kívánja a
felsőoktatási intézményekben tanuló diákok lehetőségeit.

• 3
 . napirendi pont: Beszámoló
hangzott el a 2020. évi közmunkaprogram lebonyolításáról, a végzett
tevékenységről. Jelenleg 22 fő rendelkezik munkaszerződéssel. Ezúton is
szeretném megköszönni a programban résztvevők és vezetőik munkáját,
hiszen a faluüzemeltetés tekintetében
nagy hangsúlyt kap a tevékenységük.

Varró Gyula címzetes főjegyző úr
előterjesztését követően a képviselő-testület egyhangú döntést hozott
arról, hogy a jelenleg érvényben lévő
iskolai körzethatárokon nem kíván
változtatást eszközölni.

2020. október 28.

A polgármesteri jelentést követően 4
napirendi pont került a döntéshozók
elé. Az ülésen a grémium 1 rendeletet alkotott és 3 határozatot hozott.
Az ülésen Varró Gyula címzetes
főjgyező urat szabadságolása miatt
Fábián Antónia aljegyző asszony
helyettesítette. A képviselő-testület
aljegyző asszonyt e beosztásában üdvözölte és minden jót kívánt a közös
munkához.

Tisztelt Olvasó!
Amennyiben a képviselőtestületi ülések előkészítésére
született dokumentumokról,
a döntésekről, határozatokról,
rendeletek tartalmáról többet
szeretne megtudni, kérjük,
keresse fel Parád honlapját, • 1 . napirendi pont: Tájékoztató hangzott el a Recski Központi
a www.parad.hu-t.
• 4
 . napirendi pont: Beszámoló
hangzott el a 16 települést érintő
közös szennyvízberuházásról, annak jelenlegi állásáról, a helyreállítási munkák tervezett menetéről,
melyet a grémium 5 igen és 1 tartózkodás mellett jóváhagyólag tudomásul vett.
• 5
 . napirendi pont az egyebek:
Napi aktualitásokról esett szó,
köztük a COVID-19 világjárvány
terjedéséről településünkön. A folyamatban lévő pályázatok állásáról, együttműködésről, amely 3
település, Parádsasvár, Bodony és
Parád tekintetében közös fellépést
(megoldásra törekvést) sürget, a
nagy terhelést jelentő, a Mátrában
szabálytalanul közlekedő motorosokkal szemben. Téma volt még:
magánterület bérbevétele, amelyről a döntés a lakóingatlanok stabil
megközelítése érdekében született.
Tájékoztatás hangzott el 210m3 szociális tűzifa beszerzésének lehetőségéről, valamint az óvodai tornaszoba
megújításának, illetve a parádóhutai
ravatalozó felújításának pályázati lehetőségeiről.
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Ügyelet működéséről. A testület az
előterjesztést írásban kapta meg, a
szolgáltató képviselője viszont az
előzetes egyeztetések ellenére nem
jelent meg az ülésen, amit nehezményeztek a képviselők. A tájékoztatót a testületünk mindaddig nem
tudja elfogadni, amíg a feltett kérdésekre nem kapunk válaszokat.

• 2
 . napirendi pont: Parád Nagyközség Önkormányzata a nagyközség költségvetéséről szóló 2/2020.
(II.27.) rendelete módosításának
megtárgyalása és elfogadása következett. Az ülést megelőzően a
Pénzügyi és az Ügyrendi Bizottságok a módosítást tárgyalták és
mindkét bizottság azt elfogadásra
javasolta. A minden évben megszokott eljárásnak (módosításnak)
az volt az oka, hogy a költségvetési főösszeg 491.851.555 Ft-ról
700.056.540.-Ft-ra emelkedett, annak ellenére, hogy a koronavírus
világjárvány okozta elvonások jelentős változásokat eszközöltek a
bevételi oldalon, ezért bevételeink
rendre elmaradnak a tervezettől.
A testület egyetértett azzal, hogy
maximális spórolásba kezdtünk,
hiszen a II. hullám okozta nehézségek még csak ezután jelentkeznek.

Önkormányzati hírek
A költségvetési rendelet módosítását a képviselő-testület 6 igen és 1
tartózkodás mellett elfogadta.
• 3
 . napirendi pont: Tájékoztató
hangzott el a 24-es út Mátrai szakaszán szabálytalanul közlekedő
motorosokkal kapcsolatos ügyben.
Jelesül Parádsasvár Önkormányzata egy határozati javaslattal kereste meg Bodony és Parád Önkormányzatait, melyben az ügyben
való egyöntetű továbblépésen volt
a hangsúly. Parád tekintetében kisebb módosítást javasolva az előterjesztést elfogadtuk, és azt azóta
megküldtük Parádsasvárra.
• 4
. napirendi pont – egyebek:
Szintén aktualitásokról esett szó,
mely során a „Közterület Karbantartását szolgáló eszközbeszerzés
Parádon” nyertes pályázatunk beszerzési eljárását eredménytelen-

nek kellett nyilvánítani, mivel a
megadott határidőre nem érkezett
be kellő számú ajánlat. Egyúttal az
újabb kiírásról is döntés született.
Képviselői indítvány kapcsán egyhangúan határozott a testület COVID-19

3
gyorstesztek beszerzéséről, a járvány
kontrolálhatóságának eredményesebbé tétele miatt.
Szó esett még a fogorvosi és a háziorvosi rendelők működéséről, illetve
a feliszapolódott Tarna-patak medrének takarításáról.

Tisztelt Olvasó!
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 időszakban 2 esetben éltem a jogosultsággal, természetesen előzetesen
egyeztetve a képviselő-testülettel, illetve a kompetens bizottsággal. Az első esetben a „BURSA HUNGARICA” támogatási rendszerben pályázó felsőoktatásban
tanuló diákjaink önkormányzati támogatásáról és annak mértékéről született
határozat, második esetben az eddig ki nem osztott „Civil Szervezetek Önkormányzati Támogatásáról” hoztam polgármesteri határozatot. Sajnos az idén a
bevételek elmaradása miatt, az előző évekhez képest kisebb mértékű (egyharmadnyi összegű) támogatások kerülhettek a civil szervezetek számláira.
n Mudriczki József
polgármester

Gratulálunk Farkas Máténak

Farkas Máté, a Magyar Állami Népi Együttes kétszeres
„Aranysarkantyús” táncosa az idén két rangos elismerés
birtokosa lett.
A tánc világnapja alkalmából a Magyar Táncművészek
Szövetsége idén is díjazta a hazai táncszakma kiválóságait, amelyben, mint néptáncművész, tánckari szólista AZ
ÉVAD LEGJOBB FÉRFI TÁNCMŰVÉSZE 2020 címet
kapta meg.
Szeptemberben került sor a Junior Prima díj kiosztására. Ezzel az önálló díjjal jutalmazzák a kiemelkedő teljesítményt nyújtó harminc év alatti fiatalok közül azokat, akik
a jók közül is a legjobbak és a saját területükön a legeredményesebbnek bizonyultak. Máté, mint néptáncos, előadóművész kapta meg népművészet és közművelődés kategóriában a JUNIOR PRIMA DÍJ-at.
Kedves Máté! Fogadd szívből jövő gratulációnkat, hiszen
tehetséges fiatalként a legjobbak között lenni igazán nagy
eredmény, amelyhez kemény munkával, szorgalommal, kitartással jutottál el. Településünk, iskolánk is nagyon büszke rád, hiszen innen indultál el ezen az úton, így mindnyájan együtt örülünk az eddig elért sikereidnek.

További pályafutásodhoz kívánunk sok sikert,
jó egészséget, kitartást!
Parád Nagyközség Önkormányzata

c
c Parádi
ParádiMozaik
Mozaik •• 2020.
2020.december
október d
d

Fáy hírek

4

Hírek a Fáyból,
avagy röviden az iskolai életről

Szeptemberben megkezdődött a nagyon várt tanítás a felújítás alatt álló iskola épületében. Ez év március 17-e óta először
lépték át tanulók az iskola küszöbét. A már felújított termekben
kezdhette meg a tanulást 6 osztály. A könyvtár termét és olvasótermét a két 5. osztály vette birtokba, míg a két 6. és két 7.
osztály a Közösségi Házban lévő irodákban, illetve termekben
kaptak ideiglenesen helyet.
A járványhelyzet miatt a termeket fertőtlenítette a takarító személyzet. Az új
termekben sem helyezhettünk el bútorokat a hatályban levő intézkedések miatt, így most a termek és a folyosók nem
azt a képet mutatják magukról, amit a
diákok és a kollégák megszoktak. A
külső szigetelés és festés elkészültével
egy igen elegáns iskolaépületet láthatnak az arra járók.
Nagy örömünkre az őszi szünet után
újabb négy tanterem került átadásra,
ami kényelmesebbé tette a tanulócsoportok létét az építkezés ideje alatt is.
Már a belső udvar burkolása is lassan
elkészül. Bízunk abban, hogy a tavasz
közeledtével az épület egészét birtokba
vehetik a Fáy diákjai.
Nem csak a felújítás miatt szembesültünk szokatlan helyzettel a napi
munkát illetően, hanem a járvány miatt bevezetett intézkedések miatt is.
Az iskolába járó családok előtt ismert,
hogy az alsó és felső osztályok tanulói
elkülönítve lépnek be az iskolába, mindenki testhőmérsékletét megmérik, és
fertőtlenítik a kezüket az épületbe való
belépéskor.
Bár a körülmények nem szokványosak és nem könnyűek, a Fáy diákjai és
tanárai példamutatóan helyt állnak. A
tanulás és az oktató munka mellett a
hagyományokat tisztelve, különleges
műsorral emlékeztek meg az 1956-os
eseményekről, a forradalom és szabadságharc hőseiről. A műsort a két 7. osztály készítette Csortos Tímea és Csortos
Ibolya pedagógusok vezetésével. Ezúton
is köszönjük a színvonalas megemlékezést, amit Vass Gábor megörökített videón. A műsor az iskola és Parád Nagyközség honlapján is megtekinthető.

Új ablakok, hőszigetelés és külső
burkolat

A pandémiás helyzet miatt ebben az
évben módosultak a versenyekre vonatkozó szabályok. Sok verseny csak
on-line került és kerül megrendezésre.
A nyolcadik osztályosok készülnek a

Új burkolatot kapott a belső udvar

felvételire, és az ezt segítő versenyeken már túl is vannak, néhányan szép
eredménnyel. Bakos Bálint, Bódi Petra, Kerekes Borbála, Szabó Brigitta,
Kívés Anna, Papp Vica, Vanó Vanda,
Zám Boglárka a középiskolák által
szervezett előkészítőn és az azt követő matematika, magyar, angol, kémia,
c Parádi Mozaik • 2020. december d

informatika versenyek valamelyikén
vettek részt.
Közülük Alexa Helga a Szilágyi Erzsébet Gimnázium által szervezett angol versenyen 1. helyezést ért el. Szabó
Anna a Neumann János Gimnáziumban megrendezett természettudományi versenyen a 2. lett. Gratulálunk a
kiemelkedő teljesítményekhez, és kívánunk a felvételihez sok sikert.
A Művészeti Iskola tanulói közül Forgó Hanna, Stefáncsik Virág,
Szkálosi Boglárka a Herman Ottó Intézet által meghirdetett „Élet a vadonban”, míg Fejes Ádám, Megyeri Réka
Zóra, Nagy Letícia, Pintér Dorka és
Répás Luca „Zenélő vidrarajzok” címmel meghirdetett pályázatokon vettek
részt. Az eredményekről még nem kaptunk értesítést.
Táncos lányaink a közeljövőben
„Kreativity show”, „Mikulás kupa”,
címmel meghirdetett versenyen, és
„Ritmuscsapatok országos bajnokságán” vesznek részt. Drukkolunk nekik!
Itt az advent időszaka. Most különösen igaz, hogy legfőképpen lélekben
kell készülnünk az ünnepre, hiszen az
eddigi megszokott ünneplési formákon nem
vehetünk részt az iskolában.
Intézményünk diákjai: a negyedikesek,
a nyolcadikosok és a
művészeti iskola tanulói készülnek tanáraik
vezetésével az év legszebb ünnepére, a műsort, amit majd rögzítenek videófelvételen,
és a honlapon lehet
megtekinteni.
Az iskola vezetése,
tanárai és diákjai nevében mindenekelőtt testi, lelki egészséget, csendes,
szép készületet az adventi időszakra,
szeretetteljes, meghitt karácsonyt és
egy boldogabb új esztendőt kívánok
minden kedves olvasónak.
n Hollóné Kivés Violetta
intézményvezető-helyettes

Óvodai hírek
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Karácsony óvodás szemmel
Az óvodai élet minden nap egy varázslat. Legyen szó játékokról, sebekről, dalokról, versekről, mi mindig varázsolunk. A gyermeki lélek és tudat
ezektől a varázslatoktól még inkább
fejlődik és boldognak éli meg a napjait.
A csoportszoba díszeire rácsodálkozó gyermekszemek, a visszatükröződő
fények, az ünnep hangulata magával
ragadja az óvoda minden lakóját. Számunkra a karácsony nem csak a család
ünnepe, hiszen itt bent ugyanúgy meghittséget teremtünk az óvodás gyermekek számára. Díszítünk, gyertyát gyúj-

tunk, együtt takarítunk, mézeskalácsot
sütünk, énekelünk, verselünk. Csupa
olyan mesét mondunk, olvasunk, amik
a karácsony hangulatát közelebb hozzák a gyermekekhez. Gyakran halk
zene szól a csoportokban, karácsonyi
illatok szállnak, a babaszobákon izzósorok fényei villognak. Egész hónapban a családról beszélgetünk, fényképeket nézegetünk.
Az adventi koszorú 4 gyertyája, az
adventi naptár folyamatos kinyitása a
várakozás izgalmát, a közösen megélt
kellemes pillanatokat talán beülteti a

gyermekek lelkébe és emlékezetébe.
Ilyenkor lassítunk, megpihenünk, rácsodálkozunk, ámulunk. Nem tárgyi
ajándékokat várunk és adunk, hanem
kedvességet, szeretetet. A Karácsonyvárás időszaka a felnőttek számára is
elhozza a csoda megélését.
Településünk minden lakójának
meghitt, kellemes ünnepeket,
gyermekszemmel megélt karácsonyt
kívánnak az óvoda dolgozói.
n Répáné Török Renáta
és Jónásné Zaja Zsuzsanna

Erdődy Elek

Felnőttek karácsonyfája
Már alkonyul…Az angyal még nem csönget,
Gyermekfohász nem űzi el a csöndet,
A csöpp szívek ujjongva arra várnak:
Mikor suhannak már az angyalszárnyak.
A karácsonyfa gyertyák még nem égnek,
Térdeljünk le most mi: felnőttek, vének.
Hány éve annak?...Rég volt, nagyon régen,
Hogy mi térdeltünk a fácska tövében.
Próbáljunk újra kisgyermekek lenni,
Mintha nem történt volna semmi, semmi,
Mintha nem jártunk volna könnyben, vérben,
S nem könyörögtünk ember előtt, térden.
Nem gyűlöltünk és nem bántottunk senkit –
Körülölel a karácsonyi csönd itt:
Ne gondoljunk a megtett életútra,
S dobbanjon régi gyermekszívünk újra.
Legyünk – mint voltunk – tiszta, mint a gyermek,
Kinek szívében álmok szenderegnek,
Talán a jóság elfelejtett álma
Beteg szívünkben új otthont talál ma.

Szeressünk úgy, mint gyermekként szerettünk.
S bár zordon évek szálltak el felettünk.
Higgyük: az ember tiszta, jó és áldott,
Hisz Jézus egykor mindenkit megváltott.
Tudjunk – mint régen – újra imádkozni,
Lemondani és mindent feláldozni,
Megfogni kezét annak, aki reszket,
S levenni válláról a gond keresztet.
Megoldani a bús szegénység jármát,
Megölelni a szenvedőt, az árvát,
Segíteni, kik roggyant térddel járnak,
S letörölni a könnyeket, ha fájnak.
Tanuljunk újra: igaz ember lenni,
Egyenes úton szent cél felé menni,
Istent imádni tiszta gyermek szívvel,
Kihamvadt üszkön újra izzó hittel.
Szívünk szeressen, két karunk öleljen,
Kezünk kenyérkét mindenkinek szeljen,
S ha égnek majd a kis gyertyák a fákon:
A mi lelkünkben is legyen Karácsony!
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Elbúcsúzott iskolánktól
Decemberben vonult nyugdíjba a Fáy András Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője, Szalai Gábor Béláné,
aki 20 évig állt az iskola élén. Erről a tartalmas, eseményekkel teli
elmúlt időszakról, a jelenleg benne lévő érzésekről beszélgettünk.
– Hol kezdődött? Hogyan és miért
választottad a pedagógusi pályát? A
kezdetekről, pályájának indulásáról
kérdeztem.
– Rám aztán végképp igazak Juhász
Gyula szavai: A tanár az a gyerek, aki
legtovább jár az iskolába. Tarnaleleszi
születésű vagyok. A házunk az iskola
közvetlen közelében volt és én már totyogó kisgyerekként „iskolába” jártam.
Nagyon szerettem a nagy gyerekek között lenni és az akkori pedagógusok is
szívesen láttak akár az órákon is. Volt
füzetem, ceruzám, kistáskám – mint
egy igazi diáknak. Valószínű, hogy ez
az időszak, tele a jó élményekkel, határozta meg azt a kötődést, ami elsőként
a pedagógusi pálya felé terelte utamat.
Vonzott a tanítás, a gyerekekkel való
foglalkozás öröme, a fiatalok izgalmas
világához való tartozás, de legerősebben
az elsős tanító nénim kedves emléke és
a gimnáziumi osztályfőnököm szakmai
tudása, embersége hatott rám a pályaválasztásomkor. Számomra ők egész
életemben meghatározó személyiségek
voltak, akikre mindig szeretettel, hálával és tisztelettel gondolok, akiknek
a példáját követni szerettem volna. Az
átadott tudással, bölcsességgel, a másik ember iránti tisztelet kifejezésével,
a szépre és a jóra való érzékenység igényével gazdagabbá tették formálódó
személyiségemet, emberi tartásomat,
szeretetükkel kijelölték számomra a követendő ösvényeket. S meghatározóak
voltak pedagóguséletemben a parádi iskola pedagógusai. Ők, akik befogadtak,
tanítottak, mert hittek bennem. Rengeteget köszönhetek nekik.
– Mikor kerültél Parádra?
– Parádra 1975. augusztus elsején kerültem, s az akkori igazgató, Pócs Sanyi
bácsi, igen felelősségteljes munkával
bízott meg, az első osztály vezetésével.
Nagy kihívás volt. A mai napig nagyon
kötődöm az első tanítványaimhoz.

– Milyen értékek voltak a legfontosabbak a tanításban?
– Pedagógusként mindig kihívásnak éreztem érdeklődő, fogékony és
roppant kritikus gyerekek közt lenni.
A szakmai tudás elengedhetetlen követelmény, a társadalmi változásoktól
függetlenül. A könyv alapú tudás és a
digitális világ adta információdömping
természetesen más és más típusú felkészülést igényelt, amivel lépést kellett
tartani még akkor is, ha az én korosztályom jóindulattal is a digitális bevándorlók népes csoportjába tartozik.
De ez felveti annak az igényét is, még
ha régi módinak is hat, hogy a netező gyerekek számára megmutassuk a
könyvek adta információszerzés örömét. Azt, hogy milyen jó az olvasólámpa fényénél a nyomtatott könyv illatát
érezve olvasgatni, képeket nézegetni.
Viszont az internet tágra nyitotta a világot, ebben is tájékozódni kell, ha lépést
akartam tartani a fejlődéssel. Márpedig pedagógusként ezt kellett tennem.
Olyan tanárnak tartom magamat, aki
partnerként tekintett a diákjaira, tehát
ismernem kellett a net-trendeket, a világ híreit. Én hiszem, és tartottam magamat ahhoz, hogy gyereket csak úgy
lehet nevelni, ha az ember megtiszteli
azzal, hogy komolyan veszi őt.
c Parádi Mozaik • 2020. december d

– Milyen fontosabb fordulópontok
voltak a munkád során? Milyen változásokat hozott az igazgatóság?
– Számomra az idő, mindig is fontos
volt. Ha csak azokat a dátumokat említem, amelyek a munkában töltött idő
során „keletkeztek”, ez igen szembetűnő. Talán azt mondhatnám, így kerek.
• 1975. augusztus 1.
– a parádi iskolába kerültem.
• 2000. augusztus 1.
– intézményvető lettem.
• 2020. augusztus 1.
– lejárt az utolsó intézményvezetői
megbízatásom. Nyugdíjba vonultam.
Azt, hogy milyen változásokat hozott
az igazgatói kinevezésem, nehéz röviden
megfogalmazni. A pedagógusi munkát
én mindig is nagyon felelősségteljes hivatásnak tartottam, mert egy gyermek
felnőttkori életének milyenségét meghatározzák az iskolás éveinek élményei.
Egy iskola vezetése még több felelősséggel, kihívással járt. Visszaemlékszem,
mennyire elveszettnek éreztem magam
2000. augusztus 2-án, aztán az akkori
nagyszerű tantestület, az iskolatitkárral
együtt, szinte egy emberként mellém
állva, átsegített a kezdeti nehézségeken.
S a tantestülettel, a munkatársaimmal
ez az együttműködés, összetartás végig
kitartott a húsz éves vezetői munkám
során. Köszönöm.
– Milyen sikereid voltak, mire emlékszel vissza a legszívesebben?
– Azokat a sikereket, amelyekre elsősorban büszke vagyok, a kollégáimmal,
a tanítványaimmal, a parádi iskola
diákjaival együtt értük el. Úgy érzem,
közöm van ezekhez, mert megpróbáltam a sikerekhez vezető lehetőségeket,
utakat megteremteni. A tanulmányi
munkán túl a szabadidős programok
is a szép emlékeim közé tartoznak: a
nagyszerű gyereknapok, a mikulási
sütivásár, a színházba illő karácsonyi
műsorok, a nagy gonddal szervezett
megemlékezések, ünnepi műsorok
vagy a mindig felemelő ballagások. S
nem feledem a hetedikesek palotásait
és a nyolcadikosok keringőit az iskolai jótékonysági bálokon. Mind, mind
méltóak az iskola színvonalához és
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Rajverseny eredményhirdetése – 2017

Falukarácsony – 2017

Könyvtárátadó – 2020

nekem örök szép emlékek maradnak.
Köszönöm a tehetséges diákjainknak,
az álmodni merő pedagógusoknak és a
hozzáértő segítőknek.
– Mit szerettél a legjobban a tanári,
intézményvezetői munkádban? Melyek voltak a legszebb élmények?
– Egy pedagógusnak a legnagyobb
élmény, ha becsukva maga után az osztályajtót tud olyan tanulási környezetet
teremteni, ami élmény a diáknak és a
tanárnak is. Nagyon szerettem tanítani.
Amikor elröppent egy tanóra úgy, hogy
észre sem vettük. Ez matematika órán
különösen nagy dolog. A tehetséges
gyerekek mellett, nekem nagyon fontos
volt a kevésbé jól tanuló diákok tudásának gyarapítása is. S ez csak úgy sikerülhetett, ha megszeretik a matematika
órákat. Úgy érzem ez nekem sikerült.
Intézményvezetőként a minősítéseket tudnám kiemelni, mert ilyen alkalmakkor nagy mélységben sikerült
az egyes pedagógusok munkájába, pedagógiai életébe bepillantást nyerni. S
ezek az alkalmak csak növelni tudták a

Magyar költészet napi versmondó
verseny – 2019

Ballagás – 2019

kollégáim irányába érzett tiszteletemet
és elégedettségemet, mert megmutatták azt a magas szintű, tervszerű szakmai munkát, mellyel eredményesek
tudtak lenni a mindennapokban.
– Kire, mire vagy büszke, a legbüszkébb? Mit tartasz pályád csúcspontjának?
– Nem lehet egyetlen személyt, egyetlen dolgot kiemelni. Inkább úgy fogalmaznék, hogy örülök annak, hogy egy
c Parádi Mozaik • 2020. december d

falusi iskola hosszú távon sikeres tudott
lenni és maradni. Büszke vagyok a tantestületre és a pedagógiai munkát segítőkre. Diákjaink, tanáraink megállták
és nap, mint nap megállják a helyüket
és nem maradtak alul egyetlen városi
iskolával szemben sem, legyen szó tanulmányi versenyekről, sportversenyekről, pályázatokról. Mindig tudtak
megújulni, s a váratlan helyzetekben is
a legjobban dönteni, melynek eredményeként a parádiak a térség legjobb iskoláját tudhatják magukénak. Nagyon
jogosnak érzem azt az elismerést, hogy
ez az intézmény, a parádi Fáy András
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola kapta a felújítás lehetőségét, mél-
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tó körülményeket biztosítva ezzel az itt
dolgozó és tanuló embereknek. Örülök a támogató szülői környezetnek, a
faluvezetésnek, a civil szervezeteknek,
a magán embereknek, akikre mindig
lehetett számítani, ha a helyzet úgy kívánta. Együttműködés, összefogás nélkül ez a munka nem lett volna sikeres.
– Hogyan értékelnéd az itt eltöltött
45 évet?
– 45 év! Nagy idő. Itt telt el szinte az egész életem és én ezt az iskolát
gyermekeivel, dolgozóival, hibáival és
erényeivel együtt nagyon szerettem és
nehéz lesz nélküle élni. De nyugodt
vagyok, mert jó kezekben hagytam.
Itt elismertek és elviseltek, ami bizony
néha nem is volt olyan könnyű, ezért
azzal szeretnék búcsúzni, hogy köszönöm, hogy köztetek lehettem.
– Az elmúlt évben megkaptad a
Hatvani Tankerületi Központ Kiváló
Intézményvezetője Címet, amelyhez
ezúton is szeretnék gratulálni.
– Köszönöm szépen. Jól esett az elismerés.
– Mi fog a legjobban hiányozni
az iskolából?
– Egyértelműen a tanítás. A kollégákkal kapcsolatban maradok, a
diákokkal is sokat találkozom, de a
tanórák légköre már nincs többé, de
tudomásul vettem.
– Van valamilyen különleges gondolatod, üzeneted a diákjaidnak, volt
kollégáidnak, az új intézményvezetőnek búcsúzóul?
– Először is gratulálok a Fáy-ba járó
diákoknak, mert jól választottatok. Itt
remek életetek lesz, mert a titeket tanító kollégáim hivatásukat elégedettséggel, lelkesedéssel, szeretettel végzik. Ne

Életút
Tisztelt Intézményvezető,
Igazgató Asszony

(nem tudom másképp kezdeni,
mert ez nekem így vésődött be)!

Kedves Angéla!
Olvasva a riportot kirajzolódik
egy nagy formátumú ember
alakja, egy olyané, akinek sokat
köszönhetünk. Ahogyan szokták volt mondani, a parádi oktatás nélküled nem tartana most
itt, - sok-sok tanított gyermek,
kiváló szakmai munka, felújítás
és bővítés alatt álló, kimagasló
minőségű iskolaépület a műved.
Köszönjük! A cikk soraiban helyenként hol nagyon büszkévé,
hol pedig szinte elérzékenyülté
váltam, a közös munkára mindig emlékezni fogok.
Nyugdíjba vonulásod alkalmából őszinte tisztelettel, és baráti szeretettel kívánok Neked jó
egészséget és szép napokat családod körében!
Parád Nagyközség Önkormányzata nevében
n Mudriczki József
polgármester
feledjétek, itt sok jó tanár fogja a kezeteket, nyitja az elméteket és megérinti
a szíveteket.
Kedves tanártársaim! Ne feledjétek,
minden nap éri öröm ezen a pályán
az embert, csak meg kell találni, érzékenynek kell lenni rá. Az apró örömök
– amikre mások talán fel sem figyelnek – a legkedvesebbek, legemlékezetesebbek. Nekem gyakran felvillan
egy-egy kollégám, vagy tanítványom
nevetése, vicces grimasza, visszhang-

Angéla megvalósításokban, eredményekben gazdag oktatói és vezetői pályát tudhat maga mögött.
Mindig arra törekedett, hogy az iskola mind az oktatás,
mind az eszközellátottság terén folyamatosan fejlődjön,
kereste az új, innovatív megoldásokat, melynek eredményeként egy jól felszerelt, szellemiségében magas színvonalú iskola falai között fejlődött a jövő nemzedéke.
Sokat tett azért, hogy a parádi iskola kiemelkedjen a
környező települések iskolái közül, meghatározó szerepet

zik a fülemben egy-egy jópofa mondat, és mindig ismét el tudok mosolyodni rajtuk. Ilyenkor újra, meg újra
rádöbbenek, hogy szerencsés vagyok,
mert rengeteg szép pillanat tette teljessé életemet, pályámat, érezhettem
diákjaim és kollégáim, munkatársaim
megbecsülését. Ezt az érzést kívánom
a helyembe lépő új intézményvezetőnek, Révész Lillának. S most visszatérnék egy előző kérdésre, hogy kire,
mire vagyok büszke, a legbüszkébb?
Rendkívüli megelégedettséggel tölt
el, hogy az új intézményvezető, Révész Lilla, iskolánk volt tanulója. S
büszke vagyok arra, hogy első-második osztályban tanítója voltam. Ez
a remek ember, a szigorúan következetes pedagógus közel egy évtizedig
igazgató-helyettesemként
segítette
munkámat, együtt irányítottuk az intézmény életét. Most már ő lépett az
első helyre. Sikeres vezetői munkát
kívánok neki.
– Hogyan töltöd nyugdíjas napjaid?
Milyen terveid vannak az elkövetkezendő időszakra?
– A nyugdíjas napjaimat sok pihenéssel, sétával, olvasással töltöm. Megfőzöm a férjem kedvenc ételeit, a házi
kenyerem mellett megsütöm a rég nem
kóstolt süteményeket. Együtt vagyunk
a családdal, amennyire a helyzet engedi. Többnyire az internet jóvoltából
találkozunk. Szabálykövető emberként betartom az előírásokat. Ha túl
leszünk a vírus okozta megpróbáltatásokon, majd kibővítem az időtöltéseim
kínálatát. Most az egészség megőrzése
a legfontosabb, s ezért meg is teszek
mindent.
Kedves Kriszti! Köszönöm, hogy elmondhattam a gondolataimat.
Kívánok békés, áldott ünnepeket és
egészségben gazdag új esztendőt!

töltsön be térségünkben. Mi sem bizonyítja ezt jobban,
mint az, hogy számos környékbeli településről választják
gyermekeik oktatási intézményeként a parádi iskolát.
Hálánkat fejezzük ki, amiért áldozatos munkájával formálta a parádi és a környék településeiről idejáró gyermekek jelenét és jövőjét.
Kívánok nyugdíjas éveihez nagyon jó egészséget, élvezze
a jól megérdemelt pihenés éveit.
n Vass Gáborné
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Közösségi Ház – IKSZT hírei

FOTÓ: KÁRPÁTI VIKTÓRIA

Kedves Olvasók! A Parádi Mozaik szeptemberi számában azzal a gondolattal zártam soraimat,
hogy bízunk a járványhelyzet javulásában és abban, hogy az év hátralévő részében megvalósíthatóak lesznek programjaink. Akkor még nem gondoltuk, hogy szigorú korlátozások között
készülünk majd az év végére, az adventre, az ünnepekre. A remény november 10-ig élt, az akkor
megszületett Kormányrendelet értelmében – a sok más szabály és korlátozó intézkedéssel együtt
– 30 napra bezárásra került a Közösségi Ház is, valamint életbe lépett a rendezvénytilalom. Bizonytalanság tölt el, amikor ezen sorokat írom, mert nem tudjuk, hogy a 30 nap letelte után mi
fog történni, de sajnos nagyon úgy néz ki – ha ugyan lesznek is enyhítések némely dologban –,
a decemberre tervezett programok, rendezvények nem lesznek megtarthatóak. Ebben az évben
nem színesítik a kiadványt a sok-sok programot hirdető plakátok, és az év utolsó hónapjában nem
tudunk a megszokott módon, közösségi élmények által hangolódni az ünnepekre. Mindezektől
függetlenül hagyományainknak megfelelően iskolánk diákjai műsorral készülnek az ünnepekre,
amit – az október 23-i ünnepi megemlékezéshez hasonlóan – online formában lehet majd megtekinteni. Bízunk benne, hogy műsoruk karácsonyi hangulatot csempész majd az otthonokba.

Palócka Néptánccsoport

Engedjék meg, hogy néhány sorban
rövid visszatekintést tegyek az elmúlt
időszak eseményeire vonatkozóan.
Október 4-én, az Idősek Világnapja
alkalmából műsoros délutánra invitáltuk településünk idős lakosait, ahol
köszöntöttük mindazokat, akik hosszú
élet munkáját követően köztünk élik
mindennapjaikat. Mudriczki József
polgármester ünnepi beszédét követően a Palócka és a Tobolyka Néptánccsoport szerzett örömet műsorával a
jelenlévőknek. Néhány évvel ezelőtt
éppen itt, az idősek napi ünnepségen
mutatkoztak be először és azóta már
közösségünk műsorainak állandó fellépőivé váltak. Számos szereplésen, fellépésen vannak már túl, összeszokott
csapattá kovácsolódtak Csortos Ibolya
tanárnő vezetésével. A délután fellépője Bokor János, a Magyar Köztársaság

Tobolyka Néptánccsoport

Arany Érdemkeresztjével kitüntetett
énekese volt. A színvonalas, tartalmas
repertoárban jól ismert nóták, örökzöld dallamok csendültek fel. A műsor
nagy tetszést aratott, amit misem bizo-

nyított jobban, hogy többször tapsolták
vissza a színpadra a művész urat. Reméljük, hogy a jó hangulatú délutánnal sikerült egy kis örömet csempészni
időseink mindennapjaiba.

Bokor János nótaénekes
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Az idén rendhagyó módon emlékeztünk meg 1956. október 23. eseményeiről és hőseiről. Az idén is iskolánk 7. évfolyamos diákjai készültek
ünnepi műsorral a magyar forradalom és szabadságharc évfordulójának
tiszteletére, Csortos Ibolya és Csortos
Tímea pedagógusok segítségével.
Mudriczki József polgármester ünnepi gondolatait és a megemlékező
műsort online lehetett megtekinteni
településünk honlapján. Köszönjük
mindazok munkáját, akik hozzájárultak az ünnepi műsor és az erről
készült felvétel létrejöttéhez.

Megemlékező műsor
a 7. évfolyamosok
közreműködésével

Kedves Lakosok!
Ahogy az idő egyre hidegebbre és morcosabbra fordul, napjainkba lassacskán
beköltözik a melegség és a meghittség
érzése, lelkünkben érezzük az eljövendő nyugalmat, a várakozást. A napok
múltával egyre inkább várjuk már az
ünnepi várakozás meghitt időszakát,
mely az év egyik legszebb ünnepét
készíti elő. A sorra meggyúló adventi
gyertyák közelebb visznek bennünket
a Karácsony csodájához. Az ünnepi
készülődés, a mézeskalács nagyszerű
illata ünneplőbe öltözteti a lelkünket.
Bár a mostani rohanó világ nagyon
különbözik a régi időktől, és sok-sok
szép hagyomány feledésbe merül, mégis mindannyian érezzük már novem-

ber vége környékén, hogy valami készülődik, hogy valami várat magára.
Ez a négy hét a ,,szent várakozás”
időszaka. Ilyenkor talán érdemes egy
picit erre és önmagunkra is odafigyelni rohanó életünkben.
„Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek
hogy emberek lehessetek!”
		
(Wass Albert)
Beköszöntött a december, az év utolsó
hónapja, már javában az advent időszakát éljük. Nemcsak az adventi koszorúinkon égnek a hit, a remény, az öröm

Gondolataim a holnapról
(Üzenet a vírus árnyékából)

A szeretet ad, a gyűlölet elvesz és szegényebbé tesz.
A világ csak akkor lesz jobb, ha mi magunk is jobbak
leszünk. Ha a gonoszság elhatalmasodik körülöttünk,
ne a gonosszal válaszoljunk. Cselekedeteinkben inkább
szívünk minden jóságával, a legjobb szándékkal szeressünk, tegyünk jót, sok-sok jót. Légy példakép! Hig�gyük, hogy van remény. Képes az emberiség megújulni
békében és szeretetben összefonódva egy jobb, szebb,
szelídebb világot teremteni. Mennyire megváltozna az
életünk, ha gondoskodó, kedves, megértő lenne az emberiség. Hiszem, hogy hamarosan eljön az az idő, mikor
az őszinte szeretet fénye világítja be világunkat, melyben
a boldogság forrása nem a hatalomvágy, a birtoklás, hanem a jóság, a bölcsesség, az alkotása a jó dolgoknak lesz
a legnagyobb erényünk.
Ui.: Légy jó mindhalálig!

Simonné Izabella
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gyertyái, hanem lelkünkben is fellobban
a lángja. Hamarosan az utolsó, a szeretet
lángja is meggyullad, amely az ünnep
elérkeztével még erősebben lobog.
Sajnos az adventi készülődés és valószínűleg maga az ünnep sem lesz ugyanaz, mint az előző években. Egy olyan világjárvány kellős közepében vagyunk,
ami teljesen megváltoztatta az életünket. De éljünk bármennyire is nehéz
időket, készüljünk nyitott szívvel, szeretettel és reménnyel az év legszebb ünnepére, mert a hitet semmi nem veheti el
tőlünk. Hozzon a karácsony örömet, varázslatot, reményt és fényt a sötétségbe!
Kívánunk mindenkinek áldott ünnepeket és egészségben gazdag, boln Vass Gáborné
dog új évet!

Simonné Izabella

Anett született – egyszer
(Anyai üzenet a távolból mindenkinek)
Sír Európa
Sír a Világ
Altatót dúdol a szél
Pihenjetek, nyugodjatok
Szobátokban maradjatok!
Szobátokban maradjatok!
Majd, - éledezni fogtok!
Türelmesen várjatok
Még sír Európa
Még sír a Világ!
Gyermekem szívedbe
Költözzön boldogság
Hiányzik ölelésed
Szíved lüktetése a szorításodban!
Ma még felkelt a Nap
A reményünk megmaradt!

k

Kultúra, közművelődés

Kinyitotta az ablakot. A tér zaja váratlan vendégként lépett
be a csendbe. A gránitkő felerősítette a téren járók lépteit,
de nem erre figyelt. Finom, sustorgó hangot hallott, mint
mikor a huzat a bejárati ajtó alatt préseli át magát. Hiába
tömködte be rongyokkal az alját, a Mátra felől jövő északi
szél, mindig kedvére csiklandozta a régi ajtó deszkáit.
Most is ott dudorászott az ajtó alatt a Mátra felől fújó
szél. Csak ritkán pihent meg a templom tornyain, a huzatos
tér behúzta a kapualjakba az öreg deszkák résein, most is
úgy hatott, mintha
pánsípon fújná a
decemberi fagyos
dallamot. Zizegve repkedtek a tér
fáiról a sarkokba a
falevelek, kesergőn
vokálozva a szélzenekar mögött.
A nagyapja jutott
eszébe. A hátsóház
égre nyíló ajtajában
állt. Pergetéshez készülődtek. Azon a
tavaszon egymásba
ért a virágzás, korábban is kezdődött
és rövidebb is volt,
mint más években.
Úgy összesűrűsödött a tavasz, mintha attól tartott volna, nem lesz elég ideje mindenre. Elvirágzott a hárs is, illatos
szőnyeget terített a Fencel tető fái alá. Nem volt sok kaptárja
a nagyapjának, annyi csak, ami ellátta mézzel a családot, rokonságot, néha jutott belőle a gyöngyösi piacra is.
– El ne feledjük a plébános urat – szólt oda Pote apó
az unokájának. A hideg templomi levegő gyakran megkarcolta a papjuk torkát. Zengő baritonja volt, de nem az
a mélyről jövő, öblös fajta, hanem amibe bizony bele kell
tenni a hangszálakat, erővel. – A Pote bácsi méze a legjobb
gyógyszer a torkomra – dicsérte a pergetés napján a plébános az egyháztanács ülésén.
A perselypénz elszámolására jöttek össze, de mint an�nyiszor most is gyorsan bevégezték, inkább a Cserepest és
a Csákberket ért jégverést beszélték ki.
Váratlan érte a falut a kora nyári vihar. A Muzsla felől
gyülekező felhők nem ígértek jót, szürke veszedelemként
ereszkedtek egyre lejjebb, űzte őket a nyugati szél, éhes
falka elszántságával törtek rá a határra. Ez a széllel hajtott
mohóság mentette meg a falut, a vihar veszett tánca az alsó
határrészen tombolt, ott aztán kiengedte a javát: jeget, esőt,
szelet betyárosan.
– Mizörög Ferkó lovakkal volt kint. Éppen csak körbetekerte a bokájukon a kötelet, ráhúzott egy görcsöt, úgy
kötötte ki őket az egyik nyárfához. Hátukra dobta a lópokrócot, hogy a jég ne sebesítse ki a lovak hátát. Szerencséje
volt annyi szent. Ha nincs eszénél, még most is kereshetné a
két lovat – vette át a szót Pote bácsi. A többiek egyetértően
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bólogattak, lelkük mélyén hálát adtak az Úrnak, hogy nem
az ő szőlőjüket verte rongyosra a jég.
Még a közelgő elsőáldozásról beszélgettek, sietősen kiosztották, kinek mi lesz a dolga, aztán lassan szedelőzködtek. A
paplak a templommal szemben, a Fő utcán állt. A kapuban
még egyszer szóba hozták a vihart, majd az esti harangszó
végképp szétrebbentette őket.
Az utolsó kereteket szedte ki a pergetőből, mikor a nagyapja megérkezett. Siethetett az öreg, lihegve kapkodta a levegőt, pár pillanatig
a falnak dőlt, úgy
szemrevételezte a
történéseket. Mióta
beköltöztek a faluba ez volt az első
tavaszi pergetésük.
A Fencelen se volt
több hely, de itt a
hátsóházban
alig
fértek. Nem jöhettek
ki a tornácra, a méz
tisztán ér valamit.
– Jó lesz úgy fiam.
Tegyük vissza a kereteket gyorsan a
kaptárba, a méhek
majd kitisztítják, újrarakják, tudják ők
mi a dolguk.
Arra tanította a
nagyapja, ha türelmesen dolgozik, és a fedelező villát ügyesen használja,
nem hajszolja a pergetőt, a keretek nem sérülnek. A mézes kannákat már közösen tették a helyükre, a viaszt ös�szegyűjtötték. Hamarosan hozzáláthattak a nemszeretem
részhez, ahogy azt akkor nevezte. A pergetőt, a villát, tálcát,
a keretállványokat és a többi szerszámot, edényt el kellett
mosni. Még a pergetés előtt hoztak a Lesi kútról vizet, így
tempósan haladtak. Kellett is, lassan sötétedett, iparkodtak, hogy amíg látnak, minden a helyére kerüljön. Szeretett együtt dolgozni a nagyapjával, különleges türelme volt
az öregnek a gyerekekhez. Szerette a történeteit, legjobban
azokat, amelyek szereplői még éltek, és ő is ismerte őket, ha
csak látásból is.
A fenceli hárs mézéből mindig maradt karácsonyra, de
nem ám akármilyen. Nagyapja szerint annak a méznek,
amit a szőlő, az alma és a Póctetőről szedett dió mellé tettek
a nagyböjti asztalra, és amivel a mákos tésztát megcsurgatták, különleges íze volt. Gyerekként sokáig nem értette mi
is lehet az, amitől más ez a méz, mint máskor. Most már
tudja, a nagyapjától, az együtt töltött időtől, gyerekkorának színhelyétől, a fenceli hársfáktól, a kaptárakból együtt
kivarázsolt illatoktól, a történetektől, amiket pergetéskor
mesélt az öreg.
Egy ideig még hallgatta a térről jövő szél zenéjét. Elhatározta, a karácsonyi asztalra idén tesz egy üveg hársmézet,
és mesél a gyerekeinek egy történetet a nagyapjáról.
n T. Bokros Mária

Karácsonyi hárs
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A Szent Család,
minden család példaképe
Az ádventi várakozás járja át még lelkünket, amikor e sorokat
olvashatjuk, de már az ünnep izgalma, öröme él szívünkben.
„Fel nagy örömre …”, énekeljük boldogan Karácsony estéjén.
Az öröm akkor teljes, ha megosztható, ha közös, ha együtt
tapasztalhatjuk meg azt. Az öröm megosztásának legelső helye
a család. Jézus, az Isten fia is családban születik meg a mennyei
Atya akaratából. A közös öröm közösséget formál. Isten közösségbe alkotta az embert. A legegyszerűbb, és mégis sokszor a
legnehezebb közösség a család. Ezért áll előttünk karácsonykor
példaképül a Szent Család.
A Szent Családban Isten fontosnak
tartotta, hogy legyen Anya, Apa, mert
a gyermeknek mindkettőre szüksége
van. A mai modern kor nagy problémája, hogy erről elfelejtkeznek az
emberek. Sok család nem vállal gyereket, legfeljebb egyet, mert olyan
sokba kerül fölnevelni, iskoláztatni.
Milyen jó, hogy a nagyszüleink nem
így gondolkodtak, mert akkor mi se
lennénk ma a világban. Úgy gondolkodnak sokan a gyermek felől, mint
egy olyan dologról, mely, ha akarom,
hozzátartozik az élethez, ha akarom,
nem. Pedig igazából, a gyermek egy
ember, egy teljes értékű ember, melynek jogai vannak. Mindenekelőtt az
élethez van joga, ha megfogant. S ha
megszületik, akkor joga van, hogy
családba szülessék, hogy legyen apja,
anyja - esetleg még testvére is. Sokszor elmondtam már jegyes-oktatáson is, hogy a legnagyobb ajándék,
ha testvért adunk a gyermeknek, és a
legnagyobb öröme akkor van, ha látja
a szüleit, hogy szeretik egymást, hogy
a gondjaikat meg tudják beszélni, és
meg tudnak bocsátani egymásnak!
A Szent Család megmutatja, milyen egymás mellett állni az életben.
Szent József, a hallgatag szent, aki
először szembesül azzal, hogy Mária várandós, de nem harag, hanem
aggódás jelenik meg benne. Tudja, a
gyermek nem tőle van, de mégsem
bántja Máriát, majd az Angyal elmondja neki mi történt. József igaz
ember volt. Szűz Mária, aki szíve alá

fogadja a Szentet, bízik mind Istenben, mind Szent Józsefben, és nem
csalatkozik! Jézus, a gyermek, aki
szintén bizalommal van a szülők felé,
ezért vállalja az Isten Fia, az Élő Ige,
hogy megtestesüljön Názáretben, és
megszülessék Betlehemben a ragyogó csillag alatt, a barlangistállóban.
Vajon mi a közös mozgatója az eseményeknek? Az egyelten lehetséges
magyarázat: a SZERETET.

Szent Család is ezt élte át, utazás, születés, menekülés Egyiptomba, majd
hazatérés, de mindig együtt. Ez a Karácsony ebben a különleges időben
még inkább felértékeli a legalapvetőbb emberi kapcsolatainkat, mert mi
vagyunk egymásnak. Keressük meg
a Karácsony csodáját az életünkben,
szülessünk meg mi is a kisgyermekkel
a betlehemi éjszaka titkában. Legyen
ez az ünnep a megtépázott életünk
rendbetétele. Ha fel kell hívni valakit,
hívjuk fel, ha bocsánatot kell kérnünk
valakitől, kérjünk, ha meg kell bocsátani, bocsássunk meg. Haraggal nem
lehet ünnepelni. Fontos a kapcsolataink rendezése, a még több odafigyelés.
A legértékesebbet adjuk ajándékba, az
időnket, az életünket, szeretetbe csomagolva. Tegyük szebbé az ünnep
által életünket, de nemcsak az ünnep
miatt, hanem a megélt szeretetért.
Az első karácsony erről szólt, Isten
ránk tekintett, és beteljesítette a Mes-

Tudom, kicsit úgy érezhetjük, na,
megint a szeretet, de gondoljunk
bele, miért érdemes ebben a világban
bármiért is szenvedni, sírni, örülni?
Nincs az a gazdagság, hatalom, dicsőség, ami felérne a család szeretetével,
ahol tudom, biztonságban vagyok,
ahol nem kell szerepet játszani, ahol
elfogadnak, tudják, ki vagyok. Ahol
tudunk imádkozni, ahol tudjuk egymás terheit könnyíteni, ahol a szeretet
nem lehet önző, csak önátadó, mert az
mindig több lesz, mert a szeretet élet,
a szeretet remény, a szeretet béke. A

siási jövendöléseket Jézus Krisztus
születésében. A békét küldte a világba
azon a szent éjszakán, ahogy átélték
a pásztorok, a királyok, és a teremtett világot jelképező állatok. Legyen
ez nekünk újra az első Szent Éjszaka!
Ahogy egy gyermek mosolya mosolyt
hozott, úgy hozzon mosolyt, örömet,
békét otthonaikban a mindenható Isten végtelen kegyelme.
Kívánok áldott, békés Karácsonyt
mindenkinek!
n Dombi Ferenc Csaba
plébániai kormányzó
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Rákóczi emlékparkot avattunk
Október 29-én Parádfürdőn
került sor a Rákóczi emlékpark
avatására, amely a TOP 5.3.116-HE1-2017-00011 számú projekt keretében valósult meg.
Lassan egy 1 éve készültünk arra a
programra, amelynek részeként került volna átadásra az emlékpark. Az
elmúlt években többször írtunk már
arról e lap hasábjain, hogy Parád is tagja a Rákóczi emlékfák településeinek,
amelyek VII. országos találkozójának
Parád adott volna helyet ez év áprilisában. Sajnos ez az esemény a tavaszi
járványhelyzet miatt elmaradt. Akkor még bíztunk abban, hogy az őszi
időszakban lehetővé válik a program
megrendezése és ebben az évben mi
adhatunk otthont eme nemes kezdeményezésnek, és láthatjuk vendégül a
14 település képviselőit. Azonban az
októberre tervezett eseményt sem tudtuk megvalósítani, mert a települések
sorra mondták le a részvételt a már
náluk kialakult járványhelyzet miatt,
és ennek hatására úgy döntöttünk,
nem vállaljuk be, hogy az ország több
pontjáról ideérkező vendégek kockázatot jelentsenek az itt lakókra. A park
kialakítása időközben elkezdődött, és a
Rákóczi szobor is elkészült, ezért az a
döntés született, hogy a park avatását
megtartjuk, előkészítve ezzel a helyet a
jövőbeni országos találkozónak.

Szitáló esőben gyülekeztünk az esemény helyszínén, ahol Mudriczki József
polgármester osztotta meg gondolatait
a megjelentekkel. Ezt követően külön
köszöntötte Bagi Andrást, akit korábban az emlékpark létrehozásának kapcsán kért fel arra, hogy készítsen egy,
a fejedelmet ábrázoló alkotást a kidőlt
Rákóczi fa egy darabjából. Az ő keze
munkáját dicséri az emlékparkban felállított szobor, amellyel II. Rákóczi Ferenc fejedelemnek állítottunk emléket.
Ezt követően az alkotáson közösen helyezték el a megemlékezés virágait. Az
emlékparkban elültetésre került településünk nevében egy kocsányos tölgy,
amelyre, mint a park első fájára Szakács
Béláné, a Nyugdíjas Klub vezetője és
Horváth Géza, a Palócbokréta Hagyományőrző Egyesület elnöke, felkötötték
a nemzetiszínű szalagot. Dombi Ferenc
plébániai kormányzó ezután megáldotta és megszentelte a parkot.
Bízunk benne, hogy a következő év
lehetőséget ad a rendezvény méltó megtartására és a park kibővülhet a többi
település fájával.
n Vass Gáborné
c Parádi Mozaik • 2020. december d
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Névtelenül…
Az Ilona-völgyben kirándulva sokan
állnak meg egy kis pihenőre a Máriakegyhelynél. Mi sem bizonyítja ezt
jobban, mint az ott elhelyezett mécsesek, virágok, a közösségi oldalakra
feltett fotók. Azonban az ide megpihenni, elmélyülni, a táj szépségében
gyönyörködni
érkezőkön
kívül vannak
olyanok
is,
akik önkéntes
munkájukkal
sz eret nének
tenni azért,
hogy ez a
kultikus hely
gondozott,
ápolt legyen.
Egy beszélgetés alkalmával véletlen
szereztem róla
tudomást,
hogy két – a névtelenségüket kérő –
személy időt, energiát és pénzt nem
sajnálva tette rendbe az ősz folyamán
a képszobrot. Letakarították róla a
mohát, lecsiszolták, lemeszelték, a talapzat feletti részt kijavították, rendbe tették. Annyit elárulhatok róluk,
hogy az egyikük egy helyi lakos,
aki a település és az itteni közösségi
élet iránti elköteleződése nyomán
sok önkéntes órát tudhat már maga
mögött. A másikuk pedig – ugyan
már nem lakik Parádon, de sokszor
húzza vissza a szíve, szeret ide visszajárni. Ő mindig szívügyének érezte
azt, hogy a környékbeli helyek és
látványosságok méltó állapotban és
környezetben fogadhassák az ide érkezőket. Teszi ezt ezért, illetve reméli,
hogy mások is kedvet kapnak ahhoz,
hogy felkaroljanak néhány elhanyagolt, kevésbé gondozott helyet környékünkön. Hiszen tudjuk, mennyi
mindent lehet tenni azért, hogy szebb
legyen a bennünket körülvevő közeg,
a hely, ahol élünk.
Itt szeretném megköszönni önzetlen munkájukat, amely példaként
szolgálhat mindannyiunk előtt.
n Vass Gáborné

Mozaik

Parádi Idegenforgalmi és
Kulturális Egyesület
„Amiben most élünk, egy átmeneti állapot. Mindenki, mindenki ellen. Borzalmas vad erők tombolnak.
Nagyon sokan kerülnek olyan helyzetbe, hogy úgy érzik, nincs belőle kiút.
Pedig van, de csak egyéni!
Tömeg megváltás nincs! Egyénileg kell megtenned, amiért születtél, be kell
töltened a jobbik szerepedet. Mert vigyázz, kínálkozik rosszabb is! Próbáljátok magatokat megismerve, másokat segítve, mások felé a jót sugározni.
Jót tenni és tudni, hogy ami most látszólag rossz, utólag kiderülhet, hogy jó.
Nem formálhatjuk át a világot a magunk képére. Mindenkinek joga van
a saját világához.
Tökéletes ember nincs, mert akkor nem a földön lennénk. Mindenkit
arra tanítok, hogy legyen önmaga, hogy betölthesse azt a feladatot, amire
született.
Aki kapni akar, annak először adni kell.
A gond az, hogy az emberek mindent azonnal akarnak, nincs türelmük
végig járni a fejlődésüknek megfelelő lépcsőfokokat. Holott a földi lét a tapasztalásról kell, hogy szóljon mindannyiunk számára.
Véletlen történések nincsenek. Ha valaki szerencsétlennek érzi magát,
akkor is tudnia kell, hogy az események az előzmények tükrében, vagyis
okkal történnek. És azt is tisztán kell látni, hogy minden döntésünk jelzés a
jövőnek. Ébredni kell ahhoz, hogy önmagunkra találjunk, hogy fényt jelenthessünk a világnak, hogy segíthessünk a Földön.”
Szepes Mária író gondolatait szeretném közreadni, ajánlani, amikor
úgy érezzük, nem elviselhető már a
bezártság, az eltávolodás, az emberi
kapcsolatok szürkesége, érdektelensége.
Civil közösségünk tagjai sok
megvalósítandó ötlettel tervezték
2020 nyarát, több évtizedes parádi események folytatását a maguk
és mások örömére is. Tudjuk, eljön
majd az ideje, hogy pótolni tudjuk
az elmaradt programokat. De még
mindig várni és bízni kell.
Készül egy összefoglaló film Farkas Gitta és Vass Gábor szerkesztése
által az összes Palócnapok történeteiből – sok régi, kedves parádi
emléket megőrizve. Tavasszal ezzel
indítanánk „ráhangolással” a közösségi életünket.
Tervezzük a Szent Iván-éji mulatságot – melynek anyagi hátterét pályázatok megírásával biztosítanánk,
amely konkrétságát az alábbiakban
kívánom megosztani: az elmúlt évben két, 3 000 000 forint elnyerésére adódott lehetőség pályázat írása
kapcsán.
c Parádi Mozaik • 2020. december d

Az első: a Magyar Falu Program
Falusi Civil Alap keretén – civil közösségek tevékenységének támogatása címmel „Parádi Szent Iván-éji
bolondozások” benyújtott pályázatunk megfelelt a kiírásban szereplő
szakmai szempontoknak, de a rendelkezésre álló forrás korlátozottsága miatt tartalék listára került.
A második: Parád község turisztikai vonzerejének növelése címmel
benyújtott pályázata a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részéről befogadásra került. Értesítést várunk az
eredményről még ebben az évben.
2021-es évben a Közösségi Ház által
szervezett programokban is feladatokat vállalunk. Bízom benne, hogy tagságunk továbbra is szívesen dolgozik
majd minden Parádot szebbé, ismertebbé, örömtelivé tevő eseményben.
Ez a hely az otthonunk, amelyet
szeretünk lakóival és idelátogató, településünk értékeire kíváncsi, idetelepülő falubeliekkel együtt. Legyen hát
gondozott, lüktető és megnyugvást
kínáló, örömteli sok szép napunk.
n Csortos Béláné
elnök

Mozaik

Életképek az Idősek Otthonából
– akik évek óta
az idősekért dolgoznak
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Kedves Olvasók! Most különösen nehéz időszakot élünk át, lakókat, dolgozókat egyaránt elért a betegség. Fokozottan érzékeny mindenki, a családok,
dolgozók, idősek. Nehéz lenne most
bármit írni. Bízom benne, a képek erőt
adnak a hétköznapokhoz.
n Jónásné Almádi Mária

Kedves Idősek
Otthona dolgozói!

Önkormányzatunk, településünk lakói
és a Mozaik szerkesztősége nevében
szeretnénk megköszönni áldozatos
munkájukat, odaadásukat, szeretetüket, amellyel ebben a nehéz időszakban
is körülveszik az otthon lakóit.
Kívánunk nagyon sok erőt, kitartást
ehhez a nem mindennapi feladathoz,
és jó egészséget Önöknek és az ott élő
időseknek egyaránt.
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Mozaik – Sport

Parádfürdői Állami Kórház
A jelenlegi járványügyi helyzetben a Parádfürdői
Állami Kórházban is korlátozások bevezetésére
került sor, melyek célja, hogy elkülöníthető legyen a járó- és fekvőbeteg ellátás. A korlátozások
minden esetben követik az aktuális országos szabályozást és visszavonásig érvényesek.

Járóbetegekre vonatkozó szabályok
Időpont egyeztetés kizárólag telefonon:
• Szakrendelések: 30/461-4102,
hétfőtől péntekig 13.00-16.00 óra
• Ultrahang-, Röntgen és Csontritkulás:
36/ 544-807, hétfőtől péntekig 13.00-16.00 óra
Belépésre vonatkozó szabályok:
– vérvételre
– szakrendelésre
– kezelésekre
– infúziós kezelése
– röntgen és ultrahang vizsgálatra
A járóbeteg ellátásra érkezőknek az Épületbe
való belépés előtt BELÉPTETÉSI PONTON kell
jelentkezni. A BELÉPTETÉSI PONTOT a Parkoló szinten találják, a kék színű konténerben!
Leletkiadás: (labor, röntgen) naponta 9.0015.00 óra, a kórház nyugati bejáratánál. Személyes átvétel személyi igazolvánnyal, megbízott
személy esetén írásos meghatalmazással történik.
A kialakult koronavírus helyzet miatt
ebben az évben tevékenységünk korlátozottá vált. Ennek ellenére továbbra
is tartottunk edzéseket, ezek helyszíne a Közösségi Ház volt. Sajnos az
életbe lépő további korlátozások ismét
kényszerhelyzet elé állítottak bennünket. A Közösségi Házban már nem
tarthattuk meg az edzéseket, ezért új
helyet kellett keresnünk. Nagy segítségünkre volt Vass Gábor és felesége,
Kriszti abban, hogy egy olyan helyszínt, illetve olyan termet találjunk az
edzések megtartására, ami minden
törvényi feltételnek megfelel. Felvettem a kapcsolatot polgármester úrral, illetve Berkes Elemérrel, a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnökével. Végeredményként sikerült Berkes
Elemér hozzájárulásával a nemzetiségi önkormányzat közösségi termét
megkapni, így a jövőben ott lesz lehetőségünk edzeni.

Karácsonyi
gondolatok

„Tudjuk, a karácsony a szeretet ünnepe. Az ajándékozás gesztusának is ez az értelme: önmagunkat, önmagunknak egy „részét”
ajándékozzuk, adjuk oda másoknak. De ez a jelképes gesztus akkor valódi, ha nem marad puszta jelkép. Azaz, ha minél teljesebb
az odaadásunk, s ha teljes emberségünk, minden képességünk, s
minél tudatosabban vesz részt benne. Csak így kerülhetjük el a
csodálatosan harmonikus ünnep nemegyszer zavaró kísérőit, azt,
hogy a három nap pillanatra se váljék terhessé vagy akár unalmassá. Mert a szórakozás természete, hogy kiapad, egyedül a szeretet
találékonysága kifogyhatatlan.” 
(Pilinszky János)
„Egy asszony azt álmodta, hogy a piacon betért egy teljesen új
üzletbe, és legnagyobb meglepetésére Istent találta a pult mögött.
– Mit árulsz itt? - kérdezte.
– Mindent, amit a szíved kíván - válaszolta Isten.
Alig mervén hinni a saját fülének, az asszony elhatározta, hogy a
lehető legjobb dolgot fogja kérni, amit emberi lény csak kívánhat.
– Lelki békét, szeretetet és boldogságot, bölcsességet és félelemtől
való szabadságot akarok - mondta, majd kis idő múlva még hozzátette - nemcsak magamnak, hanem minden embernek a földön.
Isten mosolygott:
– Kedvesem, azt hiszem, félreértettél - mondta.
– Mi nem gyümölcsöt árulunk itt. Csak magokat.”
(Anthony de Mello)
Békés, boldog karácsonyt kívánnak a Parádfürdői Állami
Kórház Egészségfejlesztési Irodájának munkatársai!

Parád SE hírei

Szokásos éves taggyűlésünket megtartottuk, ahol megvitattuk az aktuális kérdéseket. Támogatási igényün-
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ket Parád polgármestere felé jeleztük
és ígéretet kaptunk, hogy a jövőben
továbbra is tudunk edzéseket tartani. Mudriczki József polgármester úr
ígérete szerint fogunk részesülni támogatásban, amit természetesen az
egyesület fenntartására fogunk fordítani. Célunk, hogy tovább tudjon
folytatódni ez a sporttevékenység Parádon. Nagy örömünkre szolgál, hogy
létszámunk sikeresen gyarapodott az
elmúlt időszakban.
Reméljük, hogy a jövőben változni
fog minden téren a helyzet és teljes
erőbedobással vehetünk részt a felkészítő edzéseken, készülhetünk a
versenyekre, hogy az ott elért eredményeinkkel Parád büszkeségei legyünk.
Bízom és bízunk benne, hogy ennek
nem lesz akadálya a jövőben a koronavírus helyzet sem.
n Nagy András
Parád SE elnöke

LAKOSSÁGI PÁLYÁZATI SIKEREK
Magyarország Kormánya által a Vidékfejlesztési Program keretén belül az
Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület működési
területére
meghirdetett
pályázati
felhívásokra
vállalkozók,
civilszervezetek valamint az önkormányzatok nyújthattak be pályázatokat.
Örömmel értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy településünkön lévő
vállalkozás is sikeresen pályázott.
Pályázat rövid bemutatása
Innovatív fejlesztések és munkahelyteremtés
Pályázó neve:

Lócziné Kis Anita

Pályázati azonosítószám:
VP6-19.2.1.-29-6-17
Projekt teljes költsége:
7.504.777,- Ft
Támogatás összege:
5.253.343,- Ft
Megvalósítási hely:
3240 Parád, Kossuth Lajos út 515 Hrsz
Támogatás elnyerésének éve: 2019
Megvalósítás éve:
2020
Projekt azonosító:
1952368259
A korszerűsítés során az eredeti az 1960-as években épült ún. lepketetős, vasbeton lemezfedésű
épületrészben csapadékvíz, illetve hőszigetelés, szakipari és gépészeti felújítás készült. Mára
rohamos állagromláson átesett épületszárnyt (raktár, vizesblokk) egyes részit el kellett bontani és
helyettük új szerkezeti részeket kellett építeni.
Az új és régi belső falfelületek megfelelő előkészítés után két réteg diszperziós festést kaptak. A
padozatok burkolata cserére szorult, új gressplap burkolat került.
Az épületben gázkonvektoros fűtés működött. Ez el lett bontva és a gázvezeték rendszer is meg
lett szüntetve. Beépítésre került egy inverteres levegő-levegő hőszivattyú, mely a hűtést és a fűtést
is ellátja. A pultnál közvetlenül a munkatér alatt kb 3,0m2 felületen elektromos kiegészítő
padlófűtés készült.
A felújítás előtti épület nem felelt meg a mai kor követelményeinek, beázott, hűtés-fűtés nem volt
megoldott, így magas fenntartási költséggel rendelkezett. Az épület korszerűsítésével, felújításával
és az új inverteres hőszivattyú beszerzésével az épület fenntartási költsége jelentősen csökken.
Cél: Gazdasági potenciál növelése, minőségi termék és szolgáltatás kínálat bővítése, valamint a
már meglévő munkahelyek megőrzése.

Lócziné Kis Anita a 3240 Parád 515 hrsz-ú üzletépület korszerűsítését hajtotta végre.

