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TUDÓSÍTÁS A TESTÜLETI ÜLÉSEKRŐL 
 

Nagy István 
 
2011. március 30-i ülés 
 
   Csatlakozás idegenforgalmi egyesülethez 
 

A Mátra Jövője Turisztikai Egyesület, mely Mátraszentimrén alakult és székel, 
növelni akarja tagjai számát és ezzel együtt tevékenységi körét is. Az egyesület 
elnöknője ismertette munkájukat és az új tagok előtt megnyíló lehetőségeket. 
Kiadványaikba elsősorban a tagok programajánlatait veszik be. Csortosné képviselő 
asszony szerint ha Parád is belépne az egyesületbe, az mind a Mátra idegenforgalmát 
élénkíteni akaró egyesületnek, mind a mi községünknek előnyös lenne. A testület 
megszavazta a csatlakozási indítványt.  

  
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
    

   A szolgáltatás célja, hogy a 65 év feletti vagy súlyosan fogyatékos személyek 
rosszullét esetén gyorsan kapjanak segítséget. A rendszerbe bevont személyek a 
csuklójukra erősített jelzőgombbal tudják értesíteni a diszpécser központot ( a kis 
készüléken ütésérzékelő is van, így eleséskor gombnyomás nélkül is továbbítódik a 
hívás)), akik az ügyeletes házi gondozónőt a beteghez küldik. Ő hívja az orvost vagy a 
mentőket. A figyelőszolgálat éjjel-nappalos, a másütt már működő rendszer 
tapasztalatai szerint a gondozónő 30 percen belül megérkezik a helyszínre. 
   Ha a testület elfogadja az Aranykapu ajánlatát, és az Aranykapu 
többlettámogatáshoz jut a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól, akkor a 
szolgáltató megkezdi a szervezést úgy, hogy a segítségnyújtás részleteiről és annak 
áráról tájékoztatja a lakosságot. 
   A témához hozzászóló képviselők mindegyike egyetértett abban, hogy erre a 
segítségnyújtási módra szükség van, de megválaszolandó kérdéseket fogalmaztak 
meg. Hol lesz az ügyeletes gondozónő (Kucsera Gy.); külön orvosi ellátást ígér-e a 
rendszer, vagy a házi orvos fogja ellátni az amúgy is saját betegeit (dr. Radetzky); a 
működés részleteiről még tárgyalni kell a szolgáltatóval (Szakács J). 
Pétervásárán a gyakorlatban jól működik a rendszer, különösebben aggódnunk tehát 

nem kell (Mudriczki). 
   A képviselők engedélyt adtak az Aranykapunak a szervezésre. 

 
A közösségi ház továbbépítése  
 

Amint arról már beszámoltunk, a közösségi ház emeleti részének beépítésére 43 
millió forintos pályázatot nyert meg az önkormányzat. Az előző lapszámban közöltük, 
hogy új közbeszerzési pályázatot írt ki az önkormányzat, most arról kellett döntenie a 
testületnek, hogy a meghívásos pályázat alapján melyik céget bízza meg a munkálatok 
elvégzésével. Az értékelési rendszert az általunk felkért képviselők és szakemberek 
készítették el, ennélfogva a testület az ő pontrendszerüket figyelembe véve dönthetett. 
A munkát a Nívóber nevű egri cég kapta meg. 

 
 



A Cser dűlőhöz vezető út megcsináltatása 
 

A Cser dűlő parádóhuta egyik üdülőövezete, a településrészhez vezető bekötőút 
használhatatlanná vált. Működőképessé tételéhez telekcserére és útépítő munkálatokra 
egyaránt szükség van. A telekcsere folyamatban van, az útépítésre helyi vállalkozók 
adtak be pályázatot. A legolcsóbb ajánlatot Szakács Péter adta be, a képviselők 
egyhangú szavazással őt bízták meg a munka elvégzésével. Felmerült ugyan egy 
aggály: kell-e az önkormányzatnak magára vállalnia ezt a 300,000 forintos kiadást, 
miért nem terheli egy részét a lakosokra? (Szakács J.) A polgármester válasza: az út 
önkormányzati tulajdonban van, vállalásunk, hogy útjaink rendben legyenek. Így az 
alsó, a felső és a középső Cser dülő egyaránt jól megközelíthető lesz (Varró Gy.). 

 
Pályázat az iskolaépület felújítására 
 

Olyan pályázati lehetőség adódott, amely révén az iskola vizes blokkját fel lehetne 
újítani, a régi és csaknem hasznavehetetlen nyílászárókat ki lehetne cserélni és a 
tetőrészen a ház melegvízszükségletét biztosító napkollektort lehetne felszerelni. Ez 
kb. nettó 12 millió forintos beruházás lenne, amelyhez az önerő 20%-os. A képviselők 
örömmel fogadják a lehetőséget, régóta várnak ilyen pályázatra, ez olyan beruházás, 
amihez az önerőt még kölcsön felvételével is biztosítani kell (Nagy I.).   

 
Lakásbérleti kérelem 
 
    Ennek tárgyalására az Egyebek napirendi pontban került sor. 
Pintér Csaba családjával a kórház szolgálati lakását lakja 43 éve. Most lehetőség lenne arra, 
hogy a lakást zavartalanul használhassák, ehhez azonban szükséges lenne, hogy az 
önkormányzat átvegye a házat az MNB Zrt-től. Ezek után Pintér Csaba az önkormányzattól 
bérelné azt, később meg is venné. 
      A képviselők szeretnének segíteni a Pintér család lakásproblémájának 
megoldásában, de mivel minden jogszabályra hivatkozást és alkalmazható eljárásmódot csak 
a Pintér Csaba által ismertetett iratokból ismertek, szükségesnek tartják, hogy döntés előtt 
alaposabban tájékozódjanak. Ezért felkérték a pénzügyi bizottságot arra, hogy ismerjen meg 
minden szóba jöhető jogszabályt annak érdekében, hogy a testület megfontoltan dönthessen. 
 
   Az ülésen jelen levő lakosok általuk észlelt problémákra hívták fel a testület figyelmét: 
elhanyagolt állapotban van, szemetes a hutai csevicekút; az Ilona völgyben hiányoznak a 
szemétgyűjtők; március 15-én a fürdői nyilvános WC zárva volt; a temetőbe gyűjtő konténert 
kellene elhelyezni, és oszlopra szerelhető konnektorok is kellenének. A felvetésekre a 
képviselők reagáltak, többnyire a polgármester válaszolt. Három kérdés hangzott el: mikor 
folytatódik a parádóhutai szennyvízhálózat-fejlesztés; mikor kezdik meg a Kristály úti árkok 
rendezését; kinyit-e már a palóc  ház? A válaszok: a Károlyi út tervei készen vannak, folytatás 
akkor lehet, ha lesz pályázat erre;a Kristály úton az áteresz építésére valószínűleg áprilisban 
sor kerül (Mudriczki); a tetőt kijavíttattuk, ha a Vármúzeumtól visszakapjuk a berendezési 
tárgyakat, megnyithatjuk a palóc házat – a nagy és megoldhatatlan gond az, hogy a 
vendégeket elriasztó, molesztáló Pintér György semmilyen hatósági eszközzel nem fékezhető 
meg. 
 
 
  



BESZÉLGETÉSEK 
 
Jónásné Zaja Zsuzsanna 
 
Tóth Lászlóval, az Egererdő Zrt., Parádfürdői Erdészet erdészetvezetőjével beszélgettem.  
 
- Elsősorban aggodalmaink miatt jöttem Önhöz. A Mátra Magyarország legnagyobb 
kiterjedésű, összefüggő erdőssége. Ez mostanság kissé megszabdalt képet mutat. Mekkora 
terület tartozik a Parádfürdői Erdészethez, és jól látjuk-e, hogy elfogy felettünk az erdő? 
- A Parádfürdői Erdészet 11.500 ha–on gazdálkodik, ehhez hozzátartozik 11 település (Parád, 
Parádsasvár, Bodony, Recsk, Sirok, Mátraballa, Verpelét, Kisnána, Domoszló, Markaz, Vécs) 
községhatári erdeje.  
Az erdők nem fogynak, hiszen még az éves növendék mennyiségét sem éri el a termelés. 
Amit a laikus szem üres területnek lát, az az egyre ritkábban előforduló tarvágás, vagy a ma 
még alkalmazott felújító vágás, végvágása.  
- Ezek szerint a mátrai jó levegőt nem veszélyezteti a fák kiirtása? 
- Természetesen nem, mert áttérünk a folyamatos erdőborítást biztosító szálalásra, amely 
szerint mindig lesznek fiatal fák az erdőben ott, ahol az öreg fákat kivágjuk, így a kívülálló 
szem számára is mindig erdő borította lesz a táj.  
- Ha mégis alkalmazzák a tarvágást, telepítenek új erdőket a helyén? 
- Igen. Tarvágást csak akkor alkalmazunk, amikor egy jó termőhelyen, pl.: Cseres erdő van, 
és helyére Gyertyános – Tölgyest vagy Bükköst szeretnénk létrehozni. Ez esetben a fafaj 
csere indokolja a tarvágást. Ezt egyszerre maximum 3 ha-on lehet elvégezni. Mivel a hozzánk 
tartozó erdők nagy részében megtörténtek ezek a cserék, kevés alkalommal van szükség erre a 
módszerre.  
Egyébként ezt a folyamatot mesterséges erdőfelújításnak hívják. A telepítés azt jelenti, hogy 
ha pl.: egy mezőségi területet fával beültetünk és abból erdő lesz.  
- Ezeknél a felújítási munkálatoknál kiket foglalkoztatnak? Vannak a munkára embereik vagy 
szezonálisan külső munkaerőt alkalmaznak?  
- Nincs már fizikai állománya az erdészetnek, így vállalkozókkal kötött szerződéseken 
keresztül tudjuk megoldani. Emellett a közmunka program segítségével évente 10 – 15 főt 
alkalmazhatunk.  
- Aggasztó híreket hallunk, miszerint Ausztria és Németország nem vágja ki saját erdőit, 
hanem Magyarországról vásárolnak fát. Igaz ez? 
- Részben igaz. Ők is termelnek az erdejeikben, de vásárolnak Magyarországról is.  
- Az is igaz, hogy a fatüzelésű erőművek olcsóbban jutnak vastag fákhoz, mint az ország 
lakosai? 
- A fatüzelésű erőművekkel 8–10 évvel ezelőtt megkötött szerződések vannak, melyek alapján 
a nagyobb tételű vásárlásra olcsóbb árat kapnak, persze ez az ár a körülmények függvényében 
(infláció, áremelések) évente emelkedik. Természetesen a lakosságot is ellátjuk a kívánt 
mennyiségű fával. Az elmúlt években egyszer sem volt rá példa, hogy valaki ne kapott volna 
fát. Persze az erdőt nem lehet csak úgy céltalanul irtani, az Erdőfelügyelet által jóváhagyott 
terv szerint történik a termelés.  
- Ha a céltalanságnál tartunk: Van valamilyen statisztikai adat, becslés arról, hogy a falopások 
mennyiben károsítják az erdészetet?  
- Persze, hogy van. A 2010– es adatok alapján a letermelt készletből 9 esetben 558.000 forint, 
míg a lábon álló állományból 13 esetben 676.000 forint értékben tulajdonítottak el fát.  
 
- Köszönöm a tájékoztatást, a beszélgetést. 
 



HÍREK. TUDOSÍTÁSOK 
 
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc ünnepén 
 
   Immár évtizedes hagyomány, hogy Parádon az ünnep előtti estén fáklyás felvonulással 
emlékezünk meg az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról. A felvonulók az iskola 
előtti térről érkeztek az emlékműhöz, mások már az ünnepség helyszínén gyülekeztek. 
  Koszorúzás következett. Horváth László, a Heves Megyei Kormányhivatal vezetője, a térség 
országgyűlési képviselője, a parádi önkormányzat, a kisebbségi önkormányzat, pártok, 
intézmények, civil szervezetek képviselői helyezték el a hála koszorúit az emlékmű 
talapzatán. 
  Az ünnepi beszédet Horváth László mondta. Személyes hangú megemlékezést igért, szívből 
jövőt. Emlékeket idézett, régi március 15-i eseményeket, gyermekkori kedveseket, és tiltottat 
is 1985-ből. Mára, amikor minden nemzeti ünnepünkre szabadon emlékezhetünk, az ünnep 
fénye megkopott, mondta. Pedig az ünnepek azért vannak, hogy üzenjenek az embereknek: 
emeljék fel szívüket, éljék át nagy idők üzenetét. Rajtunk múlik, hogy sikerül-e ez. Mert, mint 
idézi „Szülessen bár ezerszer Krisztus Betlehemben/ Ha benned nem, maradsz örökre 
elveszetten/ Meg nem vált a Gonosztól maga a kereszt sem/ Ha csak a Golgota hegyén áll, és 
benned nem.” 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  Március 15-e pedig nagy ünnep: a nemzet, a hazaszeretet születésnapja. A születésnap 
méltóságát át kell vennünk, tennünk kell azért, hogy ez az ünnep éljen – és ne csak a 
formákban, ha nem a szívünkben is. Mert nemcsak nekünk kell így tisztelegnünk, hanem az 
utódainknak is, akiknek mi adjuk a példát. 
   Nagy elődök kései utódai vagyunk. Fel kell tennünk a kérdést, hogy tudunk-e úgy adni a 
hazának, ahogyan ő ad, és tudjuk-e úgy szolgálni a hazát, ahogyan ő minket? 
  Horváth László ünnepi önvizsgálatra buzdította a hallgatóságot. A haza vár minket, mondta, 
lépnünk kell feléje. De ennek a lépésnek belső, lelki mozdulatnak kell lennie. 
  Az általános iskolások kedves műsort adtak, amit Kiss Imréné szavalata és a Salamon Péter 
által kísért két énekes, Simon Ingrid és Csortos Eszter produkciója tett emlékezetessé.  
   A szép számban megjelent ünneplő parádiak a Himnusszal kezdték és a Szózat 
eléneklésével zárták a megemlékezést. 
   Az ünnepség után Horváth László képviselő úr és a helyi képviselők áttekintették azokat a 
problémákat, amelyekre különösen oda kell figyelni, és azokat a lehetőségeket, amelyek a 
község hasznára válhatnak. 



A falugyűlésről 
Mudriczki József polgármester 
 
2011. március 03-án testületünk megtartotta első lakossági tájékoztatását. Az eddig végzett 
munkáról, döntésekről. Egy közösség, egy falu életében nagyon fontos az ott élők 
informálása, illetve a felmerülő problémák, kérdések meghallgatása, hiszen ezúton kapunk 
képet arról, hogy településünk miként éli napjait, hogyan, milyen gondokkal szembesülnek a 
mi falunk lakói.  

 
                                                                                                                 A falugyűlés résztvevői 
 
    Falugyűlésünkön mintegy 80 fő jelent meg a közösségi házunkban. A fórum két részből 
állt. Először a polgármesteri tájékoztató hangzott el, ebben szó volt a megalakult testületről, 
az új testület létszámáról, a létrehozott bizottságokról. Szó volt a Parád lakóinak 
tájékoztatására újjá élesztett információs újságunkról, a Parádi Mozaikról. A választások óta a 
falugyűlésig kilenc testületi ülést tartottunk, melyekről alpolgármester úr tollából a lapban 
hiteles tájékoztatást nyújtunk a lakosságnak.  
  Pár gondolat erejéig térjünk vissza a testületi ülések néhány fontos napirendi pontjára: ilyen 
pl. a költségvetési koncepció megtárgyalása, ahol a Pénzügyi Bizottsággal egyetértve úgy 
határoztunk, hogy a településen élők adóit, illetve szolgáltatási díjait nem emeljük, továbbá az 
önkormányzat a tőle megszokott színvonalon tovább üzemelteti a meglévő intézményeket, 
illetve az, hogy a 2011. évben is üzemeltetjük a Cifra-istálló és Kocsimúzeumot. 
Polgármesterként megköszöntem néhány fontos rendezvény szervezőinek a munkáját, amivel 
a szülők, a tanári kar, illetve az önkormányzat munkatársai színessé tették a falu kulturális 
életét, de szerveztek bálokat úgy is, hogy a bevételből a következő rendezvényt lehessen 
finanszírozni -így tett a szülői munkaközösség is, mikor elkezdte szervezni a gyermeknapot. 
Ez a jó irány.  
   A településünk életének egyik legfontosabb része a költségvetés. Az idén 594.7 millió Ft-
ból gazdálkodhatunk. Ez az összeg első hallásra nagynak tűnhet, de a fejlesztésre szánt 255.3 



millió Ft-ot levonva, az is látható, hogy az intézmények működtetésére szánt összegek az 
ésszerűség határáig le vannak szűkítve. Elhangzott, hogy a fejlesztésre szánt összegből milyen 
beruházások, kivitelezések történnek meg. A testület szorgalmazza a további pályázatokon 
való részvételt, s ezzel további pénzek lehívását a hármas településre.  
    Tájékoztatást kaptak a megjelentek a Parádfürdői Állami Kórház jelenlegi helyzetéről, a 
kórház törekvéseiről, valamint a testület által jóváhagyott együttműködésről a Megyei 
Önkormányzattal és a Trend-Business Kft.-vel. Ez az összefogás záloga lehet Parádfürdő 
komplex fejlesztésének.  
   Parádóhutával kacsolatban beszéltem a Károlyi úti szennyvízberuházásról, a Cser-dűlő 
megközelítésének, útjainak rendbetételéről, a nyomó, illetve szennyvízvezeték-hálózat 
kiépítésének lehetőségéről.  
   Ezután a lakosság részéről kérések, vélemények hangzottak el. 
   A gyűlés e szakasza talán fontosabb, mint az első rész, hiszen itt tudják a megjelentek 
közölni azokat az észrevételeket, amelyek a falu életében felmerülnek. Engedjék meg, hogy 
név nélkül említsem a felvetéseket, kéréseket. A legtöbben a belterületi vízelvezetésről, a 
tavalyi nagy esőzések után kialakult patakmeder megrongálódásáról és annak helyreállításáról 
kérdeztek. Testületünk fölmérette településünkön az árkok helyzetét. Sok helyen javításra, 
beavatkozásra kell, hogy sor kerüljön. A legégetőbb probléma a Kristály utcában van, itt 
május hónapban megépítésre kerül egy áteresz, ami levezeti az árkok vizét a Tarnába. Ezzel 
egyidejűleg szintén elhelyezésre kerül egy áteresz az alsó Kékesi út felső szakaszán. A többi 
nagyobb volumenű munkákhoz további tervekre, illetve az állam által kiírt pályázatra lesz 
szükség. Testületünk kéri az ingatlanok tulajdonosait, működjenek közre és segítsék a víz 
mielőbbi levezetését azzal, hogy a meglévő árkokat, átereszeket kitisztítják, illetve 
folyamatosan karbantartják.  
  További kérésként merült fel padok kihelyezése a temetőben. Ennek a kérésnek azóta eleget 
tettünk. Szintén ülőpadot, illetve táblákat kértek az Ilona-völgybe és a Mária kegyhelyhez. A 
lakosok hiányolták az új Idősek Otthona felé vezető út irányát jelző táblákat. A 
faluközpontba, illetve még két helyre a táblák elkészültek és kihelyezésre kerülnek. Szóba 
került még néhány, szomszédok közötti vitás helyzet, remélem, ez is hamarosan megoldódik. 
Kérdésként merült fel a tavalyi árvíz által megrongált Tarna-patak medrének helyreállítása. A 
mederfelügyelőségtől kapott tájékoztatás alapján az I. ütemben a legszükségesebb 
helyreállításokat végezték el. A II. ütemet április hónapban kellett volna befejezni. Sajnos a 
munkát el sem kezdték. Több esetben jeleztük a felügyelőségnek, hogy számunkra ez a 
helyzet elfogadhatatlan.  
   Természetesen a falugyűlésen más fontos és kevésbé fontos probléma is felvetődött, 
valamennyire nincs mód itt kitérni. De mindre reagálunk, válaszolunk, mint ahogyan  az azóta 
történt megkereséséket is jegyeztük, lehetőségeinkhez képest igyekszünk a felmerült 
problémákat orvosolni. Minden építő jellegű gondolatot, felvetést szívesen fogadunk, a 
testület is,  és én magam is.  
   A képviselő-testületből Csortos Béláné és Szakács József képviselők szóltak a 
megjelentekhez. Csortosné képviselő asszony a palócnap szervezésével kapcsolatban szólt, 
Szakács képviselő úr a lakosság összefogásáról, a segítőszándékról és az összefogásban rejlő 
lehetőségről beszélt.  
   A kérdések megválaszolása után dr. Nagy István alpolgármester úr kért szót. Örömmel 
nyugtázta, hogy ilyen sokan eljöttek. Nem lehet jól vezetni ezt a községet anélkül, hogy a 
képviselők ne tudják, hogy mi foglalkoztatja a lakosságot – és viszont; ezért is kérte, hogy a 
jelen levők hívják magukkal legközelebb a szomszédjukat is.   
   Ezek után a testület és én is elköszöntem, majd a falugyűlést bezártam.   
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



Költészet napi ünnepség 
 
Hagyományteremtő szándékkal interaktív módon tartottunk megemlékezést a parádi 
könyvtárban április 11-én. 
Szívből köszönjük, hogy részesei lehettünk „egy lelket simogató” kellemes délutánnak. 
Tóth Endréné, Vali nénivel József Attila életútját követtük, felolvastuk költői pályájának, 
ciklusainak emlékezetes verseit. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Tutanhamon 
 
Művészetoktatási intézményünkben a gyerekek nemcsak ismerkednek a képzőművészet ősi 
korszakaival, hanem maguk is alkotnak. Nagyszerű ihletet hozott a tantestület a budapesti 
Tutanhamon kiállításról.  
Harcsa Szabolcs tanár úr segítségével az iskola emeleti részén gyönyörű alkotások születtek. 
Eredeti ábrázolásban, ember nagyságú faliképeken mutatják be a korszak gazdag szín és 
formavilágát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Új autóbuszjárat! 
 
A parádi önkormányzat kérésére új autóbuszjárat indul 2011. április 18-án (hétfőtől). 
Pétervásáráról munkanapokon reggel 5 órakor indul, Gyöngyös autóbusz-állomásra 615 órakor 
érkezik, Parádon pedig az ÁFÉSZ megállóhelyet 540 órakor érinti. 
Az autóbuszjárat 3 hónapos próbajelleggel közlekedik, folyamatosan figyelik az 
utasforgalmat, hogy dönthessenek a járat további közlekedtetéséről. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 

 
 
 
 



Hősök napja 
 
„Az egykori Szovjetunióból hatvan éve hazatért magyar hadifoglyok útját jártuk be – több ezer 
kilométert vonatoztunk, valószínűleg ugyanazon a vonalon, amelyen katonáinkat is szállították. 
Akik akkor viszontláthatták szeretteiket, a szerencsésebbek közé tartoztak: magyarok tízezrei 
vesztek oda a táborokban, emléküket alig őrizzük.”  
                               (Magyar Nemzet 2010. december 24.) 
 
      Május utolsó vasárnapja a hősök napja. A hazáért elesett katonák kegyeletteljes tiszteletét 
az 1917. évi VIII. tv. mondta ki, ezt az 1924. évi XIV. tv. tovább szabályozta. Ezek a 
törvények az I. világháborúban hősi halált halt magyar katonák emléke előtti tisztelgést írták 
elő, az 1942. ápr. 25-i keltezésű körrendelet az ünnepi megemlékezésbe bevonta az 1938 óta 
meghalt katonákat is. 
  Az 1914-18-as háború hőseire évtizedeken át méltó módon emlékezett a nemzet, a második 
világháborús hőseinket azonban évtizedeken át akarták elfeledtetni velünk. Magyarországon  
az 1989-es rendszerváltoztatás után újra hősöknek tarthatjuk a hazájukért harcoló magyar 
katonákat, és ekként emlékezhetünk rájuk. Azonban bizonyos, hogy ma a meleg büszkeség 
napjáról többen tudnak, mint a hősök napjáról. 
, A béke a vágyott jó.  a háború maga az emberre szakadt rossz. A háborút még az 
emlékezetünkből is kitörülnénk. Csakhogy vannak idők, amikor nem lehet már óhajtani a 
békét, hanem helyt kell állni a hazáért, életünk árán is. Muhinál, Nádorfehérvárnál, 
Mohácsnál, az Isonzónál, Galiciában, a Donnál harcolni kell. Legutóbb tavaly Szlovéniában, 
egy osztrák-magyar katonai temetőből kifelé jövet valamelyik turistatársnőm értetlenül 
felsóhajtott: miért kellett ezeknek ilyen értelmetlen halállal halniuk? Aki így gondolja, tegye 
egymás mellé a királyi Magyarország és hazánk mai térképét, vagy egy másik térképen 
keresse meg, hogy hol van Székelyföld. 
   Az említett – máig érvényben levő – két törvény a harcokban elesetteket nevezi hősöknek. Én 
úgy vélem, hogy az élve maradottak is azok – minden, a hazájáért harcoló magyar katona hős a 
szememben. Magyarországon vannak helyek, ahol úgy ünneplik a hősök napját, hogy 
emlékműveket koszorúznak, és úgy, hogy a még élő frontharcosokat hívják meg emlékidézésre. 
Parádon az idén úgy emlékezünk minden hős magyar katonára, hogy felsoroljuk a parádi hősi 
halottak nevét, és egy parádi katona alakját, sorsát idézzük az első, egyét pedig a második 
világháborúból. Magam azt is remélem, hogy e sorok olvastán sok olvasó fejében megfordul, 
hogy történelmünk nemcsak a papírokon, hanem olykor a szívünkben is élni tud. 
  Pál Sándor Béres Gyula és Rauchné Béres Mária dédapja. A kép és a méltató szöveg a 
…………..ből való. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                
                                                                             A magyar tüzér Reé László könyvkiadó Bp. év nélkül  



                                                                     Seiben Mihály parádóhutai lakos ma Parád  
legidősebb embere, 96. évében jár.  
(A következő lapszámban ennek apropójából  
készült beszélgetést közlünk.)  
1940-ben bevonul, leszerelik, majd vissza behívják, 
1945 májusában orosz fogságba esik, 1948. 
augusztus 1-jén kerül haza.  
Minderről napokig tudna beszélni Mihály bácsi, 
itt most csak felvillantunk fordulatokat a háborús 
részvételből. 

 
 
 
   „1940-ben Kassán a 21/2. gyalogos zászlóaljhoz vonultam be. 3 hónapos kiképzés következett, 
majd a kassai kórházban egy egészségügyi tanfolyamra fogtak be. Így kerültem Munkácsra a 
kerékpáros zászlóaljhoz. 1941-ben részt vettem az erdélyi bevonulásban: Raho, Tiszaborkút – 
egészen Kolozsvárig. 42. november 12-én leszereltem. 44 március 4-én újra behívtak, egy 
hegyidandár vadászzászlóaljba kerültem, irány a keleti front. Munkács, Proszkorov, Kijev. Ott 
találkoztunk össze a doni áttörés óta visszavonuló harcolókkal. Kassáig harcolva vissza. Én sok 
borzalmat láttam, mint egészségügyis, de magam súlyos sebesülést nem szenvedtem, egy Rata 
bombaszilánkja vágta fel a kezemet. Az én fegyverem egy villámgéppuska volt. Vissza egész 
télen. Leányfalu, onnan Cseh-Morva területekre, Csabonyban fogtak el az oroszok 45. május 5-
én. Fogolytáborba kerültünk, aztán Románián át marhavagonban (kilencvenen egy vagonban) 
szállítottak bennünket, egy hónapon és négy napon át, úgy érkeztünk Kujbisevbe. Három év 
hadifogság következett, 1948 augusztus 1-jén jöttem haza.” 
   Pár sor két parádi katona életéről. És olvassuk kegyelettel a parádi emlékmű oldalán 
elhelyezett márványtábláról az I. világháborúban elesett hőseink nevét (47 fő), és a temetőnkben 
elhelyezett emlékműről a II. világháborúban hősi halált halt parádiak nevét (54 fő).   
 
 
 

KÖZLEMÉNYEK 
 
Felhívás! 
 
Egy délelőtt Parádért! 
 
Tavaszi faluszépítési munkálatokra várjuk mindazokat,  
akik szívesen részt vennének virágültetésben, gereblyézésben,  
parkok rendbetételében. Munkaeszközöket hozzanak magukkal  
/gereblye, kapa, seprű/. 
 
A gyülekezés helyszíne és időpontja:  2011. május 7. szombat 7 óra 45 perc 
          Polgármesteri Hivatal előtt 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 



OLVASÓI LEVELEK 
 
Kedves Parádiak !  
 
   Március utolsó és április első vasárnapján szemétszedési akciót rendeztek az óhutai lakosok 
a faluban és környékén. Mindkét alkalommal kb. 25-30 fő fiatalok és idősebbek, vettek részt. 
Jelentős mennyiségű szeméttől sikerült megszabadítani a települést ezen a társadalmi 
munkán. Reméljük, jövőre már kevesebb munkánk akad. 
   Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki nem sajnálva a drága szabadidejét, 
munkájával segítette a falu megtisztítását a szeméthegyektől. 
   Külön köszönet a főzőmestereknek, akik finom bográcsgulyást készítettek a fáradt 
szemétszedőknek a nap végére. 
   Köszönet a Polgármesteri Hivatalnak, hogy biztosította a zsákokat és a kesztyűket a 
munkához. 
 
Jövő tavasszal ismételés! 
        Ifj. Boros Tibor 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Egészségünk, Környezetünk védelmében 
 
A Parádi Egészség és Otthonvédők Körének nevében benne van a tevékenység megnevezése. 
Környezetünk védelméért, tisztaságáért minden év tavaszán és őszén környezetvédő napot 
szervezünk. Így volt ez 2011. március 26-án is, amikor Parád, Parádfürdő, Sándor-rét 
útvonalon az Ilona-völgyi vízesésig tisztítottuk meg páratlan szépségű környezetünket a 
rengeteg szeméttől. Tettük és tesszük ezt a jövőben is magunkért, családunkért, gyermekeink 
felelősségtudatosabbra neveléséért és nem utolsó sorban az idegenforgalomért, az idelátogató 
kirándulókért. Nagy megelégedésünkre több mint 20 fő vett részt a közös munkában; a Kör 
tagsága, a Vöröskereszt képviselői és önkéntesek. 
Köszönet mindenkinek, köszönet az Önkormányzatnak, a segédeszközök és a szemét 
elszállításáért. 
Reménykedünk abban, hogy a közeljövőben több kirándulót és kevesebb szemetet látunk és 
találunk. 
                                   Czentner Istvánné 
                                        a Kör elnöke 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
  Kis egészségtár 
 
 Üdvözlök mindenkit ezen a bolondos, de mély gondolatokat is magán viselő hónapban. 
Április a Mars kedveséről, Vénuszról kapta a nevét, akit Aperire-nek, kinyílásnak neveztek. A 
húsvétot is ilyenkor ünnepeljük. A vallásokban az ünnep a fény, a gyertya meggyújtásával 
kezdődik: a sötétségben meggyullad valami, és meglátjuk, ami eddig nem volt érzékelhető 
számunkra. Látjuk a célt, a megoldást. A diákonusoknak az év során az egyik 
legmagasztosabb feladata volt a gyertyák  dicsérete és az ehhez szükséges viaszt adó méhek 
dicsérete. 
    Egy biokémiai társadalomban élünk, ez testünkön kívül-belül lüktetve határozza meg 
életünket. 
   A belső folyamatok kis katonáiról, a bélbaktériumokról  írnék egy kicsit többet. Két nagy 
csoportjuk létezik: a  I. probiotikum  és a  II. prebiotikum. 
   I.   Néha misztikusnak tűnő bélbaktériumok az emberiség leghűségesebb élőlényei, 
szimbiózisban/együttélés/  élünk velük. Nagyszámban (kb. 400 faj) fordulnak elő a 



béltraktusban. Elsők azok, amik már a szülő csatornában a gyomorba jutnak 
(bifidobactériumok) majd az első szoptatáskor (lactobacillusok). Később a streptococcus és 
staphylococcus fajok. Közösséget alkotnak és a harmadik hónap táján a bélfalat bevonó 
mucinhoz kötödve élnek, szaporodnak és éltetnek minket. A szájüreg és a nyelőcső csak a 
táplálékkal bevitt törzseket tartalmazza. A gyomorban Streptococcus,  Helicobacter pylori  
300 millió/ml a számottevő.  A vékonybélben a legfontosabbak  a  Lactobacillusok 
(600milló/ml), a vastagbélben Bifidobaktérium, clostridium, Streptococcusok, Fusobacterium, 
Lactobacillus, Enterobactérium, Enterococcus, Eubactérium 1,2 milliárd/g  található. 
Szerepük sokirányú: lebontják a táplálékot, immunállapotot erősítenek, vitaminokat állítanak 
elő, a bélrendszer kémhatását tartják fenn, csökkentik a koleszterin szintet, hihetetlen munkát 
végeznek a saját életük és az  emberi szervezet fenntartásának érdekében. Ez a természetes 
flóra nem állandó, a milliárdnyi élőlények darabonként kb. 3 órát élnek, majd elpusztulva  
endotoxinná alakulnak és társaik munkája által lebontódnak, újra születnek. A számukat az 
életvitellel, a táplálkozással, a gyógyszerfogyasztással csökkenteni szoktuk. 
   II.   A prebiotikumok nem emészthető  cukor molekulák (oligoszaccharidok) 
,amelyek eljutva  a vastagbélbe, fokozzák a baktériumtörzsek szaporodását, serkentik a 
kalcium, magnézium felszívódását, a vércukorszint normalizálást. Borsóban, babban, 
articsókában, fokhagymában, hagymában, csicsókában, tönkölybúzában, tejsavóban sokat 
találunk. 
   A külső a  nagyipari "ennivaló-gyártás" = romló anyagcsere, minőségi étkezési romlás. 
  
   Az egészség megőrzésének nincs titkos receptje, de vannak tényezői, mint például a 
rendszeres testedzés, a kiegyensúlyozott magas biológiai értékű táplálkozás és a szeretteink 
körében megélt pihenés. 
   Úgy gondolom, mindenki, aki segít más embernek a jó dologra való rálátásban, segít, hogy 
jobbá tegye az életét, olyan, mint a szorgos méhecske, aki gyűjti a viaszt, majd önzetlenül 
átadja és meggyújtja azt a gyertyát, mert jó látni a sötétség után. 
Köszönöm a parádi általános iskola tanári karának  a fényt. 
  
Egészségünkre kedves mindnyájunknak. 

Dr. Molnár Mária 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
                                           Parádfürdő Cifra Istálló  

              Cím: 3240 Parádfürdő, Kossuth út 217. 
              E-mail: cifraistallo@t-online.hu

              faragoemese@gmail.com
                 Tel.:06-36/364-083, 06-70/501-1527 

 
Szolgáltatásaink: 

Lovaglás:
- Futószáron      1.800.- Ft/ 1/2 óra 

                    2.500.- Ft/ egy óra 
- Egyéni oktatás    2.500.- Ft/egy óra 
- Csoportos lovaglás (2 fő-4 fő)   2.000.- Ft/egy óra 
- Tereplovaglás                3.000.- Ft/egy óra 
- Egész napos túra (5 óra + ebéd)  8.000-10.000.- Ft 
- Bérlet (3 hónapos időtartamra)  20.000.- Ft/12 óra 

 
A lovaglás előzetes bejelentkezés alapján lehetséges az alábbi telefonszámon:  

 
Faragó Emese lovasoktató, Tel: 06-70/ 501-1527 

mailto:cifraistallo@t-online.hu
mailto:faragoemese@gmail.com


Egy tanárnő halálára 
 
 

„Nem volt nagy és kiváló 
csak szív, a mi szívünkhöz közel álló.” 
                       (Kosztolányi  Dezső)   
 

  Kosztolányi Dezső szép versében megrendülten 
beszél egy halott személyről, akinek sem a 
foglalkozását, sem a nevét nem közli, mert az 
emberről, a halandóról akar írni.  
  Élt Parádon egy tanárnő, a neve Fazekas 
Istvánné Jakab Éva volt, aki el tudta érni, hogy a 
múlt időt folyamatos jelenre váltsuk – nem volt, 
hanem marad. A neve és az emléke egyaránt. 
Sokáig fogjuk idézni alakját, sokan életünk 
végéig.  
  Ilyen közel a halálához csupa jót mondunk róla, 
azt is felnagyítva, mert valami mulasztást akarunk 
még pótolni. Valamit visszaadni abból, amit ez az 
ember adott a tanítványainak, a kollégáinak, az itt 
élő embereknek. 
  Egy idő múlva tárgyilagosabbak leszünk, a 
hibáit is szóvá tesszük: ha gyarlóságot észlelt, 
túlságosan éles tudott lenni, hogy fogyott a 
türelme a lassúbb felfogású tanítványok iránt stb.  
 

   De Éva tanárnő hibái igazán kontrasztnak jók, hogy kiemeljék értékeit: a tudását, a 
jószándékát, az igazságkereső természetét, a nevelő szigorát. Tudom, hogy a múló időben 
nem az erényei kopnak ki emlékezetünkből, hanem a hibái, mert ő a „mi szívünkhöz közel 
álló” volt. 
  Pénzt keresnie a szakmája gyakorlásával kellett, de aki ismerhette őt, az pontosan tudhatta, 
hogy nemcsak pénzt keresni volt Parádon (most már inkább így: itt a Földön), hanem a 
hivatását gyakorolni. Negyvennél több tanévben került vele kapcsolatba Parád, Bodony, 
Parádsasvár mai lakóinak a fele, nagyobb hányaduk tanítványként vethet számot azzal, hogy 
mit és mennyit köszönhet Éva tanárnőnek. 
  Nem volt nagy és kiváló? A világ vagy az ország perspektívájából nem. De Parád 
perspektívájából bizony az volt. Kiváló – és a mi szívünkhöz nagyon közel álló. Úgyhogy az 
utána küldött szó is legyen emelkedett: Requiescat in pacem! 
                                                                                            (nagy)  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 
 

                    2011. május 5-én 
   Ady, Dózsa, Fehérkő, Fenyves, Kossuth, Kristály, Müller 

Köz, Peres, Rákóczi, Sziget, Kossuth Köz, Parádóhuta, 
 

                                     2011. május 6-án 
Akácfa, Bányalapos, Béke, Cifra, Dankó, Émály, Hársfa, Hidegkúti, Ifjúság, Kékesi 

Pavilonsor, Petőfi Szabadság, Toldi Várhegy  
 

utcákban  
 

tavaszi 
 

LOMTALANÍTÁSI 
  

akciót szervezünk a község területén 
 

Gyorsabb, tisztább, gördülékenyebb lomtalanítási akciónk lebonyolításához szükségünk van 
az Önök segítségére. 

  
 A lomokat olyan helyre készítsék ki, amelyet a lomtalanítást végző célgépek jól meg 

tudnak közelíteni. 
 Kommunális szemét és építési törmelék kihelyezése TILOS! 

 
Nagyközségi Önkormányzat Parád 

PEVIK Kft. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

KMB csoport tagjainak telefonszámai:  
 

 
Kecze István (Recsk):       06 20 776 8056 

 
Madarász Imre (Parád):   06 20 776 4077 

 
Répás András (Parád):     06 20 776 8109 

 
Szép Norbert (Bodony):   06 20 776 8076 

 
Forgó Tibor (Mátraballa):   06 20 776 8078 

 
Gál Imre (Sirok):    06 20 776 8066 

 
Lovász Péter (Mátraderecske):  06 20 776 8060 

 
 
 



 

Parádi Pünkösdölő 
 

2011. június 12-én, Pünkösd vasárnapján 
/Rossz idő esetén a szabadtéri rendezvény elmarad!/ 

 
5. alkalommal kerül megrendezésre a Parádi Pünkösdölő. Mivel az előző években jó 
kikapcsolódás volt a falu aprajának-nagyjának együtt tölteni ezt a napot, reméljük az idén is 
kedvet kapnak a programokhoz. 
 
Várjuk baráti társaságok, családok jelentkezését, akik szívesen készítenék el szabadtűzön 
ételeiket. Önkormányzatunk a parádfürdői parkban biztosít helyszínt vízvételi lehetőséggel. 
 
Jelentkezni lehet: Polgármesteri Hivatalban 
   Fábián Antóniánál a 36/364-118-as telefonszámon 
 
Jelentkezési határidő: 2011. május 27. 
 
Pünkösdi szőttes 
 
Helyszín:  Freskó-kert szabadtéri színpad 
Kezdési időpont: 2011. június 12. 1330  
A programban részt vesznek:  
 
Parádi óvodások, Művészetoktatási Iskolánk tanulói, Szajlai hagyományőrzők, Palócbokréta 
Hagyományőrző Egyesület, Nyugdíjas Klub tagjai Parád, Tobolyka Néptánc Együttes, Egres 
néptánc együttes Eger, Tóalmási Titánok színjátszókör tagjai a Narancs c. népi bohózat 
előadásával 
 
Pünkösdi nosztalgia est 
 
Helyszín:  Freskó étterem 
Kezdési időpont: 2011. június 12. 2000 

Szervező:  Tobolyka Néptánc Együttes 
Zene:    Salamon Miklós és barátai 

Belépő:  1.000Ft/fő 
 
Pünkösdi lovasprogram     

 
Helyszín:  Cifra Istálló 
Kezdési időpont: 2011. június 12. 1000  
 
 
Programok:  
 
- Lovastorna bemutató a Cifra Istállóban, lovagolni tanuló gyerekek közreműködésével 
- Lovas karusszel, a Cifra Istálló lovasainak közreműködésével 
- A Cifra Istálló lovasai és vendéglovasok közreműködésével lovas ügyességi számok 
bemutatása: 

• Szalagtépés, Székfoglalás, Hordókerülés 
 
Vendégek bevonása a lovas ügyességi feladatokba, Egy kiválasztott ló felvezetése és 
bemutatása 
 
A fennmaradó időben lovaglási lehetőség pónikon és vendéglovakon. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Kedves Édesanyák! 
 

Közelgő anyák napja alkalmából fogadják, szeretettel küldött verssorainkat. 

Kívánunk mindannyiuknak örömteli, gondtalan szép életet! 

Mindenütt és mindig ők várnak ránk 
és nem várnak tőlünk semmit, 

megvetik ágyunkat este, 
letörlik verejtékünk. 

Ők védenek és vezetnek minket gyengéden, 
rejtve száz alakban, idősek vagy fiatalok, 

kortalanok és sorstalanok. 
Kiálltátok próbáját a virrasztásnak, 
az aggódásnak, kiálljátok próbáját 
gyors ítéletű kamasz szavainknak. 
Ők indítják meg szívünk mélyén 

a jóság fájó rezdülését, 
s a lázadás keservén minden szívtelenség ellen. 

Az anyák halhatatlanok. 
csak testet, arcot, alakot váltanak. 

Egyetlen halott sincs közülük, fiatalok, mint az idő. 
Újra születnek minden gyerekkel, 

megöletnek minden halottal, 
Harmadnapra föltámadnak, mire virradna. 

adassék nekik gyönyörűség, 
Szerelmükért örök hűség. 

S adassék könny is, hogy kibírják 
a világ összegyűjtött kínját! 

                                                                                    (Ratkó József) 
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