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TUDÓSÍTÁS A TESTÜLETI ÜLÉSEKRŐL 
 

2011. január 21-i ülés 
 
 
  Címerek 

   Semsei József, ide költözött ötvösművész sok évvel ezelőtt két címert adott az 
önkormányzatnak, az egyiket ingyen, ajándékba, a másikat 60000 Ft anyagköltségért. 
A címerek azóta a hivatal épületének a falán voltak. Semsei József most romló 
életkörülményeire hivatkozva a címerek teljes árát, 680000 Ft-ot kérte. A testület 
egyhangú döntése: nem veszi meg a címereket, Semsei úr fizesse vissza a 60000 Ft-ot, 
szereltesse le a két címert. (Megjegyzés: a következő ülésre az iparművész újabb 
ajánlatot küldött, 260000 Ft-ért kínálta megvételre a címereket – az ajánlatot a testület 
nem fogadta el.) 

   Kiírt közbeszerzési pályázat megváltoztatása 
A közösségi ház tetőterének beépítésére az önkormányzat megnyert egy pályázatot. A 
kivitelező kiválasztására nyílt közbeszerzési pályázatot írtunk ki, melyre 12 cég 
jelentkezett (9 budapesti, 3 Heves megyei). A helyszíni szemlén a cégek képviselői 
észrevételezték, hogy a tenderhez csatolt építési terv és az utána elkészített 
engedélyezési terv nem egyezik. A cégek képviselői 60 (!) írásban feltett kérdésre 
kértek ugyancsak írásos választ – ezek egy része újratervezést kívánt volna (pl. nem 
volt megtervezve az építési tervben benne levő tűzlépcső), más kérdések pedig 
szakmai megbeszélések keretében tisztázhatók lettek volna. A testület úgy döntött, 
hogy a közbeszerzési pályázatot annak lejárati határideje előtt visszavonja, és új 
közbeszerzési pályázatot ír ki, de már nem nyíltat, hanem meghívásosat. 
Összegezve: a pályázati pénz nem vész el, a beruházás megvalósul, ma úgy látszik,  

hogy az idei nyár végére be is fejeződik. 
 
 
2011. február 2-i ülés 
 

A polgármester – amint az szokássá vált – beszámolt az előző ülés óta  történt 
eseményekről, illetve a polgármesteri intézkedéseiről. (Ezek más hírekkel együtt a 
Hírek rovatban olvashatók.) 
 

   Szemétszállítási díj 
 A testület határozatban állapította meg a szemétszállítás díját a 2011. évre. A díj a 

Pevik Kft. szerződésbe foglalt vállalásának következtében 5%-kal kisebb lesz a 
tavalyinál. Eszerint ürítési alkalmanként: a 60 l-es edény díja 200 Ft; a 60 l-es zsáké 
(nem szelektív) 240 Ft; a 120 l-es edényé 285 Ft; a 240 l-es edényé 515 Ft; az 1100 l-
es konténeré 2865 Ft; a 4-5 köbméteres konténeré 9790 Ft lesz. 
Szakács Zalán lakos felhívja a testület figyelmét arra, hogy az egyedül élő 
nyugdíjasoknak adott kedvezmény (60 l-es edény használata) pozitív diszkrimináció, 
és mint olyan, jogszabályba ütköző. Ezért vagy minden nyugdíjasra ki kellene 
terjeszteni a kedvezményt, vagy az egyedül élőktől is meg kellene vonni. A testület a 
felvetésre érdemben nem reagált. 
 
 

 



   Akcióterv uniós pénzek felhasználására 
   Észak-Magyarország 3 megyéjébe (Borsod, Heves, Nógrád) 2011 és 2013 között 
111 milliárd forint forrás igénylésére lesz lehetőség. Hogy ezt a keretösszeget 
lehetőleg teljes egészében meg lehessen igényelni, az Észak-magyarországi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség felmérte, hogy a terület önkormányzatai településükön milyen 
fejlesztéseket látnának szívesen. Az ügynökség az összegyűjtött igényeket figyelembe 
véve fogja majd kiírni a pályázatokat. Parád papíron 2,4 milliárd forint fogadására 
lenne képes. Gyakorlatilag azonban ennek csak bizonyos hányada valósulhat meg, 
mert a pályázáshoz 30-50 %-os önerő szükségeltetik. Az önkormányzat gazdálkodási 
lehetőségeit ismerve ehhez bizonyára hitelt is fel kell majd vennie. 
De magánszemélyek, egyéni és társas vállalkozók, civil szervezetek is pályázhatnak. 
Parád község 11 lehetőséget adott meg a pályázatkiírónak, közöttük pl. turisztikai 
attrakciók fejlesztésére; szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztésére, 
vízrendszerek fejlesztésére. Érdeklődjenek majd a részletekről a hivatalban,  
kísérjék figyelemmel a fejleményeket! 
   A képviselők a részleteket tisztázó kérdésekre kapott válaszok után a tájékoztatást 
elfogadták, rövid hozzászólásaikban mindannyian arról szóltak, hogy bíznak benne, 
hogy sikerül jelentős fejlesztésekhez jutnunk ebben a három évben. 

 
  Gyógy- és idegenforgalom 
  A térség termálvíz-háztartása 
               A két napirendi pont összefügg egymással, együtt ismertetem. 

A Mecsek ÖKO Zrt a parádi önkormányzat megbízásából 2010 decemberére 
elkészítette tanulmányát, melyben a recski térség vízföldtani monitoring eredményeit 
ismertette. Ez közérthetően azt jelenti, hogy a 18 oldalas szakmai munka méréseken 
alapuló, tudományos, ennélfogva megbízható tájékoztatást ad arról, hogy hogyan 
emelkedik a térségben a bánya miatt mélyre süllyedt vízszint, és hogy milyen a 
vízminőség. Ebből Parád gyógyturizmus-fejlesztésének lehetőségeit tekintve az a 
legfontosabb, hogy jelenleg 201 méterig jött fel a 40 C fokos meleg víz. 

Radetzky dr. kifejti, hogy Parádnak remek adottságai vannak a gyógyturizmus 
beindítására; a jegyző hozzáfűzi, hogy a tanulmány hitelességénél fogva kiválóan 
használható a majdan befektetni szándékozók tájékoztatására. A képviselők is így 
vélik. 

 Az elmúlt hetekben Mudriczki József polgármester kapcsolatfelvételt 
kezdeményezett a Trend Business Kft-vel (egy egri cég) azzal a céllal, hogy megbízza 
azt a parádi önkormányzat számára készítendő egészségturisztikai projekt 
elkészítésével. A készülő anyagnak egy több célú fejlesztési koncepciót kell 
tartalmaznia. Az említett kft a megírás mellett vállalja azt is, hogy e körben való 
jártasságára támaszkodva 3-5, az egészségiparban befektetni szándékozónak eljuttatja 
a dokumentumot – de a cég már kezdő lépésnek javasolta, hogy a parádi 
önkormányzat kössön együttműködési szerződést a Heves Megyei Önkormányzattal. 
(A projekt sikere érdekében a volt Károlyi-kastélyt is feltétlenül be akarja vonatni a 
tervbe a kft.) 

  Ezután Mudriczki József felkereste a megyei közgyűlés elnökét, Szabó Róbertet, és 
vele együttműködési megállapodás-tervezetet készített, mely szerint a felek kifejezik 
együttműködési szándékukat, és közösen bízzák meg a Trend Business Kft-t az 
említett projekt kidolgozásával és kiközvetítésével, a munka díját pedig (400.000 Ft) 
fele arányban fizetik. 

A hozzászóló képviselők örömmel nyugtázták a fejleményeket, úgy ítélték meg, 
hogy most nagyobb esélyünk van a régi parádi élet visszaállítására, mint volt az elmúlt 



húsz évben. Helyeslés és további ötletek hangzottak el. A terv a lakosság bevonásával 
készüljön (Szakács J.); jó lenne megszerezni a benzinkúttal szemben fekvő területeket, 
annak ellenére, hogy az ma még zárlat alatt van (Kucsera Gy.); a helyi erők mellé 
szükséges a kórháznak a témában jártas szakembereit is bevonni, ekképpen 12-16 
ember együttdolgozása valósulhatna meg (dr. Radetzky), a felvetést Csortosné is 
helyesli. 

    
   Pékáruüzem működtetése 

A Coop Star Zrt., amely a parádi Coop boltot is üzemelteti, levélben kérte az 
önkormányzat támogatását. A cég a parádfürdői volt ABC épületében (a Lapos) egy 
korszerű tészta-, pékárú- és süteménykészítő és árusító üzemet szeretne működtetni- 
kifejezetten a helyi és a környékbeli igények kielégítésére. Szerintük az átalakított 
épület Parád gyöngyszeme lenne. A felszólaló képviselők hangoztatták, hogy a 
vállalkozást megtiltani nem lehet, noha az a helyi pékségnek is konkurencia lesz, de ha 
nem itt, akkor másütt építik meg az üzemet (Kucsera Gy.); az épületet, ami ma nem 
gyöngyszem, hanem szégyenfolt, a kérvényező széppé teszi, de az is feltételezhető, 
hogy üzemszerűen kenyeret sütni ott nem akar, nem is tudna átépítés nélkül 
(Csortosné); nem ipari jellegű tevékenységről ír a cég, ha arra gondolnának, újra kell 
tárgyalnunk az ügyet (Szakács J.). A jegyző közli, hogy a cég a Jászságban működtet 
egy hasonló üzemet, nézze meg azt a testület. A képviselők a felvetéssel egyetértenek, 
de már most is támogatandónak tartják a fejlesztést. 

 
   A Cifraistálló karbantartása 
    

   Fazekas Melinda agrármérnök, helyi lakos, mint a Cifraistálló jó ismerője készített 
egy tanulmányt arról, hogy milyen átalakításokra, karbantartásra, fejlesztésre lenne 
szükség ahhoz, hogy sikeres lovarda működhessen ott. A képviselők köszönik a 
munkát, de arra való tekintettel, hogy 2011 végéig vagyunk mi a Cifra üzemeltetői, 
nagyobb fejlesztést az új üzemeltetőnek ajándékba adott pénznek kellene tekinteni (a 
legszükségesebbeket, amik nem nagy összeget kívánnának, de amik nélkül az adott 
objektum állapota szégyellni való (pl. a futtató kerítése) meg kellene csináltatnunk. 
(Nagy I.); egyeztessünk erről a tulajdonossal, mivel az ilyen jellegű javítások az ő 
érdekük is (Szakács J.). A minket váltó új üzemeltetőtől szeretnénk viszontlátni 
befektetett forintjainkat, pl. úgy, hogy az általunk felújított két emeleti szobát mi 
adnánk ki (Varró Gy.). 

 
  Kulturális és turisztikai programtervezet 

    Csortos Béláné elkészítette a 2011. év kulturális és turisztikai tervét, és elfogadásra 
ajánlja azt. A program havonta általában egy eseményt tartalmaz (farsangi 
jelmezverseny, jótékonysági bál, pünkösdölő, színházlátogatás stb.), július 9-10-én 
palócnapot. Csortos György közli, hogy az iskolai szülői munkaközösség igen aktív, 
és hogy a tervezett programjukat meg is akarják valósítani. Nagy István megjegyzi, 
hogy a program a szokásoshoz képest új elemmel bővült, de így sem képes elősegíteni, 
hogy ez az élettevékenység színvonalas legyen Parádon. Ez azonban nem az 
összeállító hibája, hanem az önkormányzatnak kellene átgondolnia, hogy szeretne-e 
Parádon igényesebb kulturális életet, számolva azzal, hogy ahhoz pénzt is kell 
rendelnie. Különösen a középiskolás korosztálynak kellene őket vonzó jó programokat 
kínálni, hogy ne kocsmákban szórakozzanak, éjnek idején ne autózzanak Egerbe, hogy 
ekképpen is vissza lehessen fogni őket a riasztó méretű alkoholizálásban. A testület a 
felvetést helyesli, de a tervet most ebben a formában is elfogadhatónak tartja. Az 



említett minőségi programok kitalálására és kidolgozására év közben vissza lehetne 
sőt kellene térni egy önkéntesen felálló munkacsoportnak (dr. Radetzky). 

 
 
Egyebek 
            1.  Semsei Józsefnek a címervásárlásra tett második ajánlatát sem fogadja el a testület. 

2.  Nagy István sürgeti, hogy a testület vigye végig a felszínivíz-elvezetés ügyét. A 
szándék megfogalmazódott, a kezdeti jó lépéseket is megtettük, de néhány fontos 
kérdés még mindig tisztázatlan. Részleteiben munkáljuk ki, és időben kezdjük meg az 
árokrendezési munkákat. 

 
 
2011. február 14-i ülés 
 
  A 2011. évi költségvetés   

A polgármester ismerteti a költségvetés összeállításának alapjául szolgáló elveket. 
Intézményeink zavartalanul és jó színvonalon működjenek; épületeink állagán 

lehetőségeinkhez mérten javítani kell. Közli, hogy az idén fejlesztésekre nagy összeg,  
255.320.000 Ft áll rendelkezésünkre, köszönhetően a tavaly elnyert pályázatoknak. 
Ezek mellett szeretnénk megvalósítani az idén a Kristály úton a csapadékvíz 
elvezetését és a temetőben a búcsúztató hely továbbépítését. Kiemeli, hogy a Kormány 
átalakította a közmunka-rendszert, ennek a költségvetésre hátrányos hatása nincs. 
Mindazonáltal szükséges, hogy intézményeink a korábbinál is körültekintőbben 
gazdálkodjanak. Végül: az idén is szeretnénk erőnkhöz mérten EU-s pályázatokon 
részt venni. 
Szakács József, a pénzügyi bizottság elnöke felolvasta a költségvetés sarokszámait (a 
működési bevételek és kiadások csökkennek, a tavalyi 388 668 000 Ft-tal szemben az 
idén 351 148 000 Ft áll rendelkezésünkre; a felhalmozási bevételek és kiadások nőnek 
a tavalyi 39 500 000 Ft-ról 207 678 000 Ft-ra). Kiemelte azokat a költségvetési 
tételeket, amelyekre a hivatal szakembereitől magyarázatot ill. kiegészítést kért a 
bizottság. A képviselők a bevételi és a kiadási oldal soraihoz kritikai észrevételeket 
fűztek. A költségvetés tételes áttekintéséből a következő általánosításhoz jutottak: a 
működési bevételek csökkenése döntően a közmunkarendszer átalakításából adódik, 
ezért nehézséget nem fog okozni; az intézmények bértömegének tervezésében 
látnivaló a takarékosságra törekvés; a dologi kiadások jelentős emelkedése azzal 
magyarázható, hogy a hivatal a tervezéskor a valós energiafelhasználással kalkulált; 
jó, hogy a bevételi tervből kikerült a strandterület eladása (22 millió Ft), ez az idén 
már zavart okozott volna. Nagy István kevesli a majdani pályázatoknál önerőként 
felhasználható tartalékot (reálisan 3 millió Ft), ezért is kezd hosszabb érvelésbe arról, 
hogy elfogadhatatlan, hogy az iskolában a tánctanár helyettesítése a rendelkezésre álló 
adatok szerint 1 milliónál több plusz kiadást jelent, de az összeg elvonására tett 
határozati javaslatát visszavonja, amikor az igazgatónő kijelenti, hogy a többletbért és 
az utazási költséget egyaránt az iskola többletpénz igénylése nélkül maga fogja 
kigazdálkodni. Csortosné elismerően szól az iskola erőfeszítéséről, amivel tavaly is 
igen komoly pályázati pénzt szereztek meg. 

A képviselők egyhangú szavazással fogadták el a 2011-es költségvetési tervezetet. 
   Egyebek 

1. Kormányrendelet értelmében a képviselő-testület rendeletben szabályozza az 
anyakönyvi eljárás díjait. A több pontból álló rendelet fontos eleme, hogy a 
házasságkötés hivatali munkaidőben díjtalan, azon kívül 10.000.-Ft a fizetendő díj. 



 
2. A Parádóhutához közel eső két földút jelenleg magánterületen vezet át, használata 
emiatt jogtalan, itt az út menti árok gondozása is nehézségekbe ütközött. Az 
önkormányzat az érintett tulajdonosoknak területcserét ajánl, ekképpen oldja meg a két 
problémát. A területcserét a testület egyhangúlag támogatja. 
 

Nagy István  
     
 

ESEMÉNYEK 
 
Hármas ikrek születtek Parádon 

 
Nevük: Katinka, Boglárka és Kund 
Édesapjuk: Halász Gábor  
Édesanyjuk: Csortos Ibolya  

 
„Semmi sem lehet izgalmasabb annál az életben, mint ha gyermeked van, aki a Tiéd és mégis 
rejtelmesen idegen. 
Te vagy a kapu, melyen át a világra született, neked adatik meg, hogy néhány évig gondját 
viseld. 
Azután elhagy, s Te már csak figyelheted, hogyan bontja ki saját szabad életét. 
Mint egy különleges virág, melyet idegenből hoztál, elültetted, s alig győzöd kivárni, mivé 
bontakozik……” 

Agatha Christie 
Kedves Ibolya! Kedves Gábor! 
Szívesen adjuk közre gyermekeitek legfrissebb fotóit! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



F E L H Í V Á S 
 
Kedves Parádiak! 
 
   Parád Nagyközség Önkormányzata 2011. évben költségvetésében 1.950.000 Ft-ot biztosít a 
palócnapok megrendezéséhez. Az elnyerhető szűkös pályázati forrásokat jó ötletekkel, 
hagyományőrző értékeink bemutatásával gazdagíthatjuk. 
   Számos példa van már mögöttünk arra, hogy ha Parád „apraja-nagyja”összefog, irigylésre 
méltó cselekedetekre képes! 
   Tisztelettel kérem Önöket, segítsék az idei rendezvényünk sikeres megvalósítását! 
Segítsenek abban, hogy óvodás, iskolás gyermekeink öltözzenek ezen a napon a 
hagyományőrző parádi viseletbe. 
   Csatlakozzanak a lakodalmas menethez a fiatal és középkorosztály tagjai is, követve a 
lelkes idősebbek példáját. 
   Készüljünk július 9-re, a Parádi Palócnapokra a korábbi évek hagyományait követve, hogy 
ez a nap arról is szóljon: lássátok, mi megőrizzük, továbbadjuk mindazt az értéket, amelyet 
nagyszerű elődeink ránk hagytak. 
   Kötelességünk átörökíteni, megmenteni a múltunkat – hisz jövőnk ebből születik. 
   Személyesen is megszólítjuk, megkérjük majd mindazokat, akikről tudjuk, hogy valaha 
„öltöztek”, valaha együtt jöttek velünk. 
Ha bárki tud segíteni jó ötlettel, szponzorálási lehetőséggel, kérem, keressen meg! 
A nap részletes eseményeiről a következő lapszámban tájékoztatást adok. 

Várom együttműködésüket, támogató segítségüket! 
                      Csortosné Ria 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Tavasztól őszig sok bosszúságot okoznak embertársaiknak azok, akik nincsenek tekintettel 
mások nyugalmára és pihenésére. A nagy zajjal járó fűnyírógépek működtetése és a kerti 
hulladék égetése különösen alkalmas erre. Pedig az önkormányzatnak erre van hatályban lévő 
rendelete, amit jó lenne mindenkinek betartania. Emlékeztetőül közöljük:  
 

Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 
3/2008. (II.14.) rendeletével módosított 

11/2004. (IV.29.) rendelete 
a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, 

 a település tisztaságáról. 
 

III. Fejezet  
 

Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése 
 

16. § 
(1) A kerti hulladékot és avart elsősorban komposztálással kell megsemmisíteni. 
(2) Kivételesen égetéssel is megsemmisíthető a száraz kerti hulladék, ha az a szomszédok 

zavarása nélkül és hozzájárulásukkal elvégezhető. Az égetendő kerti hulladék nem 
tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (rongy, műanyag stb.) 

(3) A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól jelen rendelet nem ad 
felmentést. 

 



BESZÉLGETÉSEK 
 

Horváth Gézával a Palócbokréta Hagyományőrző Egyesület elnökével beszélgettem. 
Az egyesület idén ünnepli fennállásának 15. jubileumát, és a jeles forduló alkalmából 
kérdeztem őt az elmúlt 15 évről, eredményeikről, a további terveikről, gondjaikról. 

Szívesen és tiszta szívvel beszélt hobbijukról, arról az összetartásról, ami a csoportjukban 
él. Elmesélte, hogy mennyire szeretnek ők énekelni, táncolni, mennyi munka, lelkes készülés 
van az egyébként 65 éves átlagéletkorú csoport mögött. Az a lelkes hozzáállás és 
hagyományszeretet, amit ő beszélgetésünkkor szavaival átadott hihetetlen erőről és tenni 
akarásról tanúskodott. Ruháikat (mindenkinek sajátja van) maguknak mossák, vasalják 
fellépésről fellépésre. Igen sok energiát fektetnek ruháik szépségének megőrzésébe. Az 
önkormányzat anyagi segítségével jutottak csizmáikhoz, amelyeket használnak, ápolnak. 
A fölső iskolában van termük, ahol próbálnak, ahol a díjaikat, emlékeiket őrzik. 

A 15 éves jubileumot már ősszel megünnepelték, szolid keretek között az egyesület tagjai 
és az önkormányzati képviselők jelenlétében. Végigvezették a 15 éves utat, beszélgettek a 
régi tervekről, a szakmai fejlődésükről. A csoport indulásakor 53 főt számlált, ez a létszám 
mára 19-re csökkent. 

Munkájukat ifj. Zeltner Imre koreográfiaötleteivel hosszú évek óta segíti. Énektanulásban, 
új dalok megismerésében Mátrai Stella énektanár, dalgyűjtő igazgatja a csoportot. Ő választja 
ki az aktuális dalanyagot, ami az elmúlt években csak Heves - és Nógrád megye palóc 
népdalaiból áll össze. 

Érmek, kitüntetések, oklevelek sorakoznak az elmúlt évek munkájának eredményeként. 
Az Országos Kóta Minősítést (amin minden második évben meg kell jelenniük) már hétszer 
arany fokozattal zárták, amely az 5 lépcsős skálán a legmagasabb szint. Ugyanezen a 
minősítőn Horváth Géza és Mátrai Stella is arany fokozatot ért el egyéni megmérettetésen. 
Nagyon büszkék a Heves Megyéért kitüntető címre, amelyet kevés csoport tudhat magáénak. 
Az ország minden táján szerepeltek már, többfelé jártak külföldön is, és elmondása szerint 
mindenhol a legmagasabb szintű csoportként kezelik őket, ismerik el munkájukat. 

Gondjaik vannak, sajnos nincs utánpótlás, akinek tudásukat, hagyományszeretetüket 
átadhatnák. A zenekaruk is felbomlott, mára csak egy zenész maradt, aki a pályázaton nyert 
hangszereket használni tudja.  

A lelkes csoportnak céljai is vannak. Az igen rangos Aranypáva díj megszerzése fontos 
célkitűzésük. Készülnek, hogy hagyományőrző tevékenységüket CD és DVD anyagon 
megörökítsék. A fiatalokból álló Tobolyka néptánc egyesülettel közelebbi munkakapcsolatot 
szeretnének kialakítani és az iskolás korosztályhoz is közelebb vinnék a palóc 
hagyományokat. 

 
 
                                                                                    Kívánjuk, hogy lelkesedésük törtetlen      
                                                                                      maradjon és sokáig, jó egészségben   
                                                                                          képviselhessék településünket  
                                                                                                     bárhol a  világban! 

 
Jónásné Zaja Zsuzsanna 

 
 

 
 
 
 



HÍREK. TUDOSÍTÁSOK 
 
 

Megrendülten értesültünk a hírről, hogy 
Dr. Kozma György Tibor főorvos 2011. február 17-én elhunyt. 

Majd két évtizeden át volt először Bodony, majd Parád körzeti orvosa. 
     Községünkben nincs olyan család, aki ezalatt az idő alatt ne fordult volna hozzá 

segítségért és minden volt beteg tapasztalhatta, hogy őt Dr. Kozma György 
esküjének és hivatásának szellemében, odaadó törődéssel látta el. 

 
Temetése 2011. február 26-án 13 órakor lesz a parádsasvári temetőben, 

 előtte 12.30-tól az ottani templomban engesztelő szentmise lesz. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
A Halász családnak a képviselő-testület és a bizottságok külsős tagjai egyhavi 
költségtérítésüket ajánlották fel szárítógép vásárlásra, Parád Nagyközség Önkormányzata 
pedig 4 órás gondozónő biztosításával igyekszik könnyíteni a család mindennapi gondjain. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
   A hagyományőrző és hagyományteremtő események között hangsúlyos rendezvényünk lesz 
a PARÁDI PÜNKÖSDÖLŐ 2011. június 12-én, amely szabadtéri folklór és gasztronómiai 
esemény. Családok, baráti társaságok számára helyszínt biztosítunk a parádfürdői parkban 
szabadtűzön készült ételek elkészítésére. A feltételekről bővebb tájékoztatást olvashatnak 
majd március végén a www.parad.hu honlapunkon és köztéri hirdetményeken. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
   Az országban csökken a véradók száma. Örömmel tudatjuk, hogy Parádon ez nem így van, 
2011. január 28-án 46 fő adott vért a Polgármesteri Hivatalban. 
A község ennek előtte is többször kapott elismerést önkéntes véradó tevékenységéért. Kiváló 
véradó-szervező elismeréssel jutalmazták Szakács Béláné Zsókát szervező munkájáért. 
  Köszönjük azoknak, akik életet mentenek! 
Csatlakozzanak minél többen ehhez a nemes önkéntességhez! 
A helyi véradás éves időpontja január, május és október hónap. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
   Évtizedes múltra tekint vissza Parádon az adventi ünnepségsorozat. 2010-ben is 
templomi hangversennyel kezdődött a várakozás időszaka. Erre az alkalomra több héten 
keresztül készült egyházi és világi énekek megtanulásával a HARMÓNIA énekkar kis 
közössége. Az ünnepi műsorban megcsillogtatta tehetségét Simon Ingrid és Csortos Eszter 
főiskolai hallgató is.    
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
    Az idősek karácsonyán, a közösségi házban Parád civil szervezetei és a művészeti iskola 
tanulói nívós ünnepi műsorral köszöntötték az egybegyűlteket. 

http://www.parad.hu/


Parád község önkormányzata 3000 Ft-tal ajándékozta meg a község 70 éven felüli lakóit, 
összesen 268 főt. 
 

Idősek napjára 
 

                                           Megfáradt öregek egymást ünneplik, 
Akik még megvannak, akik még tehetik. 

    Sokan már társ nélkül, csak egyedül árván, 
Túllépve már régen a kedvesük gyászán. 

 
A múltba révednek, emlékeit kutatják, 

       A jövendő napokat már csak morzsolgatják. 
Mindnek fáj valami, kegyetlen kínozza, 
Súlyos lelki bánat, vagy netán reuma. 

 
Nincs kivel megossza a napi gondokat, 
Aki egyedül van, annak a legrosszabb. 

Van ki családban él, akit még szeretnek, 
De időnként már ők is terhet jelentenek. 

 
 

Vidám öregkornak csak egy lehet az oka, 
Akit körül rajong egynehány unoka. 

   Aki gyakran hallja „úgy szeretlek papám”, 
Sőt, még ha azt is „drága jó nagyikám”. 

 
       Az ember szívéig hatol mindig e kedves szó, 

Azért érzi így hogy élni még mindig jó! 
Kit e kis emberkék barátként szeretnek, 
Örülnek a percnek, ha együtt lehetnek. 

 
                                            Megédesítik ők az ember időskorát,  
                                            Boldogságot adnak, feledtetik baját. 

 
                                             Két gyenge kis kar ölelésre borul. 

     Az ember szeméből a könny is kicsordul. 
Ők teszik már „csak” szebbé az életed,  
Halálod napjáig mindig is szeretnek! 

 
(Ez a vers az Idősek Karácsonya nevű rendezvényen, szerzőjének, id. Csortos Józsefnek az 
előadásában hangzott el).  

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
  Hazai turizmus. Létezik egy ilyen műsor az ATV-n, mely egy kicsit emlékeztet az Egymillió 
lépés Magyarországon című nagyszerű sorozatra – ha még emlékeznek rá. 
   Magyarország érdekes tájait járja a forgatócsoport, s az ősszel hozzánk is eljutottak. 
Polgármester úr bemutatta a falunkat, jó volt látni, szép hely, ahol élünk! Bízzunk benne, 
hogy ez a tévéfelvétel is tovább növelte azok táborát, akik ismerik Parádot, s talán egyszer el 
is jönnek ide, hogy lássák ezt a gyönyörű környéket. 



A Közösségi Ház él 
 

Az iskola melletti épület, a falu Közösségi háza. Itt kapnak helyet a különböző iskolai 
rendezvények, itt ebédelnek az általános iskolások. Emellett a hétköznapokon is többféle 
program zajlik a nagyteremben: hétfőn 1700 – 1830 – ig jóga, 1830 – 1930 – ig aerobic; szerdán 
1730 – 1830 – ig gyógytorna; csütörtökön 1800 – 1900 – ig aerobic.  
Az egészségvédő kör különféle szűrővizsgálatokat, előadásokat szokott ide szervezni.  
Volt már itt bábszínház, gyermeknapi rendezvény, gyűlés és lakodalom is.  

A közösségi házat használja és használhatja a falu lakossága; és így történt ez a 2010 – 
es év búcsúztató estjén, Szilveszterkor is. A Szülői Munkaközösség szervezésében már 3. 
alkalommal zajlott a jótékonysági batyus bál, ahol 120-an mulattak az év utolsó éjszakáján, 
szülők, gyerekek együtt. A beszámolók alapján fergeteges volt a hangulat. Volt tombola, 
zene, tánc és jó társaság. Mi kellhet még egy igazi szilveszterhez? Talán éppen ennyi.  
A bál bevételét a 2011 – es gyermeknap megszervezésére költik majd.  

Ezek a szülők ténylegesen összefogtak, nem ez az első közös szervezésű munkájuk, és 
tesznek azért, hogy gyermekeiknek programokat adhassanak itthon, a mi falunkban. 
További sikeres munkát kívánunk nekik! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Az önkormányzat a záportározó kialakításához szükséges terület egy részét, 400 m2-t, a 
köves-pataki major tulajdonosától 50 évre bérbe vette. Bérleti díjként a tulajdonos 500.000 Ft-
ot határozott meg. Az önkormányzat a szerződésben vállalt kötelezettségét teljesítette, és az 
összeget december 31-ig hiánytalanul kifizette. További feltétel volt a köves-pataki major 
vízbekötésének megoldása, amely szintén maradéktalanul teljesült. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
  A képviselő-testület indítványára, kérésére a parádi Platán Gyógyszertár a nyitva tartását a 
gyermekorvosi szakrendelés időpontjához igazította. A kisgyermekes szülők a felírt 
recepteket beválthatják a rendelést követően. A gyógyszertár tulajdonosa garantálja, hogy a 
rendelést követően még mindenki kiválthatja a gyógyszerét. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



   A parádi temetőben elkészült a ravatalozó épület előtti fedett búcsúztatóhely, az építmény 
növelheti a temetői szertartás, a végtisztesség méltóságát. A térkővel ellátott, fa szerkezetű 
építmény közel 40 m2 nagyságú.  Összességében 1,2 millió forintból készült el Tarjányi 
László és Holló István vállalkozók keze munkája által. Az önkormányzat a folytatni kívánja a 
megkezdett munkát, az elképzelések szerint a ravatalozó épület is meg fog újulni és 
illeszkedni fog a most átadott épülethez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
    Osztafin Istvánné (Parád, Kossuth út 124. szám alatti lakos) január 20-án, töltötte be a 95. 
életévét. 
A polgármester köszöntötte a jó egészségnek örvendő Róza nénit, és átadta neki a 
Miniszterelnöki Hivatal emlékplakettjét. 
A szerkesztőbizottság nevében további örömteli éveket kívánunk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   A polgármester a közelmúltban részt vett Egerben egy egészség- és kórházügyi értekezleten, 
melyen szóba került a parádfürdői kórház sorsa is. A hatvani és a gyöngyösi kórház 
igazgatója is kész az együttműködésre, ám a mi érdekünk az lenne, hogy a kórházunk önálló 
intézményként működjön tovább. Az értekezleten jelen levő Szócska Miklós egészségügyért 
felelős államtitkár is ezen a véleményen volt. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
   A recsk-parádfürdői szárnyvonalon a vasúti személyszállítás újraindításáról tárgyaltak a 
környék polgármesterei. A találkozón elvi egyetértést fogalmaztak meg, és a megbeszélések 
folytatásáról döntöttek. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
  Asztalos Johák fafaragó kiállított tárgyai bővültek, a műtárgyakat a fafaragó leánya, Erzsébet 
díjmentesen adta az önkormányzatnak. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
  A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat vezetőségét újraválasztották. Az új elnök Farkas 
Zoltán lett, a vezetőség tagot delegált a községi önkormányzat szociális bizottságába. 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   A „9-ek együtt egymásért a palóc úton” falvainak (Parád, Parádsasvár, Mátraballa, 
Mátraderecske, Sirok, Recsk, Bükkszék, Bodony, Verpelét) képviselői január 6-án Parádon 
tartották munkaértekezletüket. 

Összehangolták nyári rendezvényeik időpontját, kiemelten fontosnak ítélték a palóc 
kultúra és hagyományőrzés továbbvitelét, bemutatását. 
A 9-ek segítik egymást a tervezett programjaik színesítésében (pl: Krumlinapok Mátraballán, 
Párnafesztivál Mátraderecskén stb.), és kiemelt figyelmet szentelnek a palóc gasztrokultúra 
bemutatásának. 
    Az Étkek utcájában a palócnap idején az ide érkező vendégek is megízlelhetik a falvak 
egyszerű, de különleges palóc étkeit. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
A Helyi Levélről – avagy kell-e egy faluban két lap? 
 
   Az mind a képviselő-testületnek, mind a polgármesternek csak jót tesz, ha munkájukat 
ellenzéki, azaz alapvetően bíráló alapállásból is figyelemmel kísérik. A vezetőknek - kivált a 
polgármesternek – el kell viselniük a nyilvános kritikákat, mi több, ha intelligensek, azt is be 
kell látniuk, hogy összpontosításra, nagyobb megfontoltságra, körültekintőbb mérlegelésre 
stb. – szóval jobb munkára sarkallják azok őket. A Helyi Levélről gondolkodván eddig 
bizonyára egyetértünk a lap szerkesztőivel, az azonban már nem tetszik, hogy a lapból olykor 
hiányzik a korrektség és a véleményt megalapozó utánjárás, különösen a januári számból. 
    Szakács Zalán úr sokmindenben támadja az önkormányzatot és a polgármestert, egy sor 
megállapítása érdemes a komoly vitára, sőt nem eggyel egyet is értenék egy ilyen vitában (pl. 
Baumag-ügy), másokat pedig elfogadhatatlanul téves ítéletnek tartok (pl. a SZOT vagyon 
megszerzése, az Erzsébet eladása – ez volt az elmúlt húsz évben a legnagyobb sikertörténet 



Parádon). Hely hiányában most csak azzal az állításával foglalkozom, miszerint a képviselő-
testület ellenséges helyi vállalkozójával, Szakács Péterrel szemben. A szemétszállítás ügyét 
most csak ebből az aspektusból tekintsük át (így is hosszú lesz). 
   A Heves megyei szeméttárolókat be kellett zárni. Eger polgármestere 81 település nevében 
szerződést kötött, melynek értelmében a megye hulladékát a Hejőpapin kialakított tároló és 
feldolgozó helyen helyezik el; a települések hulladékát Egerbe kell depózni, onnan viszik 
tovább Hejőpapiba. 
   A környék hat települése (Terpes, Sirok, Recsk, Mátraderecske, Mátraballa, Parád)  
eldöntötte, hogy együtt ír ki közbeszerzési pályázatot, hogy 10000 emberrel a hátuk mögött 
minél kedvezőbb  feltételeket tudjanak biztosítani, és hogy a kis településeket ne lehessen 
könnyen hátrányba szorítani, a díjak azonosak legyenek. A közbeszerzési pályázat 
megszövegezésével és értékelésével az egri Kónya és Turcsányi Ügyvédi Irodát bízták meg. 
Az a jogszabályok és a települések igényeinek figyelembe vételével elkészítette a  
közbeszerzési pályázatát, és a hat polgármesternek elküldte, akik azt jónak találva 
visszaküldték. Az elfogadás után azon változtatni nem lehet. 
   A pályázatot kiírták, felállt a döntéshozó testület: a hat polgármester, 1-1 fő a települések 
önkormányzatából és 2 fő az ügyvédi irodából - utóbbi garantálni a jogszerűséget. A nyertes 
kiválasztásához pontrendszert alakítottak ki, melyben súlyozottan szerepelt: a pályázóknak 
legyen EU-s minősítésük, minél alacsonyabb szállítási árat ajánljanak, és 4 évig ne emeljék 
azt, sőt a második évben csökkentsék az elsőben alkalmazott tarifát. 
    A győztes a Pevik Kft. lett. Szakács Péternek akkor még nem volt meg az EU-s minősítése, 
árajánlata a 3. volt (ketten olcsóbban szállítottak volna) , a díjcsökkentést pedig nem vállalta, 
mert számításai szerint csak így tudott volna valamennyire nyereséges lenni. Szóval a Pevik 
mindenki „alá ment”, megnyerte a pályázatot, és még további 17 Heves megyei településen is 
győzött. 
    Amikor pedig a parádi testület értesült a pályázat eredményéről, felháborodva kért 
magyarázatot a polgármestertől és a küldöttünktől (elsőként én, aztán mind a többiek), mert 
azzal küldte el őket a tárgyalásokra, hogy kövessenek el mindent annak érdekében, hogy 
Szakács Péter nyerjen. Felvetettük még a visszalépés lehetőségét is, de az, hogy a szerződés 
értelmében a kilépő község kártalanításként több tízmilliós összeget köteles fizetni, no meg a 
fenti tények hamar lehűtötték a lázongási kedvet. 
   A szemétszállítási ügy részleteiről lehet vitázni (pl. arról, hogy szükség van-e 
kedvezményezettként kezelni az egyedül álló nyugdíjasokat stb.), de az a fentiek ismeretében 
aligha vitatható, hogy a parádi testület – és benne Mudriczki József – azt akarta, hogy Szakács 
Péter győzzön. 
   Elismerem, hogy az ügy félreérthetőségét elősegíthette bizonyos kommunikációs zavar , 
azaz nem ilyen pontosan és részletesen tájékoztatta az embereket a volt polgármester, illetve a 
testület, emiatt is terjedhettek téves információk .Ám az, aki újságban állít egy közösségnek 
valamit, téves vagy félinformációk alapján  nem dolgozhat, annak meg kell tudnia a pontos 
tényeket, vagy feltételes módban kell fogalmaznia, mert anélkül állítása alaptalan váddá 
válhat.  
   Persze vádaskodva is lehet újságcikket írni, ez a mai kis- és nagypolitikai kommunikációba 
„belefér” A Helyi Levél gyakran ironikusan, sőt , gúnyosan fogalmaz. Lehet. Belefér azt 
állítani, hogy Parádon nem a polgármester, hanem a jegyző irányít, hogy a polgármester a 
jegyző nyakán ül. Belefér „leszegényemberezni” a polgármestert, meg azt állítani, hogy 
magas iskolázottság híján alkalmatlan lehet a tisztre. A mai gyakorlat szerint egy ellenzéki 
lapnak úgymond dolga is ez. Kampányidőben! Akkor is azt mondanák róla, hogy durva ez a 
kampány. De a polgármesteri ténykedés 3 hónapja alatt csak ilyet és csak ilyen stílusban 
mondani a polgármesterről, az nem korrekt. „… polgármesterünk - képviselőként  is – 
felkészültségből, koncentrációból, lelki erőből és szónoki képességből (ami adottság és nem 



nagyon tanulható) is elégtelenre vizsgázott”, írja Szakács Zalán. A Mozaik az önkormányzat 
lapja, nem ízléses benne feldicsérni a polgármestert. A három hónapos tevékenysége láttán azt 
mondhatom, hogy bár követ el hibákat – azokat sem én, sem a Mozaik nem hallgatjuk el , lásd 
biztosítási ügy - az jól látszik, hogy nem olyan kicsi ember ő, mint amilyennek a Hír Levél 
láttatni akarja. (Olvassák el figyelmesen e lapnak a Tudósítás… és a Hír rovatait). 
  A Mozaik csak tárgyilagos tájékoztató lap akar lenni, mondhatni, szürke, de hiteles. Egy 
ellenzéki lap meg legyen színes, szellemes, gúnyoros. De ha írója íratlan normák szabta 
határokon túlmegy, az lenne a jó, hogy mielőtt azon a határon innen maradva folytatná vállalt 
ténykedését, azt mondaná, hogy bocsánat. Különben sok olvasó (és választó) rokonszenvét 
elveszítheti. 
   Az enyémet biztosan. 
    A Parádi Mozaik nem akar elkezdeni egy véget nem érő polémiát a majdani közügyekről, 
ezért mint eddig tettük, ezután is csak a korrekt tájékoztatásra fogunk törekedni. Ezen 
egyszeri, de szükséges eset kivételével tartózkodni fogunk a Helyi Levél anyagának és 
stílusának bírálatától. Hogy kinek melyik lap tetszik, azt majd eldöntik az olvasók. 
 
          Nagy István 
          főszerkesztő 
    
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

   Velünk, de értünk teszik! 
    Ezért vagyunk adósok nekik! 

Ezért, s mindenért! 
 
 
 

 
 

Évente egyszer szoktuk megfogalmazni, 
elismerni - köszöntőnkben közreadni: 

a szeretetet, a figyelmességet, 
a gondoskodást. 

A közelgő Nőnap alkalmából  
Tisztelettel köszöntjük a nap ünnepeltjeit,  

 településünk minden NŐ lakosát 
 



M E G H Í V Ó 
 

Tisztelettel meghívjuk a község lakosságát  
 

2011. március 03-án csütörtökön 
17 órakor  
tartandó  

falugyűlésre.  
 

Helyszín: Közösségi Ház (iskola mellett) 
 

Parád Nagyközség Önkormányzata 
 

 



 

  

MEGHÍVÓ 
 

Tisztelettel meghívjuk községünk lakosait, 

2011. március 14-én, 
hétfőn 1800 órakor az 

 

1848-as forradalom  
és szabadságharc tiszteletére 

rendezendő 
 

ÜNNEPI 
MEGEMLÉKEZÉSRE 

 

- 17 45 órakor indul az általános iskola előtti 
térről az esti fáklyás menet 

- Ünnepi beszéd 
- Megemlékező műsor – ünnepélyes 

koszorúzás 
 

Ünnepeljünk együtt! 
 

Parád Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 



2010-ben  
 

     születettek:                                                                          házasságot kötöttek:  
 

Gerencsér Mercédesz                                                         Csortos Ibolya – Halász Gábor 

Megyeri Réka Zóra                                                             Farkas Vanda – Gere Ervin 

Suha Ádám                                                                         Tizedes Anita – Révész Géza 

Bökfi Rajmond Dominik                                                     Csík Rozália – Lipcsei Mihály 

Pózmány András                                                                 Zaja Zsuzsanna – Jónás Gábor 

Balogh Zsolt 

Kis Adél 

Kovács Álmos Amadé 

Gyurics Dalibor Marcell 

 
elhunytak:  

 

Bartalos Györgyné      Asztalos Mátyásné 

Szőke Lajosné       Tóth Bertalanné 

Erky Mihály       Szedunka Jánosné 

Rózsa József       Tóth Jánosné 

Zachar Ferenc       Kívés Imre 

Berkó Ferencné       Fejes József 

Muskotály Miklósné      Farkas Mihályné 

Bartus Pálné       Vanó Ignácné 

Devecska Péter       Kívés Andor 

Barna Miklósné       Kakuk Péter 

Csík Jánosné       Gilányi Jánosné 

Muskotály Károly      Kívés Magdolna 

Szabó Gábor       Lippai Sándorné 

Seiben Mihályné       Farkas István 

Tóth Lajos       Szakács János 
 

Parádi Mozaik 

Parád Nagyközség Önkormányzatának Információs lapja 
Felelős kiadó: Mudriczki József polgármester 

Főszerkesztő: Nagy István 
Szerkesztők: Csortos Béláné és Jónásné Zaja Zsuzsanna 

Elérhetőség: paradimozaik@t-online.hu Tel.: 544 058 
Készült: REGIOCON KFT. Nyomdaüzem Kompolt 
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