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Parádi férfiak dolgoznak az erdőn a Start Közmunkaprogram keretében

TUDÓSÍTÁS A TESTÜLETI ÜLÉSEKRŐL
Nagy István

2012. március 21.-i ülés
tárók és denevérek
A Bükki Nemzeti Park igazgatósága megnyert egy nagy összegű EU-s pályázatot,
amellyel az észak-magyarországi régió használatból kivont régi bányáinak és táróinak
a természeti állapotát fogják helyreállítani. (erről hosszabb írás ebben a lapszámban.)
óvodavezetői pályázat
Az óvodavezető megbízatása lejár, új pályázatot kell kiírni. A pályázat kiírása
szövegét a testület elfogadta.
hulladékszállítási díj
Az Országgyűlés egy időre hatályon kívül helyeztette az önkormányzatokkal a
hulladékkezelési díj megállapítását lehetővé tevő rendeleteit. 2012 azon hónapjaiban,
amíg az Országgyűlés nem alkotja meg az erre vonatkozó új törvényét a
hulladékszállításban a 2011-es díjakat kell alkalmazni. A hatályon kívül helyezést a
parádi képviselő-testületnek is meg kellelett tennie (a 2012-es véglegesített
hulladékszállítási díjakról e lapszámban tájékozódhatnak a 2012. április 18-i ülésről
szóló tudósításban.)
térfigyelő rendszer
A Belügyminisztérium a közbiztonság javítása céljából térfigyelő rendszer kiépítésére
írt ki pályázatot. Az igényelhető összeg 10 millió Ft, ehhez 20%-nyi önkormányzati
önerő kell. Parád is pályázni kíván. E szerint öt kamera lesz a községben: 1-1 a falu
két szélén, 3 pedig a központban, utóbbiak a hutába vezető utat és a Kossuth utat
figyelik keleti és nyugati irányban. A rendszer összekapcsolható lesz radarral, a
kamerákhoz rendszámfelismerő is társul majd. Ekképpen az esetleges
bűncselekményekhez érkezőket és látóterükben magát a cselekményt is felveszik a
kamerák.
Palóc piac
Lezajlott, sikeres volt. A szervező folytatni akarja, húsvétkor háromnaposat tervez.
földrész megművelése
A záportározó feletti területet az önkormányzat műveltetni akarja a Start
közmunkaprogram keretében. Sajnos ősszel nem sikerült felszántani a területet, mert a
föld nagyon száraz volt, emiatt csúszni fog a program megvalósítása.
2012. április 12.-i rendkívüli ülés
térfigyelő rendszer
A térfigyelő rendszer kiépítésére beadott pályázatunka pályáztató kérésére
módosítanunk kellett. A rendszerépítést részekre kellett bontanunk, hogy ha a sok pályázó
miatt szükség lenne rá, egyes fázisok kihagyhatók legyenek. Mi úgy részleteztük, hogy az
eredeti elképzelésünk mindenképpen megvalósítható legyen.
2012. április 18.-i ülés
Mudriczki József polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a közelmúlt közérdekű
eseményeiről. (olvashatók a Hírekben).
vadászvita
A falugyűlésen a területünket igénylő két vadásztársaság közül az egyik képviselője
azt állította, hogy a másik jogsértő eljárásokkal lehetetlenné tette a működésüket. A
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testület tájékoztatása céljából a Parád-Recsk földtulajdonosi, vadászati közösség
vezetője Schell László beszámolt a jogközösség múltbeli tevékenységéről,
működéséről, jelenlegi helyzetéről. A Fénykőbükk Bérkilövő Vadásztársaság tagjai
közül Szlovencsák Zoltán és Boros Attila ismertette a köztük és a Várbükk
Vadásztársaság között fennálló vitás ügyek részleteit. A tájékoztatók következtében a
testület megismerhette az összeütközésre alkalmat adó körülményeket, ám nem lévén
illetékes a vitában dönteni, a döntést a bíróságra hagyja. A bírósági tárgyalások
tartanak.
2011. évi költségvetési beszámoló elfogadása
Szakács József Pénzügyi Bizottsági elnök távollétében Mudriczki József polgármester
ismertette a bizottságnak a beszámolóról alkotott véleményét. A testület egyhangú
szavazással elfogadta a beszámolót, megelégedéssel nyugtázva a 2011-es
gazdálkodást. Év közben a tervhez képest 100 millió Ft-tal növekedett a költségvetés
főösszege, soha rosszabb ne legyen. (Nagy I.)
Bodony társulna
A bodonyi polgármester levélben közölte szándékát, hogy Bodony, Paráddal szeretne
körjegyzőséget létrehozni. Varró Gyula jegyző a két község nagyközségi közös tanácsi
múltjáig visszatekintve vázolta a korábbi közös létből származó előnyöket és
hátrányokat. A képviselők (Nagy, Radetzky dr., Kucsera, Csortosné) és a polgármester
hozzászólásaiból kirajzolódott az a szándék, hogy Parád a társulástól ne zárkózzon el,
de jelenleg a kérésre konkrét választ nem adhatunk, ahhoz a két község bizottságainak
alapos és minden részletre kiterjedő tárgyalássorozatára lesz szükség.
hulladékszállítási díj
Az Országgyűlés tavaly decemberben néhány hónapra felfüggesztette az
önkormányzatoknak azt a jogát, hogy megállapodjanak a hulladékszállító cégekkel a
szállítás díjáról. A 2012 áprilisában az önkormányzatoknak ezt a jogosítványát ismét
életbe léptette azzal, hogy a szolgáltató cégek túlzott hasznának mérséklésére
megszabta az alkalmazandó díj felső határát. (120 literes gyűjtőedény: 650.Ft+Áfa/alkalom). A polgármester előterjesztésében a testület egyhangúlag elfogadta és
2012. április 20-tól hatályba léptette a 2011 decemberében megállapított tételeket. (ez
a maximált díjtételnek kevesebb mint a fele, 336.-Ft/alkalom, Áfa-val).
Ezek:
A szolgáltató szállítóeszközéhez, szilárd hulladék
elszállításához rendszeresített gyűjtőedények 2012. évi díjszabása
Edényzet megnevezése
60 literes űrtartalomnak megfelelő edényzet (Ft/db)
60 literes zsák (nem szelektív) (Ft/db)
120 literes gyűjtőedény
240 literes edényzet
1100 literes konténer
4-5 m3 konténer

Ürítési díj Ft/alkalom
235,-Ft
282,-Ft
336,-Ft
605,-Ft
3.362,-Ft
11.964,-Ft

A díjak az ÁFÁ-t (27 %) tartalmazzák!
A fenti játszótér biztonsági felülvizsgálata szükséges, dohányzást tiltó táblát is ki kell
tetetnünk (Kucsera); Az idei Pünkösdölő programja kész ismerteti Csortosné. Egy napirendi
pontot pedig az ügy személyiségi jogokat érintő volta miatt zárt ülésen tárgyalt a testület.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Mi hasznunk a Start közmunkaprogramból
Mindenek előtt az, hogy emberek dolgozhatnak benne. Mi most azonban azt kívánjuk számba
venni, hogy hol és mit végeznek a programban résztvevő emberek.
2011-ben a mezőgazdasági utak helyreállítását terveztük, koncentráltan a Köves-patak
völgyében lévő önkormányzati tulajdonú saját használatú utakra. A programban 3 hónapig 25
fő vett részt.
A program részeként sikerült a stihl gépeinket további eszközökkel megújítani, valamint egy
nagy teljesítményű és több célra használható motoros fűnyíró gépet beszerezni.
2012-ben a gyümölcsös körüli, valamint a Fehérkői erdő területen található földrészleteken
végezzük a mezőgazdasági utak helyreállítását. Ezáltal az ottani mezőgazdasági és erdő
művelés alatt álló területeket könnyen megtudjuk közelíteni. De a munkák eredményeként
lehetővé válik a volt gyümölcsös későbbi, esetleges újra hasznosítása is gyümölcsösként,
vagy telepített erdőként.
Az önkormányzatunk üzemelteti a Parádfürdői településrészünkön található Cifraistállót –
kocsimúzeumot. Itt is dolgoznak embereink.
A Cifraistálló országos ismertsége révén nagyszámú látogatót vonz a településünkre. Ez a
szám évente a 15-17.000 főt is meghaladja. A vendégforgalom növelése érdekében a
településen található Erzsébet Királyné Park Hotellel a felső Mátrai szállodákkal szoros
kapcsolatot építettünk ki a vendégek kiszolgálása, a lovas programok szervezése érdekében. E
mellett a környező gyermek és ifjúsági táborokkal, szállásférőhelyek üzemeltetőivel is
kapcsolatban állunk kínáljuk a szolgáltatásainkat. Ez évi legújabb látványosság a nyári
Parádfürdői és környező települési rendezvényekhez igazodóan „Postakocsi járat”
megszervezése, amelynek induló állomása ugyancsak a Parádfürdői Cifraistálló.
A lovak etetéséhez az önkormányzat rendelkezik két helyszínen (085/1 és 097/4 hrsz)
összességében 10 hektár nagyságú legelő területtel, amelynek tisztítását az elmúlt évben
végeztük el.
A tavaszi időszakban a területet alkalmassá tettük intenzív legelő illetve kaszálóként való
hasznosításra réti csenkesz és lucerna telepítéssel.
Ezzel egyidejűleg újabb mezőgazdasági gép beszerzésére is alkalmunk nyílt, most már egy
MTZ 320 típusú gépet és a hozzátartozó eszközöket tudtuk beszerezni. Ezzel a saját
területeinket karbantartani, de igény esetén a lakosság részére a belterületi kertek művelésbe
vételéhez is segítséget tudunk nyújtani.
Az általános iskola mellett található évek óta
műveletlen belterületi kerti ingatlanon (255 hrsz)
zöldséges kertet alakítunk ki 1.000 m2
nagyságban. Ezen a területen kerti növény
(sütőtök) termelését terveztük. A megtermelésre
kerülő növényt étkezési esetleg gyógyászati célra
használjuk fel, a mennyiségtől függően.
Az erdei termékek (csipke és kökény) gyűjtése és
feldolgozása révén a természetes gyógymódok
kerülnek ismét előtérbe a gyógyszerek
használata helyett. Ennek gyakorlatát célszerű
már gyermekkorban megkezdeni erre kiváló
lehetőséget nyújt az iskolai étkeztetés adta háttér
infrastruktúra.
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Az elmúlt évi kedvező tapasztalatok alapján az idén is folytatni fogjuk az ősszel a begyűjtést
és feldolgozást a női munkásaink részvételével.
Az ingyen tej mellett vagy helyett alkalmazható a napi egy pohár ingyen csipke tea, vagy egy
szelet sütőtök az óvodában, iskolában.
A településen levő árkokat, átereszeket működőképessé tesszük, a munkálatok
hangsúlyozottan a meglévő rendszerek karbantartására vonatkoznak, azzal a kiegészítéssel,
hogy a település belterületi részén lévő állami vízfolyások, mint befogadók rendezését is
magába foglalják.
Végezni fogjuk az un. ártéri japán keserűfű (fallopia japonica) irtását is. Jelenleg elsősorban,
de nem kizárólagosan az állami vízfolyások mentén található a keserűfű, (Tarna) ennek
visszaszorítása szintén közös cél.
Az idei program, amely február elsejével kezdődött és folyamatosan bővülő létszámmal az
évvégéig tart közel 100 fő foglalkoztatását teszi lehetővé az önkormányzatunknál, illetve a
vízfolyás kezelő Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságnál valamint az Eger Tarnavölgyi
Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulatnál.
Varró Gyula
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

TUDOSÍTÁSOK
Falugyűlés
2012. március 5.-én falugyűlés volt a közösségi házban mintegy 100 fő részvételével. Az
eseményekről jegyzőkönyvszerű tudósításban számolunk be, hogy azok nem voltak ott, jó
képet kaphassanak arról, hogy mi foglalkoztatja 2012-ben a parádiakat, és azt milyen
formában teszik szóvá. A gyűlés a szokásos formában zajlott: az első felében Mudriczki
József polgármester beszámolt az elmúlt egy év eseményeiről, a község gazdálkodásáról, a
második felében pedig a jelenlevő parádiak hozzászólására került sor.
A polgármester Parád 2011. évi gazdálkodásáról szólva kiemelte, hogy a községnek
gazdasági céljai eléréséhez nem volt szüksége hitelfelvételre. Az önkormányzat intézményei
zavartalanul működhettek, és emellett jelentős összeget fordíthattunk fejlesztésre – a
rendelkezésünkre álló 673 millió Ft-ból 283 millió Ft-ot. A segélyezésre is jutott annyi pénz,
mint a megelőző években. Beszámolt az új közmunka programról, amelyben 90 ember vesz
részt. Érintette a kulturális életet is, és megemlítette az oktatás finanszírozásában jelentkező
problémát is, hogy tudniillik Parádsasvár és Bodony nem akarja fizetni a parádi iskolába járó
diákjai után az oktatási hozzájárulást.
A polgármester ezután a 2012-es évben életbelépő ismert és fontosabb törvényekre tért ki.
Járások lesznek, Parád a tervek szerint a pétervásárai járásba fog tartozni. Az iskola állami
irányítás és fenntartás alá kerül, úgy, hogy a vagyon az önkormányzatnál marad. Szerinte a
községben a közbiztonság kielégítő, a polgárőrség tevékenységével is elégedettek lehetünk.
A 2012 évi költségvetés összeállításában az önkormányzat arra törekszik, hogy a lakosság
terhei ne nőjenek, a helyi adók és a térítési díjjak változatlanok maradjanak. Ma már
körvonalazódik, hogy intézményeink jó színvonalon való működtetéséhez elegendő pénz lesz,
és kisebb összegű fejlesztésre is lesz lehetőségünk. A foglalkoztatási helyzet jelentősen javul
az által, hogy nem csak folytatható, hanem a foglalkoztatottak létszámában bővíthető is lesz a
közmunkaprogram. A területünkre elgondolt nagy fejlesztéshez (a kórház, a Károlyi-kastély, a
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Freskó stb. épületek idegenforgalmi célú összehangolt felhasználásához) várjuk az érdeklődő
befektetőket. A kórház a tervek szerint állami intézmény lesz.
A polgármester beszámolója után közérdekű és magán jellegű hozzászólások következtek,
melyeket alább jegyzőkönyvszerűen ismertetünk.
Kós Károly a sotokan karatét űző sportolók (30 gyerek, 6 felnőtt) sportéletét vázolta.
Visszásnak találta azt a helyzetét, hogy a parádi sportolók a Pétervására SE-be tartoznak,
ekképpen figyelemre méltó eredményeikre nem Parád lehet büszke. Kérte, hogy a Parád SE
integrálja a sportágukat.
Hegedűs József fájlalta, hogy Parádon a futball megszűnt. Szóvá tette, hogy esőzéskor
a kékesi út alsó részén az úttesten ömlik le a víz. Nehezményezte, hogy bár a polgármester úr
megígérte, egy éve nem oldották meg a problémát. (A polgármester: az átereszt megvettük,
hamarosan be fogjuk építeni.)
Varga József furcsállja, hogy a Kristály úton néhány ház előtt nincs árok, kéri, hogy
figyeljen fel erre a hivatal.
Püski Imre számadatokkal bizonyítja, hogy Parádon volt a közelmúltban futball élet,
mégpedig parádi sportolókkal. Szólt az állattartás helyi visszásságairól, és beszélt a
szomszédjával elmérgesedett viszonyról, ami azért következett be, mert a szomszédja nem
megfelelően vezeti le az udvarán a csapadékvizet, emiatt rongálódik az ő házuk.
Kiss Imre emlékezteti az önkormányzatot korábbi ígéretére, hogy a záportározó
befejezésekor az odavezető és az ő általa is használt utat megcsináltatják. Nem történt meg. Ő
próbálta saját költségén javítgatni.
Osztafin Zoltán kifejtette, hogy területünkön két vadásztársaság működik, és az
amelyiknek ő is tagja kárát látja annak, hogy a bérbeadó jogsértő módon újította meg a
földhasználati jogot, kedvezvén ezzel a másik vadásztársaságnak. Okirat hamisítást vetett
szemükre, az ügy bírósági fázisáról beszélt. Kérte, hogy az üggyel foglalkozzon a
polgármester, illetve a jegyző, már csak azért is, mert ennek hiányában Parád jelentős
bevételtől esik el.
Boros Attila kérdezte, hogy készül-e a falugyűlésekről jegyzőkönyv, és ha igen hozzá
lehet-e férni. Ő ugyanis egy éve is szólt a tulajdon védelméről, s hogy az illegális fakivágások
miatt, csak a Dobrán 10 millió Ft-os kár keletkezett. Ismét javasolta, hogy a földtulajdonosi
jogközösség alkalmazzon mezőőrt. Ehhez a jelenlegi elnököt, mint akadályozót fel kellene
menteni, ennek érdekében tegyen lépéseket az önkormányzat.
Kívés Sándor nem helyeselte, hogy a pétervásárai járáshoz fogunk tartozni. Kérte,
hogy az önkormányzat érje el, hogy majd Egerhez tartozzunk. Megjegyezte, hogy a Kossuth
úton az átereszek nagy távolságban vannak, még kellene belőlük.
(A polgármester: a kistérség polgármesterei alaposan megvitatták a kérdést és úgy
találták, hogy sokkal több előnyt jelent Pétervásárához tartozni, mert ez un. hátrányos
kistérség, ezért állandó és EU-s pályázatokra számíthatunk a felzárkóztatás érdekében. –
Egerben pl. nincs Start Közmunka program. Kormányablakot pedig Parádon is igyekszünk
nyitni. Az átereszeket megnézeti szakemberrel.)
Szakács Zalán a Pétervásárai járásba tartozni nem szerencsés, mert a közösség
szolgáltatások intézéséhez sokkal nehezebb Pétervásárára utazni, mint Egerbe. Helyeselte,
hogy a parádiak a helyi múzeumokba ingyen jeggyel mehetnek be, megkifogásolta, hogy a
tavalyi Palóc napon a Parádon rendezett szántóversenyen az olyan illusztris személyt, mint
amilyen Jakab István egetlen parádi vezető sem fogadta, így aztán Parád meg sem próbált
lobbizni érdekeiért.
(A polgármester: a szántóverseny nem az önkormányzat szervezésben került a Palóc
napra, ő maga előtte való este értesült arról, hogy egyáltalán valakik szerveztek ilyet. Nem
helytelen a palóc napok programját magán kezdeményezésre bővíteni, de a bővítést össze kell
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hangolni a tervezett programokkal – azaz ilyen esetekben célszerű legalább pár nappal előbb
szólni.)
Szabóné Presovszky Mária elmondta, hogy a Palóc napokon tevőlegesen 1994 óta
vesz részt. Nem csak ő, hanem egy lelkes kis társaság tekinti szívügyének, hogy
lokálpatriótista legyen. Ez felemelő, ő őrzi az országgyűlés akkori alelnökének Kórodi
Máriának az 1995-ös levelét, melyben a szervezők lokál patriótizmusát dicséri. De más
falubeliek ötletére, munkájára is szükség lenne, főleg így, hogy manapság nézőnek is kevesen
jönnek, színvonalas rendezvényekre is. Dicsérte a község önkormányzatát, sorolta a
legfontosabb köszönni valókat: az országban általános gondok itt meg sem jelennek, nincs
adósság, nincs fűtésgond az iskolában, a gyerekek nem éheznek, az orvos sem akar nyugatra
menni, mostanában a munkalehetőség is több. (a hallgatóság megszámolja a hozzászólást).
Horváth István mint korábbi képviselő a mostani testület munkájáról is elismeréssel
tud szólni. Minden megsegített nevében köszönte a tűzifajuttatást.
Széll Péter szerint a szántóverseny nézeteltérésekre adott okot. Zárjuk le a vitát, és a
jövőben álljunk hozzá pozitívan az ilyen kezdeményezésekhez.
Boros Attila nehezményezte, hogy a kisutcákat a hatalmas szemétszállító autó
tönkreteszi. Megsüllyedt útszakaszokat sorolt fel. Javasolta, hogy a PEVIK állítson be
kisautókat is.
Szalai Gáborné iskolaigazgató köszönte az önkormányzat figyelmét és támogatását.
Örült az iskola felújításnak, ami által nagyot javultak az oktatás körülményei.
Varga József szeretné ha a Cifrában parádiakat nagyobb számban alkalmazna az
önkormányzat.
Tarjányi Tibor a Parád SE egyik vezetője pontosít: a fotball szakosztály nem
megszűnt, hanem, az eltávozott játékosok miatt egyik ideig nem működik. Nyáron próbálnak
a megyei III. osztályba benevezni. Annak nem látja akadályát, hogy a karate a Parád SE-be
integrálódjon.
Nagy István alpolgármester minden felvetést megköszönt, azt különösen, hogy többen
elismeréssel beszéltek az önkormányzat munkájáról, de megjegyezte, hogy azért van bajunk
elég. Az önkormányzat teszi a dolgát, de jobban tudja azt tenni, ha a lakosság megtiszteli
észrevételeivel a képviselőket.
Kiss Imréné Marika néni helytelenítette, hogy a teremben nincs hangosítás. Lelkesen
beszélt azokról a Parádiakról, akik a hagyományőrzést a szívükön viselik.
Szakács Sándor felvetette, hogy jobban és időben kellene tájékoztatni a lakosságot az
önkormányzati ülések idejéről, napirendjéről. Kifogásolta, hogy a kéményseprők olyasmiért
kérnek nagy összegeket, amiért nem dolgoznak meg. Kérdezte, tehetne-e ez ellen valamit az
önkormányzat. Megjegyezte, hogy a roma kisebbségből nincsenek itt, noha ők is a
faluközösséghez tartoznak. Jó lenne új vagy régi ösztönzésekkel szépíteni a falut (pl: tiszta
udvar rendes ház címhez hasonló módokon).
Kovács Pál megkérdezte, hogy van-e valami előrelépés a strandépítéssel kapcsolatban.
(A polgármester: elképzeléseink, Terveink vannak, de azok megvalósításához befektetők
jelentkezését várjuk. Komoly szándékú befektető jelenleg nincs.)
Boros Attila megjegyezte, hogy van ismerőse, aki több aqua parkot is üzemeltet.
Megkeresné vele együtt a polgármestert. Felvetette, hogy a hangosbemondó üzemeltetésére
nagy szükség lenne. Kérte, hogy foglalkozzon ezzel az önkormányzat.
(A polgármester: a befektetőt szívesen fogadná, a hangosbemondó üzemeltetést pedig
megígérte.)
Több hozzászólás nem lévén Mudriczki József a másfél órás falugyűlést bezárta.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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„Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag”
2012. március 14-e Parádon
Ez a Petőfi-idézet járt az eszembe, miközben vonultunk a fáklyás menetben. És azon
tűnődtem, hogy vajon maradt-e valami bennünk a több mint másfél évszázados lelkesedésből,
amely eltöltötte Petőfit és sok ezer magyar honfitársát. A diákok vitték az égő fáklyákat és a
koszorúkat, melyeket a felnőttek a 48-as emlékmű talapzatára helyeznek. Békés, de nem
igazán ünnepi hangulatban vonultunk, zene, induló nélkül csendesen beszélgetve. De a csípős
szél és hideg dacára is sokan voltunk, felvonulók és az emlékműnél várakozók egyaránt.
A Himnuszt közösen és úgy érződött, átéléssel énekelték az emberek. Aztán a
koszorúzással és a műsorral valóban azt kapták a résztvevők, amit várhattak: az ünneplés
meghittségét. Az első osztályosok gyerekek verset mondtak, a felső tagozatosok közül Sidló
Ádám és Osztafin Tamás szavalta el a Nemzeti dalt. Simon Ingrid és Csortos Eszter
csodálatos énekkel gyönyörködtette az ünneplőket. Úgyhogy az idei megemlékezés is
megható volt – a leírtak miatt és Mudriczki József polgármester ünnepi beszéde miatt. A
polgármester múltidézéssel kezdte beszédét:
„ Uraim”! A pozsonyi ifjúság küldötte vagyok. Most jöttem a hajóval. Tegnap Bécsben
kitört a forradalom.” Majd így folytatta. Március 15-én ünnepeljük a magyar szabadságharc
kezdetét. Ez a nap igazi jelképpé vált, amely nemzetünk szabadságszeretetét és a valódi
szabadság utáni vágyat fejezi ki, szimbóluma a függetlenségért folytatott évszázados
harcainknak. Jelkép is, a polgári jogegyenlőség jelképe.
1897-ben indítványozták a parlamentben, hogy március 15-ét nyilvánítsák nemzeti ünneppé,
mellyel az akkori kormánypárti képviselők is egyetértettek. Klebelsberg Kunó 1927
novemberében hivatalos nemzeti ünnepé nyilvánította március 15-ét.
1848 áprilisában a gondviselésnek hála nem hőzöngő, gyűlölködő, bosszúért lihegő, hanem
felelős, dolgozni, építeni akaró, és változtatni képes emberek álltak az ország élére. Férfiak,
akik tudták, hogy nincsen előre elkészített út, csak olyan, amelynek köveit személyesen
rakják le.
Magyarország a 48-as tavasz forradalmi eseményei után egyetlen nyár alatt erős, jó
törvényekkel megalapozott, korszerű állam alapjait rakta le. Ilyen rövid időn belül sikerült
gyökeresen új és minden korábbinál jobb irányba kormányozni az ország szekerét!
Még a szabadságharc leverése sem állhatta útját a lényegi változásoknak. Még a
háborúskodás sem fojthatta el a kibontakozást, az új rend születését. Ugyanezen rövid idő állt
rendelkezésre, hogy az ország ütőképes hadsereget állítson ki. És ez is sikerült. A magyar
hadsereg minden nehézség és ármány ellenére sokáig sikerrel védte a szabadságot. Nagy
tudású, erős lelkű tisztikarral, és a nemzetőrök áldozatával minden esélye megvolt a
győzelemre. Legyűréséhez az egyik nagyhatalomnak segítségül kellett hívni a másikat.
A magyar hadvezetésben a legkülönfélébb nemzetiségűek harcoltak, akik a császárra
esküdtek fel, ezért a beléjük oltott fegyelmet valahogyan át kellett programozni a hazának
való elszámolásra. Szerencsére ez egy olyan ifjonti lendülettől duzzadó sereg volt, ahol az 54
esztendős Bem József „apó” lehetett, Görgey Artúr pedig felelős és sikeres hadvezér.
1848-49-el kapcsolatban újra és újra felmerül bennünk a kérdés: annyi vitázó történelemboncolás mellett miért szeretjük éppen-e szabadságharcot olyan egyetértéssel? Talán azért,
mert meg tudjuk idézni belőle a közös hitet. A magyar gyerekek első öntudatos pillanatuktól
tanulják, hogy milyen volt az 1848-49-es magyar szabadságharc, és valahogy a kezdetektől
értik is. Mert nemcsak a forradalommal kapcsolatos tudást, ismeretet adjuk át nekik, hanem e
történelmi sorsforduló lelkületét is megérzik.
1848 márciusának csillaga azóta is a magyar jövendő útját mutatja. Ezzel zárta ünnepi
megemlékezését a polgármester.
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Mi pedig egy megjegyzéssel ezt a tudósítást: a polgárőrök biztosították,, hogy a
járműforgalom Parád szívében ne zavarja az embereket az ünneplésben.
Kovács Katalin
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hol telelnek a denevérek
Ha a parádi ember nem tudja a választ a kérdésre, még humorizálhat, ha rávágja, hogy
Parádon. De ha tudja a választ, akkor is mondhatja, hogy Parádon valóban a Vörösvárba vájt
táróban több ezres kolóniában élnek a közönséges, a hosszúszárnyú és a piszeorrú denevérek.
Nyáron vannak itt, táplálkoznak, szaporodnak, ősz végén elmennek. A vörösvári táró feltárása
és megóvása is része a Bükki Nemzeti Park igazgatósága által elnyert EU-s pályázatnak,
melynek a projektnyitó rendezvényét a parádi községházán tartotta az igazgatóság.
A rendezvényre 2012. március 21-én az önkormányzati ülés napirendjébe illesztve került sor.
Dudás György a Bükki Nemzeti Park igazgató helyettese ismertette a meghívottakkal a BNP
sokrétű tevékenységét, melynek fontos része az élőhely védelem és a földtani értékek
megőrzése. Céljuk, hogy az elhagyott bányákat, tárókat, barlangokat (csak a Bükkben 1100
barlang van) megóvják a pusztulástól.
A projektnek a mi régiónkat érintő része: helyi rétek, fás legelők rekonstrukciója; földtani
természeti értékek megóvása, tárók feltárása, védelme; hagyományos nyáj-tartás (nyári
szállás) Parádon a Som-hegy úti legelőn. A pályázaton elnyert pénzt csak ezekre, a
pályázatban dokumentált feladatra lehet fordítani.
Ezután Holló Sándor osztályvezető a mátrai tárókról és az érckutatásról beszélt. Az
ércbányákról hazánkban 1296-ból van írásos említés, Parád környékén Markhot Ferenc
közreműködésével az 1760-as években fogtak timsóbányászatba.
A Vörösvár-hegyben található Antal-tárót a
XIX. században hajtották, a táróban
bányászat nem folyt. Mostanra a táró a nem
szakembereknek észrevehetetlen, pedig a
vágatrendszer több százméteres. Itt laknak a
denevérek. A táróban sok a felhasadás, az
eltömődés, magának a tárónak a felújítása és
megóvása hamarosan elkezdődik.
A tervek készen vannak, a kivitelezés
következik, a munkának 2013-ban kell befejeződnie. Mintegy 44 millió Ft-ot fordítanak a táró
(és a denevérek) megmentésére. A felújítást úgy kell elvégezni, hogy az emberek ne
juthassanak be a vágatrendszerbe, ám a denevérek – egyszerre több száz is akár – kitudjanak
repülni onnan. Kutatók megfelelő felszereléssel befognak tudni menni, a nem szakemberek
elől el lesz zárva a táró, mert a benne levő széndioxidból un. Széndioxid-zsákok alakulhatnak
ki, amik életveszélyesek lehetnek.
Nagy István képviselő megkérdezte, hogy lehetne-e a tárót turisztikai látványossággá tenni, és
ha igen, hogyan ? Holló Sándor válasza: a pénz az elmondottakra való, a tervben ilyesmi nem
szerepel. A tárót turisztikai célra használni nem lehet. Szakács József megjegyezte, hogy tud
olyan helyet Magyarországon, ahol éppen a denevéreket figyelhetik meg a turisták.
A Bükki Nemzeti Park igazgatója a környék, különösen az Ilona-völgy turisztikai
fejlesztéséhez szívesen adna tanácsokat, venne részt ilyen jellegű megbeszéléseken. Ezt a
parádi képviselők köszönettel vennék.
A rendezvény a községháza belső terében üdítők és szendvicsek fogyasztása közben kötetlen
társalgással fejeződött be.
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BESZÉLGETÉSEK
Palóc piac
Az idén márciusban indult útjára a vásársorozat, amely minden hónapban megrendezésre
kerül Parádfürdőn, a pavilonsori parkolóban és környékén. Az elmúlt 2 alkalom tapasztalatai
alapján a szervezők újabb ötletekkel próbálják színesebbé tenni a vásári forgatagot.
Pózmányné Farkas Enikőt, az egyik szervezőt, kérdeztem céljaikról, ötleteikről,
tapasztalataikról.
A főszervező a Palóc Piac Baráti Kör, s ennek élén Gálfalvy Gallik Béla. Céljuk, hogy
kizárólag magyar vásárosok, kézzel készített portékáit ismertessék meg a vásárlóközönséggel.
Törekszenek arra, hogy a térség árusai jussanak nagyobb vevőkörhöz, de szívesen látnak
minden kézművest az ország bármely pontjáról. Jönnek is szép számmal mindenhonnan. Volt
itt kosárfonó, fafaragó, bőrdíszműves, mézeskalácsos, fazekas, ötvös, kürtőskalácsos,
lekvárkészítő, bábkészítő, kovács és még sorolhatnám a megannyi szakmát, ami megjelent. A
főszervező maga is árulja házi készítésű Palóc Sörét többféle ízben!
Voltak különféle bemutatók, fellépők, s a következő alkalomtól új színpadi rendezvények is
várhatók. Íjászbemutató után lehetett íjászkodni, a Táltos Dobosok dobjaival ismerkedni.
Fellépett a Palócbokréta Hagyományőrző Egyesület, énekelt Csortos Eszter illetve a Felvidéki
Magyar Rockszínház énekese Szabó István is.
Kellemes hétvégi időtöltés lehet mindenkinek
egy jó séta a jó levegőn, közben szétnézhet a
vásári sokadalomban, ehet, ihat, hagyományőrző
fellépőket láthat, aki ellátogat a Palóc Piac
rendezvényeire.
Az interneten, a youtube.com oldalon Palóc Piac
2012.03.17. néven egy fél órás összefoglaló
videót lehet megnézni kedvcsinálónak!
JZZS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A helybeli idegen
Parádra a palóc napokon háromszor-négyszer annyi vendég érkezik, mint amennyien a
községben laknak. Ahhoz, hogy a következő ilyen rendezvényre is visszajöjjenek,
sokféleprogramot kell kínálnunk nekik. A programokat Csortos Béláné Ria és néhány segítője
állítja össze és végzi el a megvalósításhoz szükséges tennivalókat – egyebek közt azt is, hogy
támogatókat keressen, többnyire helybeli vállalkozókat, de akadnak olyanok is, akik bár nem
parádiak, mégis értékes csomaggal járulnak hozzá a palóc napok sikeréhez. Ilyen ember
Vallus Gábor is. Az adakozás rendszerességéből úgy tűnik, hogy szívügyének tekinti a
rendezvény támogatását. Vagy a szervezővel, Riával van ilyen régi jó kapcsolata, hogy a
kérését semmiképpen sem akarja elutasítani.
- Riát nagyra becsülöm, úgy tűnik, hogy sokat és ügyesen dolgozik azért, hogy a palóc
napokon helyiek és idegenek egyaránt jól érezzék magukat. De én nem neki akarok kedvezni,
hiszen ha az lenne a szándékom, az ólomkristályokat a házához vinném, neki adnám. Én a
parádiakat akarom támogatni lehetőségeimhez mérten.
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- Megindokolná, hogy miért, hiszen úgy tudom, nem Parádon, hanem Pesten él.
- Hivatalosan pesti vagyok, de a szívem szerint inkább parádi. Gyermekkoromtól kötődöm
Parádhoz, életem legszebb napjait ennek a tájnak és az itt élő embereknek köszönhetem.
Apám számára nem volt idegen Heves megye, részben azért, mert Hevesen született, főként
meg azért, mert a vadászszenvedélye Parádhoz kötötte. Bérelte a disznókői vadászházat,
gyerekkoromban én ott sok időt töltöttem. De nem is az a fontos, hogy sokat, hanem az, hogy
hogyan.
(nagy)

HÍREK
2012. július 01-től a parádfürdői kórház önálló állami kórházzá válik. Az intézményben 120,
TB által támogatott ágyon folyhat tovább a gyógyítás.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nőnapi koncert és táncbemutató
Meghitt hangulatú délutánra hívták meg önkormányzatunk képviselői községünk lányait,
asszonyait március 6-án a Közösségi Házba. Mudriczki József polgármester köszöntőjét
követően a helyi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói mutatták be osztályonként
táncművészeti tudásukat, majd a recski Bel Canto vegyeskar hangversenyében
gyönyörködhettek az ünnepeltek.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Újra megjelent Parád falumonográfiája és a Zsebkalauz
Községünk történelmi múltját mutatja be Dr. Csiffáry Gergely és Schwalm
Edit a magyar állam millenniumára szerkesztett kiváló monográfiája
Parádról. Önkormányzatunk a könyv sikerére való tekintettel 1000 darabot
rendelt a még meglévő raktárkészletből.
A Parád című könyvet megvásárolhatják Parádfürdőn a
Pavilonsoron lévő Lottózóban, a Mata Kristály üzletben
Marikánál, a Sziszi Virágboltban Lócziné Kiss Anitánál,
valamint a Polgármesteri Hivatalban 2.000.- Ft/db áron.
Idegenforgalmi értékeinket és egy parádi séta részletes útvonalát mutatja be a
parádi Zsebkalauz, melyet a fenti helyeken tudnak megvásárolni 200.- Ft/db
áron.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A parádi Mátra nyugdíjas klub eseményei
2012. Április 11-én Egerben a Bartakovics Béla Művelődési Házban rendezték meg a
„Szépkorúak” vers és prózamondó megyei versenyét. A mindig nagy népszerűségnek örvendő
versenyen számos szép korú versenyző vers és prózamondását hallgathattuk meg.
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A versenyzők között Csortos József nyugdíjas klubtársunk is részt vett. A résztvevőknek egy
kötelező József Attila verset és egy szabadon választott verset kellett előadni. A zsűri elnöke
Saárossy Kinga neves színművésznő és egyben Eger Megye Jogú Város alpolgármestere volt.
Nagy örömünkre a zsűri értékelése alapján parádi versenyzőnk szép sikert ért el, melynek
alapján továbbjutott a regionális döntőbe, amely Miskolcon kerül megrendezésre.
Szakács Béláné
A Nyugdíjas klub vezetője
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A közösségi házban Bayer Zsolt publicista az Echo Tv munkatársa előadást tartott hazánkat
érintő aktuális politikai kérdésekről. Az előadáson meghívottak vettek részt, de szép számban
jelen voltak parádiak is.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Az Ilona-völgyben 2012. március 30-án az Eszterházy Gyakorló iskola táborában egy új
épületrész átadására került sor. Az átadáson vezetőink is részt vettek.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Parádóhután a lakosok, többnyire a fiatalok munkájának eredményeképpen megszépült a falu
és környéke. Az önkéntesek összegyűjtötték a rengeteg szemetet. Jó lenne, ha mások is
követnék a példájukat.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KIS EGÉSZSÉGTÁR
Üdvözlök mindenkit.
A hosszú fakó színű tél után az üdeség zöldjével köszönt a Mátrára és minden lakójára a
tavasz.
A jó idő beköszöntével nemcsak mi, emberek töltünk több időt a szabadban, de a rovarok is
egyre nagyobb számban bukkannak fel.
Gyorsan szaporodik a kullancs, és utazik a madarak, háziállatok, vadak potyautasaként,
így bárhol fellelhető.
Hazánkban kb. minden negyedik kullancs fertőzött valamelyik kórokozóval, amely a
meningo-encephalitis vagy a Łyme -kór képében okoz tüneteket.
Az encephalitis kimenetele bizonytalan, a csípés után 5-14 nap múlva influenzaszerű tünetek
lépnek fel. A 4. héten pedig a betegek egyötödénél kialakul a súlyos
máj- és szívizom érintettség, esetleg bénulás, ritkán halál. Az ellene adott védőoltás tehát
életet is menthet, ez a védekezés biztos módja.
A Łyme-kór ellen egyelőre nincs vakcina, antibiotikummal gyógyítható.
A legveszélyesebb időszak áprilistól júliusig tart, de ha a napi hőmérséklet +7 fok felett van,
a kullancsok máris elindulnak egy kis csemegézésre. A kisebb rajzási időszak augusztustól
októberig tart. Az oltási sorozatot tehát már a koratavaszi hónapokban érdemes elkezdeni.
Lassitott séma szerint az első oltást egy hónap múlva követi a második, majd egy év múlva a
harmadik, és háromévenként emlékeztetjük az immunrendszerünket. Ha gyorsan kell a
segítség: Encepur ajánlott, a 0-dik, a 7-dik, majd a 21-dik napon kell adni.
FSME vakcina esetén 0-dik, 14-dik napon majd 12 hónap múlva és az emlékeztetők
háromévenként. Már a második után kialakul a teljes védettség.
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Az oltást legkorábban két éves kortól kérhetjük.
A kullancs nem pottyan, hanem a ruhán és a bőrön felfelé mászva megkeresi a számára
alkalmas vérbő helyet. A hátsó lábaikkal kapaszkodva lógnak a bokrok levelein, a
fűszálakon, majd a vért adó élőlényt a szag inger alapján felismerik. Beleássák magukat a
bőrbe, de csak órák múlva kezdenek a vérszívásba, és 3-8 nap után - ha nem vesszük észre jóllakva távoznak.
Ha el akarjuk kerülni a randevút, érdemes megszívlelni néhány tanácsot. A kullancs nem
szereti a száraz meleget, ezért inkább a reggeli és délutáni órákban támad.
Ha kirándulni indulunk, érdemes zárt alsó ruházatot és cipőt felvenni. Ne használjunk
parfümöt, és azért a kalap is jól jöhet, elsősorban gyermekeknek.
Ne hemperegjünk olyan helyen, ahol állatokat legeltettek. Otthon vágjuk gyakran a füvet,
gondozzuk a zöldségágyásokat.
Távoltartásukban segítenek a sprayk és kenőcsök, amelyek növényi olajokkal készülnek, így
nem mérgezőek. A polybé sem árt, legalább lesz erőnk szaladgálni a friss levegőn.
A kullancs szájszerve olyan, mint egy háromlábú szék, szétterpesztett állapotban van
rögzítve a bőrben, a végén kampókkal, ezért nem egyszerű eltávolítani.
Nem használnak a zsírok, a szemöldökcsipeszek, a benzines vatta, mert a fuldokló kullancs
kínjában gyorsan kiüríti a kórokozókat. A legjobb az erre kialakított kiszedő csipesz vagy
kanál. Közvetlenül a bőr felett megfogjuk, várunk egy percet és enyhe forgatással
határozottan kihúzzuk.
Mindig legyen nálunk kullancsteszt, hogy megnézhessük, fertőzőtt-e az állat. Írjuk fel a
csípés idejét és helyét. Pozitív teszt esetén keressük fel orvosunkat.
Vidám perceket és élőskődők nélküli meleg nyári napokat kívánok.
Egészségünkre kedves mindnyájunknak.
Üdvözlök mindenkit.
Dr. Molnár Mária
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Köszöntés az édesanyáknak !
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„Piros pünkösd öltözik sugárba, mosolyogva száll le a világra.
Nyomában kél édes rózsa-illat, fényözön hull, a szívek megnyílnak”
Reviczky Gyula – Pünkösd

PARÁDI PÜNKÖSDÖLŐ
2012. május 27. vasárnap Parádfürdő
PIKNIK A PARKBAN - Jöjjön el Ön is és bográcsoljon baráti társaságával,
családjával a parádfürdői parkban!

Délelőtti programok a Cifra istálló udvarán
10 00 – 12 00 KARATE BEMUTATÓ - Fáy diákok
LOVASPROGRAM – Cifra istálló
KÉZMŰVESFOGLALKOZÁSOK - a Kecskeméti Tábor
szervezésében

Délutáni programok a Freskó-kertben
14 00 -

PÜNKÖSDI NÉPI JÁTÉK- Pünkösdi Rózsák
Hagyományőrző Egyesület - Szajla
TÁNCBEMUTATÓ - helyi Művészetoktatás Intézmény
tánctagozata
NYUGDÍJAS KLUB fellépése
PALÓCBOKRÉTA Hagyományőrző Egyesület fellépése

15 00 - SZABADTÉRI SZÍNHÁZI ELŐADÁS
A gyöngyösi Játékszín előadja
Móricz Zs. - DINNYÉK c. és
Baranyi F. - A LÓNAK VÉLT MENYASSZONY c.
bohózatát 2x30 percben

Zenés est a Parkolóban
20 00 - „NYÁRESTI HANGULAT”
VÁRSZEGI GÁBOR & DONKA NIKI fellépése
Parádi Mozaik
Parád Nagyközség Önkormányzatának Információs lapja
Felelős kiadó: Mudriczki József polgármester
Főszerkesztő: Dr. 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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