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Tisztelt Választóim!
Kedves Parádiak!
Tisztelettel megköszönöm Önöknek, hogy bizalmat szavaztak, hogy hisznek abban a kitartó
tevékenységemben, hogy településünk sorsát, fejlődését legjobb tudásom szerint fogom
irányítani. Ebben a ciklusban is bizonyítani szeretném, közösen együtt haladva elérjük
céljainkat.
Kérem Önöket, segítsenek ebben a munkában, véleményük megosztásával, a kezük
munkájával, és nagyszerű emberi magatartásukkal, hogy a ciklus végén az ígéretek tetteké
váljanak.
Ehhez kívánok én Önöknek is sok sikert, töretlen tenni akarást!
„Akiket elválaszthatatlanul összeköt a sors, azok a közös jó létet csak az összetartozásban,
egymás szeretetteljes támogatásában találhatják meg.”
/Orbán Balázs/

Tisztelettel:
Mudriczki József
polgármester

Tájékoztatás a képviselő-testületi ülésekről
Parádon a lakosság és választott képviselői között a kapcsolattartás húsz év alatt sosem volt
mintaszerű, az utóbbi években pedig a korábbinál is rosszabb volt. A képviselők a hivatal
falai közé szorulva-szorítva dolgoztak; a lakosok nem jöttek el az ülésekre, a testület pedig
bár a Mozaikkal igyekezett információhoz juttatni az embereket, a lap megjelentetésének
felfüggesztésével elszigetelődött, a falugyűléseket, közmeghallgatásokat elhanyagolta vagy
rosszul szervezte. Hogyan tudhatná így választott képviselőit minősíteni és döntéseikről
elszámoltatni a közösség?
A másutt (általában a városokban) az élő kapcsolat fenntartására legjobban bevált mód a
kábeltévén közvetített információközlés, köztük a közvetítés a testületi ülésekről. Ez a
lehetőség Parádon nincs meg. Maradnak a rendszeresen megtartandó falugyűlések (ezt
mostani polgármester megígérte), és marad a Mozaik. Éspedig úgy, hogy az ne csak hozott
határozatokat közöljön, hanem mintegy bevezesse a parádiakat az ülésterembe, azaz úgy
tájékoztasson, mintha hangfelvétel kivonatát hallgatná a választópolgár. Ezt a munkát a
testület nevében és megbízásából én, Nagy István végzem.
2010. október 13-i ülés
Az új testület alakuló ülése. Minden ünnepélyes, a himnusszal kezdünk.
Az események most is a napirendi pontok szerint követik egymást, az ülést a jogszabályok
alapján a korelnök, dr. Nagy István vezeti.
Jónásné Zaja Zsuzsanna asszony, a Helyi Választási Bizottság Elnöke közli a 2010. október
3-i választás eredményét, beszámol a választás lefolyásáról, majd átadja a megbízóleveleket.
A képviselők: Csortos Béláné, Csortos György, Kucsera György, dr. Nagy István,
dr. Radetzky Nagy István és Szakács József.
Eskütétel: képviselők, Mudriczki József polgármester esküje.

Mudriczki József polgármester eskütétele

A képviselők titkos szavazással alpolgármestert választanak, az alpolgármester dr. Nagy
István lesz. Ő is esküt tesz.
A vonatkozó jogszabály értelmében most kell megállapítani a polgármester és az
alpolgármester illetményét. Az alpolgármester előterjesztésére Mudriczki József polgármester
illetményét a testület az előírt minimumszinten, bruttó 328525 Ft-ban állapítja meg. (A
polgármester korábban a szóbeli egyeztetésen maga is ezt gondolta helyesnek.) Megilleti őt
költségtérítés is, ennek mértékét illetményének 30%-ában határozta meg a testület.
Az alpolgármester a számára adható illetményre (minimumszintje 173925 Ft) nem tart
igényt, a képviselői tiszteletdíjnak, 10000 Ft-nak a 20%-át költségtérítésként megszavazza
neki a testület.
Két szabályozó dokumentum elfogadása következik: a képviselők (miután megismerték)
egyhangúlag és vita nélkül elfogadják a módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot és a
Közbeszerzési Szabályzatot.
A vendégek - mintegy 30 parádi érdeklődő - köszöntötték a falu új vezetőit.
2010. október 20-i ülés
Mudriczki József polgármester – a törvényi előírásnak megfelelően – beszámol arról, hogy
mint a testület határozatainak megvalósítója a két ülés között eltelt időben mit végzett.
Három napirendi pont van: 1. A bizottságokba jelölt külső tagok megválasztása és
Eskütétele
2. Megbízás adása a Köves pataki árapasztó záportározó
megépítésére
3. Egyebek
A képviselők megválasztják a bizottságokba jelölt külső tagokat:
- a pénzügyi bizottságba Barizs Jánosnét és Kívés Andrást (a testületből tagok:
Szakács József elnök, Csortos György, Kucsera György)
- az egészségügyi és szociális bizottságba Berkes Elemért és Valiskó Jánosnét ( a
testületből tagok még: Kucsera György elnök, Csortos György, Csortos Béláné)
A külső tagok esküt tesznek.
(A harmadik bizottságba, az ügyrendiben csak képviselők vesznek részt: Csortos Béláné
elnök, dr. Radetzky Nagy István és Kucsera György).
A tározó megépítésére közzétett ajánlattételi felhívásra egy ajánlat érkezett, így az ajánlattevő
kapott megbízást. A nyertes: Eger Tarnavölgyi Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat,
Eger, Torok köz 5. Az ülésen megjelentek a pétervásárai projektmenedzser cég képviselői, a
szerződéstervezetre vonatkozó kérdésekre ők válaszoltak.
A képviselőket a működési, biztonsági kérdések (Nagy I.) és a műszaki illetve pénzügyi
jellegű kérdések (Szakács J.) érdekelték. Az eddig ismert és most kiegészített jellemzők a
tározóról: - ún. zöld tározó lesz, vagyis a felduzzadás után órákon belül távozik belőle
a felgyülemlett víz
- Parádnak a Benyus-háztól Recsk felé eső részét védi
- az építésre a pályázaton nyert összeg: 171.400.304 Ft, ehhez a 10% önerőt a
parádi önkormányzat az idei és a jövő évi költségvetésében biztosítja
- a gátnak 2011.-re el kell készülnie
A megbízásról szóló határozati javaslatot a testület egyhangúlag elfogadja.

(A képviselők megszemlélik a tározó helyszínét és az eddig végzett előkészületi munkát. Az
ülés ezután folytatódik.)
Egyebek: Egy képviselő kérdezi, hogy a tározót építő cég hova fizeti be az építéshez
kapcsolódó iparűzési adót (Csortos Gy.). Válasz: Parádra (Varró Gy.).
Másik képviselő a választási gyűléseken elhangzott lakossági véleményeket összegzi,
javasolja, hogy a testület fontosságuk sorrendjében tárgyaljon róluk (Nagy I.). Témák:
palóc nap, a honlap megújítása, programok fiataloknak, vízelvezető árkok, Parádi Mozaik,
helyi alvállalkozók a közösségi ház továbbépítéséhez, Ilona-völgy, a parádfürdői
buszmegálló, a Fehérkő út becsatlakoztatása a Fenyves útba.
Egy lakos, aki a záportározó építhetéséhez földet adott bérbe az önkormányzatnak, kérdezi a
szerződés gyakorlattá tételének idejét (Széll Péter), válaszol a jegyző.
Egy másik lakos kérdezi: a tározó csak Parád egy részét védi, nem lehetett volna fentebb
elfogni a patak vizét, hogy a község nagyobb része legyen biztonságban; a tározó Recsknek
hasznosabb, kezdeményezte-e Parád, hogy Recsk és más lentebbi falvak is beszálljanak a
tározóépítés önrészébe (Szakács Zalán).
Válasz: nem, ismert volt Recsk anyagi helyzete, továbbá az általuk építendő mentőállomás
önrészébe ők sem kérték a mi részvételünket (Varró Gy.). (A tározó, mint fejlesztés, egy ún.
műtárgy, Parád vagyonát gyarapítja – a szerk.)
Szakács Zalán bejelenti, hogy magánkezdeményezéssel egy új helyi közéleti lapot
indítanak.
Egy ötletet – hogy a képviselők tiszteletdíjából, mely 10000 Ft havonta- képezzenek
segélyalapot a majdani parádi károsultak támogatására (Kucsera Gy.) – a testület nem karolja
fel. Ám azzal egyetértenek, hogy az iszapkárosultaknak küldjék az első tiszteletdíjukat (Nagy
I.)
A polgármester az ülést bezárja.
Tisztelettel: Dr. Nagy István
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Októberi Események
Idősek Világnapja
Október 17.-én, vasárnap délután köszöntötte Mudriczki József polgármester úr az
egybegyűlteket a Közösségi Házban. Sokan megtisztelték jelenlétükkel az „örömszínházzal”
egybekötött eseményt. Két jelenettel kedveskedett ez alkalomból a jászfényszarui Fortuna
együttes. Kellemes, bensőséges délután volt.
Egy rövidke részlet Polgármester úr köszöntéséből:
„Az idős szó azt jelenti: - elhaladt az ember fölött az idő - 70-80, akár több évet is megélt már.
De jelenti azt is, hogy az eltelt évek átélt élményei, megszerzett tapasztalatai öregbítik
növekvő tiszteletet parancsoló tekintélyét.
Éppen ezért, amióta ember él a földön az idősek tisztelete minden nép erkölcsi kódexében,
vallásában megfogalmazódott. Az idősek megbecsülése tehát minden felnövekvő nemzedék

kötelessége. Olyan emberi kapcsolat ez, mely a különböző generációk, nemzedékek
összetartozását bizonyítja.
Akik az emberi lét küzdelmes útján több történelmi rendszerváltást megérve elérkeztek az
idős korba, felnevelték gyermekeiket, átdolgozták az elrepült éveket, jogosultak lennének a
nyugodt megelégedéssel teljes öregkorra.
De vajon megadja-e minden idős embernek a megelégedés örömét az élet?
Ha meghallgatnánk válaszaikat a magányosokét, a testi-lelki fájdalomtól meggyötörtekét
rádöbbennénk milyen nagy jótétemény számunkra, ha odafigyelünk rájuk, ha kifejezzük
irántuk rokonszenvünket, ha megbecsüljük élettapasztalataikat, szellemi kincseiket.
Személyes életünk részesei ők. Édesanyáink, édesapáink, akiknek szívében egyetlen percre
sem szűnik meg a gyermekeik, unokáik iránti szeretet.
Nem csitulnak vágyaik, hogy jobbá tegyék életünket.
Jóságuk, önzetlenségük, előrelátásuk olyan erkölcsi erő, melyet emberi hálátlanság, közöny,
embertelenség sem győzhet le soha.
Az Idősek Világnapja arra hívja fel figyelmünket, hogy közvetlen környezetünkben, a
családokban és az élet minden területén élő idős emberekkel éreztetnünk kell tiszteletünket,
segítő szándékunkat, melyet küzdelmes életútjukkal kiérdemeltek.”
Éljenek még sokáig közöttünk, jó egészségben, boldogságban!- ezt kívánja nagyközségünk
képviselő-testülete és Polgármester úr.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vöröskeresztes hírek
Az idén harmadik alkalommal október 22.-én volt véradás Parádon. 41 lakos élt a
segítségadás lehetőségével. Minden évben háromszor a polgármesteri hivatal nagytermében
biztosítanak helyet a véradásnak, amelyet polgármester úr is támogat.
A helyi titkár Szakács Béláné ezen a napon köszönt el a Vöröskeresztes munkatársaitól és
mutatta be utódját Zaja Esztert.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A parádóhutai lakosok a választásokat követően megkeresték a polgármestert azzal a kéréssel,
hogy szívesen fogadnák, ha ifj. Boros Tibor fiatal barátunk kapcsolattartó szerepet töltene be.
Közvetítene, segítene a Parádóhutai településrészen lakók mindennapi gondjainak,
problémáinak közvetítésében az önkormányzat felé.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Október 23. Nemzeti ünnepünk napja
Bensőséges ünnepség keretében október 22.-én, ünnepeltük az 1956-os forradalom és
szabadságharc emléknapját a Közösségi Házban.
Az iskola 7. osztályos tanulói Halál helyett élet terem címmel irodalmi műsorral tették
meghitté a délutánt.
Szalai Gáborné igazgató asszony ünnepi megemlékező beszédet mondott.
Tartalmas, gondolatébresztő soraiból idézünk:
„A csendnek vége lett.
Élnünk kell, bátran és önbizalommal, ötvenhat jogos örökségével, amely arra tanít, hogy ha
egy nép felemeli a fejét és közösnek érzi a haza ügyét, képes legyőzni előítéleteket és
ellenszenveket, képes felülemelkedni kicsinyes érdekeken, képes nemzetté nemesedni – akkor
csuda dolgokra képes! …..
Valóra kell váltanunk azokat az álmokat a hazáról, a szabad és büszke nemzetről, amelyekért
ők az életüket adták oda, hogy elnyerjük a magunk számára is a szabad hazát, és majdan
továbbadhassuk az utánunk jövőknek. .....
1956 barikádjának számos szeglete volt. De a barikádnak csak két oldala lehet: a szabadságé
és a diktatúráé. Az új Magyarország, a harmadik köztársaság – a haza, amelyben élünk, a
barikádnak csak az egyik oldalán épül fel.
Ott, ahol a lyukas zászlók lobogtak, ott, ahol vértanúvá lett Nagy Imre, a Harmadik Magyar
Köztársaság valamennyi igaz miniszterelnökének politikai elődje.
Nem lehet középen állni!
Nincs félút szabadság és diktatúra között!
Világosan, egyértelműen és felelősen kell beszélni akár 1956-ot, akár 1989-et, akár 2010-et
írunk.
Emlékeznek Márai angyalára?
„És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végkép nem értikŐk, akik örökségbe kapták-:
Ilyen nagydolog a Szabadság?..”
A nemzeti ünnepen mi pontosan tudjuk a választ! Mondjuk meg a kételkedőknek is!”

A képeket készítette: Bartus Áron 6. oszt. tanuló

Nagy Vagy!
2010. májusában a parádi Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény jelentkezett a Nagy Vagy nevű televíziós sportvetélkedőre.
Csapatunk és 50 fős szurkolótáborunk október 23- án vett részt Budapesten a Sportmaxban
megrendezett versenyen, amit majd a TV2-n lehet megtekinteni (november 7-től minden
vasárnap délelőtt lesz egy adás, hogy mi melyikben szerepelünk, azt még nem tudjuk)!
A csapat tagjai Vanó Vivien és Tarjányi László mindketten 3. osztályosak, Mirkó Nikolett 5.
osztályos, Farkas Rebeka, Seres Petra, Szabó Szabolcs 6. osztályos tanulók, Pálosi János 8.B.
osztályos, Kovács Adél és Madár Bence 8.A. osztályos tanulók, Fábián Antónia, Kovácsné
Fejes Erika, Tarjányi Tibor és Koós Károly szülők, valamint egy híres ember, nevezetesen
Szandi voltak. A csapatot Drotárcsik Ildikó tanárnő készítette fel, aki csapatkapitányként a
háttérből biztatta, esetenként küzdötte végig a versenyt.
Narancssárga színben pompáztunk egész nap, a hangulatunkat is jól jellemezte ez a szín,
hiszen mindnyájan nagyon jól éreztük magunkat. A csapat az uszodában kezdte meg a
szereplést, amelyre Gyöngyösön edzettek, a hangulat fergeteges volt. Estefelé került sor a
szárazföldi megmérettetésre. Az első szám a kerékcsere pechesre sikeredett, de a végére
nagyon jól belejöttünk a versengésbe, és habár nem jutottunk tovább, mégis egy életre szóló
élményt jelentett a nap mindnyájunknak! Plusz versenyszám volt, egy egészséges mozzarellás
étel elkészítése, amit a zsűri külön díjazott. Ezt a számot mi nyertük, köszönet ezúton a Koós
családnak, akik elkészítették a grillezett csirkemellet spenótos ágyon olvasztott mozzarellával
a tetején.
Találkoztunk sok hírességgel, gyűjtöttünk autogramokat, és rekedtre szurkoltuk magunkat,
vasárnap lett mire hazaértünk.
Köszönjük Szalai Gáborné igazgató asszonynak, hogy lehetővé tette számunkra a versenyen
való részvételt és minden segítséget megadott ahhoz, hogy a versenyen legjobb tudásunk
szerint helytálljunk!
Indulót is készítettünk erre a napra, aminek a refrénje:
„Ússzatok és kússzatok
Fussatok és húzzatok
Hajrá Fáy! Hajrá Parád!”

képet készítette: Koós Károly

képet készítette: Bartus Áron 6. osztály
Tisztelettel: Cserháti Zsanett Johanna
iskola titkár

Magyar Hegyi Bajnokság kerékpárverseny
Parád harmadik alkalommal adott otthon a rendezvénynek, a Magyar Kerékpáros Hegyi
Bajnokság rajthelyeként, köszönettel Nagy Oszkár úr közbenjárásának, és a Közösségi Ház
vezetőségének. Az esemény szervezője Somogyi Miklós a Magyar Kerékpársportok
Szövetségének elnökségi tagja, KSI. SE. szakág vezető.

A verseny parádi szakasza
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Decemberi Programajánló
Gyermekprogramok
Mikulásváró
Helye: Közösségi Ház
Ideje: 2010. december 5. (15 órakor)
•

•

Óz a nagy varázsló (gyermekszínházi előadás)
Közreműködnek: Tóalmási Titánok amatőr színjátszók
Belépődíj: gyerekek : 300 Ft
felnőttek: 500 Ft
Meglepetés! Megérkezik a Télapó! (16:30 órakor)
Helye: Iskola előtti tér

Minden kisgyermeket, a kedves szülőket, nagyszülőket szeretettel várjuk szabadtéri
rendezvényünkre!
Parád Önkormányzatának Képviselő-testülete

„Menjünk együtt Betlehembe”!
Advent Parádon 2010
Advent idején a keresztények lelkükben megtisztulva, szeretetben készülnek arra, hogy az
ünnepi liturgiákban örökre megtalálhassák a Megszületettet!
A várakozásban a hit, a remény, a szeretet és az öröm gondolatisága a látványban is
megkülönbözik. A jó szándékú emberek a közösségekben is adni szeretnének! Legfőképpen
szeretetet és reményt. Fogadják tőlünk sok szeretettel az éneket, a verseket a felnőttek és
gyerekek ajándékát, az üzenetet.
Reméljük békesség és öröm tölti be majd a befogadók szívét.
„Boldog aki tud hinni:
emberben, Istenben,
jóságban, a megbocsátás
és a szeretet erejében.”
Adventi programjaink:
•

Templomi hangverseny
Ideje: 2010. december 17. (17 órakor)

•

Idősek karácsonya
Helye: Közösségi Ház
Ideje: 2010. december 20. (15 órakor)

•

Falu Karácsony
Helye: Közösségi Ház
Ideje: 2010. december 21. (16 órakor)
Adventi műsorainkra szeretettel várjuk Önöket!

PARÁDI MOZAIK
Parád Nagyközség Önkormányzatának
Információs lapja
Felelős kiadó: Mudriczki József polgármester
Készült: REGIOCON KFT.
Nyomdaüzem Kompolt

