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Parádi gyerekek műsort adnak elő az 1956-os forradalom ünnepén

Tisztelt Olvasók!
A közszereplőknek mindenféle írott véleményt el kell tűrniük, ha igaz, ha nem, ha
bántó, ha nem. Parád vezetői, a képviselők, a polgármester és a jegyző ennek figyelembe
vételével fogadták az ún. ellenzéki lap, a Helyi Levél rájuk vonatkozó közléseit. Az utóbbi
időben azonban a községben eluralkodó félelemről, a polgárok szabadságának korlátozásáról,
az önkormányzat diktatórikus tevékenységéről és arról írnak a lapban, hogy az önkormányzat
szándéka, hogy minél több embert tartson kiszolgáltatott helyzetben. Ezeket a
megállapításokat képtelenségnek, minden alapot nélkülöző rágalomnak tartjuk és
visszautasítjuk.
A parádi képviselő-testület képes a falu vezetésére, ahhoz kellőképpen képzettek a tagjai
(hat diploma birtokosai), és esküjükhöz híven – miszerint minden igyekezetükkel Parád javát
szolgálják -, felelősséggel teszik a dolgukat. A választók azért választották meg ezt a hat
embert és a polgármestert, hogy a közösség ügyeinek intézését maguk helyett, a nevükben és
érdekükben rájuk bízzák, ők mérlegeljenek és döntsenek, vállalva a döntésükkel járó
felelősséget. Ciklusidejükben olyan kérdés nem volt, aminek az eldöntéséhez helyi
népszavazást vagy a lakosság egyéb írásos állásfoglalását igénybe kellett volna venniük. Ha
lesz ilyen, meg fogják kérdezni a lakosságot.
Ami a lakosság tájékoztatását illeti, a Parádi Mozaik elsődleges célja ez, és csak másodlagos
az érdekesség, olvasmányosság beépítése a lapba. A Tudósítás rovatból 2010 októbere óta
egyetlen ülés egyetlen döntése vagy határozata sem maradt ki. Azt a felvetést, hogy a törvény
szerint az ülések jegyzőkönyve az interneten is olvasható legyen, az önkormányzat helyesli, a
jövőben meg is valósítja. Egyébként közvetlen tájékozódásra bárkinek van lehetősége, hiszen
az ülések nyilvánosak, idejüket és a napirendi pontokat pedig előre közzétesszük.
A képviselő-testület egységes, semmilyen pártszimpátia alapján alakult csoportosulás,
semmilyen személyes ellentét nem bénítja. Mind a polgármester, mind a jegyző munkájával
elégedett. Ekképpen képes a hatékony működésre.
A Helyi Levél szerint az emberek félnek. Hogyan, mitől? Mit nem lehet Parádon
kimondani, leírni vagy hivatalos üggyé tenni? Kinek a panaszát nem hallgatták meg a
hivatalban, melyik képviselő fojtotta bele a szót az ügyes-bajos dolgát neki elmondó parádi
emberbe?
A Helyi Levél minden számát felteszik a szerkesztők a világhálóra, közlik a fentieket a
világgal és számtalan formában részletezik, hogy Parád egy fejlődésre képtelen, lepukkant
hely. Rossz hírünket keltik, és ezzel nemhogy kedvet csinálnának az érdeklődő turistáknak,
hanem elriasztják őket. Ki vágyna egy ilyen elátkozott helyre?
E levélben nincs mód eredményeink felsorolására, de megemlítjük az alaphelyzetet:
nemcsak e ciklusban, hanem az elmúlt 20 évben sem kellett kölcsönt felvennünk,
intézményeink elismerten színvonalas tevékenysége pénzhiány miatt egy évben sem
romolhatott, emellett pedig minden évben jutott pénz fejlesztésekre. (Parádon szeptember 21e óta ismert, a világhálón október első hetétől elérhető adat, hogy az önkormányzatnak
jelenleg 40.493.000Ft általános működési tartaléka és 3.000.000 Ft céltartaléka van. Azóta a
Helyi Levélnek két száma jelent meg, de ez nincs bennük. Vajon miért?)
Minderről tájékoztatnunk kellett a Mozaik helyi és nem parádi olvasóit. A képviselőtestület a jövőben a Helyi Levél semmilyen állítására nem kíván reagálni.
Tisztelettel
Parád képviselő-testülete
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TUDÓSÍTÁS A TESTÜLETI ÜLÉSEKRŐL
TUDÓSÍTÁS A TESTÜLETI ÜLÉSEKRŐL
2012. szeptember 21-i ülés
A polgármester tájékoztatta a képviselőket az előző ülés óta történt intézkedésekről,
eseményekről. Az óvodába 90, az iskolába 221 gyerek jár; a Freskó étterem alagsorában
működő szikvízüzem bérlőjével megállapodott a helyiség használatáról; kitisztíttatta a
Sándor-réti csevice kutat; részt vett két tárgyaláson a Széll Péter kontra Parádi Mozaik
perben.
Közmunkaprogram
Csortos György kérdésére, hogy hogyan alakul a mezőgazdasági kömunkaprogram, a
válasz: több helyszínen, többféle program indult. A Sándor-réti lucernást egyszer le
tudták kaszálni, másodszor már nem, mert az időjárás és Széll Péter lovai elbántak a
lucernással (Széllt ezért az önkormányzat feljelentette); a focipálya melletti tökföldön
termés van, remélhetőleg be tudjuk majd takarítani, a Köves-patak völgyében levő
másik ültetvényen a tök tönkre ment, ott termés nem lesz.
A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
Szakács József, a Pénzügyi Bizottság elnöke: 34 millió forint plusz bevételhez
jutottunk, ebből 28 millió úgy jött, hogy az IKSZT-pályázat (a közösségi ház emeleti
részének a beépítése – a szerk.) munkálataira az önkormányzat megelőlegezte a pénzt,
ezt az idén visszakaptuk és megnövelhettük vele a felhalmozási bevételünket, az
összeg többi része állami támogatásból tevődik össze, benne kiemelten a sikeres
idegenforgalmi tevékenységet díjazó állami támogatás. Ekképpen a mostani módosítás
része, hogy az általános működési tartalék 40.493.000 Ft lett, a céltartalék pedig
3.ooo.ooo Ft. A 2012. évi I. féléves beszámolót – melynek sarokszámai közül
kiemelendő, hogy 2012. június 30-án 40.772.000 Ft a számlaegyenlegünk,
bankbetétben pedig 20.000.000 Ft-unk van – a testület elfogadja úgy, hogy a hivatal
dolgozóinak munkáját elismeréssel nyugtázza.
Az iskola működtetése
2013. január 1-jétől az állam átveszi az iskolákat, ez közérthetően azt jelenti, hogy a
tanítást az állam irányítja és fizeti a tanárokat. De a nagyon gazdag önkormányzatok
ma még dönthetnek úgy, hogy saját költségükön működtetik az iskoláikat. A testület
döntött, a parádi iskola működtetését az államtól nem kívánja átvenni.
Pályázati önerő
A már megnyert belterületi vízelvezetési pályázathoz (IV. ütem) be kell adnunk egy
nyilatkozatot, melyben igazoljuk, hogy az 5%-os önerő a költségvetésünkben megvan
(8.138.605 Ft). Ugyanakkor élhetünk azzal a lehetőséggel is, hogy a
Belügyminisztériumtól pályázat útján visszanyerjük ennek az önerőnek az 50-60%-át.
A kiegészítő pályázat benyújtását a testület támogatta.
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A fogorvosi rendelő és a védőnői szolgálat korszerűsítése pályázattal
A pályázat megnyerésével lehetőség lenne a két intézménynek helyet adó épület belső
korszerűsítésére és jelentős mértékű eszközfejlesztésre (orvosi műszerek, eszközök
beszerzésére). A 100%-os állami támogatású pályázatra a testület benyújtja pályázatát.
Zöldterület-rendezés, parkolóépítés
Ismét lehetőség nyílik pályázni. A pályázathoz az önkormányzatnak önerőként a
maximum nettó 20 millió forint állami pénzhez az áfa összegét kell biztosítania – ezt
az idei felhalmozási célú tartalékból biztosítjuk. A 1848-as emlékmű mögötti területen
(a lebontandó volt ruhásbolt raktár is benne van még) útrészek és parkolók építésére
készíttettük el a tervet, mely egy buszöböl kialakítását is tartalmazza, továbbá
járdaépítést és útnyitást az óvodához. A pályázat nettó 100 %-os állami
támogatottságú.
Civil szervezetek támogatása
Vannak olyan civil szervezetek, amelyek már előzetesen vettek föl támogatást a
működésükhöz. A 2012. évi költségvetésben biztosított összeg a civil szervezetek
támogatására 2 millió Ft. Az eddig felhasznált összeg után a maradvány 1.514.374 Ft.
A testület az összeget a következőképpen osztotta fel: a Parádi Polgárőrségnek
500.000.-Ft-ot, a Parádi Egészség- és Otthonvédők Körének100.000.-Ft-ot, a
Vöröskereszt helyi szervezetének 30.000.-Ft-ot, a Parád SE-nek (köztartozása
rendezésére, + karate szakosztály számára) 300.000.-Ft-ot,a Parádi Gyermekekért
Alapítványnak 100.000.-Ft-ot, a Palócbokréta Hagyományőrző Egyesületnek
300.000.-Ft-ot, az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek 270.000.-Ft-ot a katolikus
egyháznak 250.000.-Ft-ot juttat. Egyébre (jótékonysági bálra 30.000.-Ft-ot szánt.
Tartalék 120.000.-Ft.
A polgármester hozzáfűzte, hogy a jövőben csak azok a szervezetek kaphatnak
támogatást, amelyek elszámolnak az előző évben kapott támogatással és időben
beadják a tárgyévre vonatkozó igényüket.
Palócok piaca
A parádi palócok piacának szervezője kérte, hogy ezentúl új helyszínen, a Cifra istálló
bekötőútján, a Kristály út alsó szakaszán és a Freskó alatti utakon tarthassák a vásárt,
és kérte a használati díj mérséklését is. A testület az új helyszínt nem engedélyezte, a
használati díjat mérsékelte: 50.000 Ft helyett az első napon 40.000 Ft-ot, a további
napokon változatlanul 25.000Ft-ot kell a rendezőnek fizetnie.
2012. október 17-i ülés
Polgármesteri tájékoztató.
Ahhoz, hogy a Köves-patak belterületi rendezésének és a Kossuth úti csapadékvíz
elvezetésének a munkálatai elkezdődjenek, a munkaterületet átadta a kivitelezőnek; a nem
működő timsós bányából újra timsót akarunk bányászni, evégett művelési tervet készíttetünk;
elkészült a temető kerítése; frissítettük Parád honlapját ( pl. 2010 novemberétől megjelent
valamennyi Parádi Mozaik olvasható a világhálón – a szerk.), 2013-tól pedig teljesen
megújítjuk a honlapot; Széll Péter a Parádi Mozaik ellen indított sajtópert, a másfél éve tartó
tárgyalássorozat ma ott tart, hogy a bíróság a felperes keresetét elutasította;a polgármesteri
hivatal és az óvoda tetejére napkollektorokat szándékozunk felszereltetni.
A polgármester által említett más események a Hírek rovatban olvashatók.
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Bursa Hungarica
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a korábbi évekhez hasonlóan 2013-ban is részt
kíván venni ezen az ösztöndíjpályázaton, és ki is írja azt azoknak a parádi diákoknak,
akik felsőfokú tanulmányokat folytatnak.
Köztisztviselő átadása
Varró Gyula jegyző tájékoztatta a testületet a járások kialakításának jelenlegi állásáról.
Heves megyében 7 járás lesz, a járási hivatalokban 311 személy fog dolgozni, a
pétervásáriban 25. A hivatalvezető személye még nem ismert, a pályázatok értékelése
zajlik. Valamennyi önkormányzatnak munkatársat kell átadnia a járási hivataloknak,
Parád 1 személyt ad át, ez Fábián Antónia lesz. A parádi önkormányzat
kezdeményezésére a Heves Megyei Kormányhivatal arra való tekintettel, hogy
Pétervásárára rossz a közlekedés, Recsken 4 fős kirendeltséget hoz létre, így a járási
hivatal illetékességébe tartozó ügyet Recsken fogunk tudni intézni. Nem biztos, de
valószínű, hogy a kirendeltségből egy személy ügysegédként ki fog járni a parádi
községházába, ekképpen a parádiaknak ügyintézés céljából még Recskre sem kellene
utazniuk.
Az önkormányzat eleget tett a járási hivatalokról szóló kormányrendeletekben leírt
kötelezettségének, és határozatot hozott, miszerint köztisztviselői közül egy főt és
annak munkájához szükséges tárgyi eszközöket átadja a megalakuló Pétervására Járási
Hivatalnak.
Palóc Ház
A Heves Megyei Múzeumi Szervezet mint a Palóc Ház tulajdonosa és Parád
Önkormányzata mint a Palóc Ház működtetője megállapodtak abban, hogy a felújított
intézményt 2012. október 15-től ismét megnyitják a látogatók előtt. Az együttműködés
jelenlegi formájában 2013. december 31-ig él.
Támogatás a takarékszövetkezettől
A Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet a területén működő önkormányzatoknak
juttatja egy megszűnő alapítvány vagyonát, Parádnak ebből 200.000 Ft-ot utal át. A
testület a pénzt a parádóhutaiaknak juttatandó asztalitenisz-felszerelésre, az idősek
napköziotthonában vérnyomásmérőre és az orvosi rendelőben EKG-műszerre szánta.
Kedvezmény szennyvízdíjra
Legutóbb két olyan személy kötött rá a szennyvízhálózatra, akik a terepviszonyok
miatt átemelő szivattyút kénytelenek igénybe venni. Ilyen esetekben bevett gyakorlat
Parádon, hogy az önkormányzat úgy segít a használóknak, hogy a szennyvízdíj 50%-át
elengedi.
Zöldterület-rendezés, parkolóépítés
Ismét napirendre került a kérdés.
Hosszú vita alakult ki. Nagy István nagyon jónak tartja a lehetőséget, de aggódik
amiatt, hogy elveszíthetjük az esélyt egy impozáns tér valamikori megépítésére. Parád
egy hosszú és viszonylag keskeny völgyben fekszik, nem volt mód tereket létrehozni,
összesen három tere van, amik most jellegtelenek és kicsik. Ennek a központban
levőnek majdan úgy kellene kinéznie, hogy szeressék az itteniek és bámulják a
turisták. Most sebesen beraknánk rá parkolókat, kizárva vagy nagyon megnehezítve a
jövőbeni cél elérését. Dr. Radetzky egyetértett, a többiek inkább a parkolási gond
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megoldhatóságát hangoztatták. Csortosné szerint álmodozni Parádfürdőn kell, erre a
térre parkolók kellenek. Amikor kiderült, hogy az önkormányzat tulajdonában levő és
még megvehető részekkel mintegy 4000 négyzetméterrel növelhető a tér, Nagy is
fenntartás nélkül a pályázat mellé állt.
A térről jutott eszébe Gáspár Istvánnénak (meghívott), hogy a piactéren áldatlan
állapotok uralkodnak amiatt, hogy ott nincs nyilvános WC. A polgármester a pártház
illemhelyét akarja erre használtatni, de a közeljövőben a házban korszerű nyilvános
WC-t építtet.
A képviselők kérdezték a polgármestert folyamatban levő ügyek állásáról: mikor jön a városi
rendőrkapitány (válasz: okt. 31-én), mi van a parádfürdői „Lapossal” (nem épít a tulajdonos,
eladó a ház), hogyan áll a parádfürdői buszmegálló és a Fehérkő hegyre tervezett kilátó ügye?
(a pályázatunkat befogadták).
2012. október 31-i ülés
Az ülést egy napirendi ponttal hívta össze a polgármester: Beszámoló Parád Nagyközség
közrend-közbiztonsági helyzetéről. Az ülésről készített tudósítást a következő lapszámban
közöljük.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gyermekeink és az ünnepek
Októberben mi magyarok két történelmi eseményt is ünneplünk, az aradi vértanúkra és az
1956-os forradalomra emlékezünk. Kivégzést és bukott forradalmat is lehet ünnepelni? Lehet
és kell is, mert önmagunknak és a világban azoknak, akiket valamennyire érdeklünk,
megmutathatjuk, hogy történelmünkben nekünk mennyire volt fontos a szabadság, és
mennyire az ma is. Parádon – és a hozzá hasonló lélekszámú településeken – felnőttek
október 6-án megemlékezéseket nem tartanak. De tartottak idén is a tévében, a rádióban az
újságokban, és tartottak Parádon is az iskolások, amint azt gyermekkorukban a felnőttek
tették. Így van jól, ez az időben távoli esemény így maradhat meg generációk emlékezetében.
Mi felnőttek pedig ránézünk a képre, és próbálgatjuk, hányat tudunk megnevezni a
tizenháromból. Aki akar, tiszteleghet így is. Íme a kép és a névsor:
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Kiss Ernő, Nagy Sándor József, Damjanich János, Pöltenberg Ernő, Lahner György, Lázár
Vilmos, Schweidel József, Dezsewffy Arisztid, gróf Vécsey Károly, Knézich Károly, Török
Ignác, Aulich Lajos, gróf Leiningen Westerburg Károly
Parádon az október 23-i ünnepség október 18-án 15 órakor volt. Az időpont
megválasztásában az önkormányzat hibázott (hibáztunk). A plakátok és a meghívók ellenére
ez egy iskolai ünnepség maradt – akárcsak egy ballagás – az iskolásokkal,
a község meghívott vezetőivel, pár szülővel és vagy három felnőtt lakossal. Nem lehet
komoly érv, hogy nem jönnek el a felnőttek, sem az, hogy az iskolásoknak gond
visszajönniük a szünetben. Az ünnepséget napján vagy előtte levő este kell tartani.
Nem volt ez igazán magas színvonalú ünnepség, de összességében és számos részletében
dicséretet érdemel. Egyebek közt azért, mert 25 (!) gyereknek adott szerepet a tanárnő, és aki
egy ilyen műsorban szerepel, annak egy életre emlékezetében marad a fellépés, néhány
verssor, szöveg. Minden gyerek azon igyekezett, hogy átéléssel mondja a szövegét, a dalokon,
verseken kívül érzékelhetően ez is nagy hatással volt a hallgatóságra. A diáktársak nagy
érdeklődéssel és nagyon fegyelmezetten figyelték, hogy mi zajlik a színpadon. Az volt az
érzésem, hogy felnőttek vesznek körül a nézőtéren.
Ettől a gyerekeknek vagy felnőtteknek dilemmától az igazgatónő, Szalai Gáborné is zavarba
lehetett. Végül is úgy döntött, hogy a felnőttekhez szól. Ünnepi beszédében kiemelte, hogy
’56-ban paradox módon mégis győztes forradalom volt, mert mintegy annak
következményeként ’89-ben mégis célt ért a nemzet. Azok pedig, akik ’56-ban mindannyiunk
szabadságáért mentek az utcára, fogtak fegyvert, önmagukon is győzedelmeskedtek. Kihozták
magukból azokat a tulajdonságokat, amiket a korszak ki akart verni belőlük: a figyelmességet,
a megértést, a segítőkészséget és a szeretetet. A ma embere észleli, hogy ezek a
magatartásmódok hiányoznak, holott nagy szükség lenne rájuk. Bár nehéz a mai körülmények
között erőt és egymásra figyelést mutatni, vannak jelei annak, hogy mindez bekövetkezhet.
Jövőnket lehet és szükséges is az ’56-ban felismert nemzeti értékeinkre építeni.
Bizony, mind a műsor, mind a beszéd alkalmas lett volna arra, hogy a község felnőtt
lakossága előtt hangozzék el. A március 15-i megemlékezésen legalább 150 felnőtt szokott
részt venni, miért ne lehetnénk közel ennyien jövő október 23-án a teremben is? Úgy tűnik,
hogy a gyermekeinken nem múlik.
(nagy)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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BESZÉLGETÉSEK
Ki lakik az út végén?
Parádon egy tevékeny nyugdíjas házaspár. De képletesen értve az „út végét”, valóban
értelmetlen és lehetetlen falun élni, ahogyan azt pár évvel ezelőtt egy politikus kifejtette?
Nehéz helyzetben van a magyar falu, ennek oka korábbi rossz politikai döntésekben,
gazdasági nehézségekben és az emberekben végbement változásokban egyaránt
keresendő. A hagyományos falusi életet, azt, ami a falu gazdasági erejét adta, nem
szívesen vállalják ma az emberek. Nem tudjuk, hogy lehet-e ezt az erőt ismét
megteremteni, és hogy magát a kérdést helyénvaló-e éppen egy üdülőfaluban komolyan
venni, ki-ki alakítsa ki a saját véleményét, ha gondolják, közöljék is velünk. Mi két
parádi ember gondolkodásmódját bemutatjuk.
Kérdezősködve jutottam el Jónás (Bora) János házáig. Oda ugyanis út nem vezet. Azazhogy
tart vagy huszonöt méteren át, szolgál két háznak, aztán már mezőn kell átmennünk, hogy a
Hidegkút út 2-höz érhessünk. Így lakunk, mondja a gazda, még egy ház van itt mellettünk. Ez
az út nélküli utca. A története az, hogy amikor a hetvenes években megkerestem Háber István
tanácselnököt, mert úgy hallottam, hogy ide a tetőre terveznek utat, és ha így van, házat
építenék ide. Biztosan követnék a példámat mások is. Nyugodtan fogj hozzá, gyerek, mondta
a tanácselnök, itt két év múlva út lesz. A házat felépítettük, de út azóta sincs. A
rendszerváltozás után Nagy Oszkár polgármester is biztatott, hogy a fejlesztési tervben benne
van, meglesz az út. de hát nem lett meg. Igaz, ez már nem egészen a hivatalon múlott, ugyanis
volt telektulajdonos, aki semmiképpen sem volt hajlandó területet adni az út számára. Pedig ,
látja, csodálatos a kilátás, ide szép utcát varázsolhatnának.
Miután megígértem, hogy felvetem a kérdést az önkormányzatban, megszemléltük a kertet.
Semmi különös, a gyepet feltörték kertnek és művelik. Ám az eredménnyel János nagyon
elégedett. Ágyástól ágyásig megyünk, mindent örömmel mutat, dől belőle a szó: ezt ekkor
ültették, emez ennyit termett, ennek a padlizsánnak a leszedésével még várni kell, az idén a
paradicsom is, a paprika is szépen termett. Kettéfűrészelt farönkökből 15 centi magas
kereteket készített, megtöltötte trágyás földdel, öröm nézni, valóban nagyon szép paprika
termett benne.
Ki dolgozik vele, kérdezem. Én, mondja, de még inkább a feleségem. Én inkább a haszna
miatt csinálom, nagyon drága a zöldség, ha venni kell, a nyugdíjunk meg alacsony, de a
feleségem e nélkül nem is tudna meglenni. Pedig komoly beteg, járókeret nélkül közlekedni
sem tud.
- Megéri?
- Nekünk nagyon. De azt kell mondanom, hogy a kerten kívül még két dolog kell hozzá:
kút meg szabad idő. Aki egész nap dolgozik, és este ötre ér haza, annak már nemigen van
kedve a kertben dolgozni.
- Állatokat is nevelnek?
- Azt csak módjával. Gyerekkorom óta hozzászoktam az ízletes kecsketejhez, tartunk most
is két kecskét, ezek túróval, sajttal ellátnak bennünket. A kertből a hulladékot ők kapják.
Tehén, disznó nincs, sőt, baromfi sincs. De van ketrecben huszonkét fürjem. Gondolom,
önnek nem kell részleteznem, mi minden értékes a fűrjtojásban.
A kutya mellettünk rövid láncon van. Kell ide éber házőrző, mert kerítés nincs, itt-ott
sövényféle jelzi a telekhatárt. Majd ha út lesz, fordul a világ, innen lesz a főbejárat. De kert
akkor is lesz, mindaddig, amíg művelni bírják.
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Jónás János a padlizsánt mutatja

Farkas István a Kossuth úton lakik, a faluközpont és Parádfürdő között. A parádi
gyerekeknek ő a „pónis ember”, az idősebbek a lóval szántó, fuvarozó gazdát ismerik benne.
A nagy lovat már eladta, helyette van a póni, az is az unokák kedvéért. Ha belépünk az
udvarára, olyan rend fogad bennünket, mintha valami ház belsejében lennénk. Márpedig itt
háziállatokat tartanak, a pónin kívül 25 csirkét tartanak, 3 malacokat és 3 hízó disznót
nevelnek. A motoros fűkasza az udvaron szárad, minden használat után megmossa a gazda.
- A nagy lóval már nem bírnék, de állatok nélkül se tudnék meglenni - kezdi a
beszélgetést Farkas István. - És azt is el szerettem volna érni, hogy az unokáim is így
legyenek az állatokkal. Így lett, hála Istennek. Nem tudnak ugyan még mindent az
állatgondozásról, de ügyesek és kedvvel dolgozgatnak velük. Hol játék, hol munka, amit
csinálnak. Nem ebben a házban laknak, de nem is messze innen, úgyhogy gyakran vannak
nálunk.
Bori megmutatja a saját csirkéjét, aztán beszalad a tyúkudvarba, és már hozza is a
karjában. Nem először teheti, mert a csirke nyugodtan elvan. Azért a többi is rendesen kap
enni, amikor etetem őket, mondja.
Megnézzük a malacokat is, de látni, hogy a két gyerek már alig várja, hogy a pónihoz
érjünk. a lovacskát Farkas István 2 éve vette az unokáknak, hátha ezáltal nekik is át tudja
adni a ló iránti szeretet. Bálint is, Bori is jól ismeri már a pónival való foglalatosság
mozzanatait. Főleg Bori szeret a ló körül serénykedni. Ő mesélte el, hogy milyen feladataik
vannak:„Itatom, lucernával etetem, járatom, segítek tisztán tartani. Amikor befogjuk, előtte
kitakarítom a patáját, megkefélem a szőrét.”
- Akkor az állattartás ebben a házban hobbi, játék?
- Dehogy is. Ellenkezőleg, komoly munka, komoly költség, csak a gyerekek foghatják
fel még játékosan. Tápon, vett takarmányon meghizlalni egy disznót nem haszonnal
jár, hanem ráfizetéses. Annak éri meg, akinek van földje, és maga meg tudja termelni
a takarmányt.
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Most éppen Bálint kezében a gyeplő

Neki van másfél hektár szántója, ahol búzát és árpát termeszt, így biztosítja az állatoknak
szükséges takarmány nagyobb részét. Mindig is volt földje és saját konyhakertjük is, így
nekik ez a természetes. Szerinte sokkal nehezebb lenne a megélhetésük állatok nélkül, meg ha
nem termelnék meg maguknak az alapvető zöldségeket, gyümölcsöket.
Beszélgetésünk végén kimentünk az udvar hátsó részébe, ahol Bori és Bálint megmutatták a
lószerszámokat és azt, hogy milyen ügyesen tudják befogni a pónit. Ezután elmentek
kocsikázni. Pandát (ő a kis póni) természetesen a gyerekek hajtották. Nemsokára lesznek a
kiskocsin vagy hatan, mert felkéredzkednek rá a környékbeli gyerekek.
JZZS-Nagy
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Akinek a Posta ennyiből is kézbesít: „Elvira Néni, Eger”
Ősz hajú ünnepelt átveszi a szót, rendkívüli szerénységgel. Megköszöni az egybegyűlteknek,
hogy eljöttek megköszönteni. Majd így folytatja: „akkor ünnepeljünk, táncoljunk” – senki
nem tudja, mit akarhat itt, az aranyozott díszterem pulpitusa előtt, de ő énekelni kezd, és járni
a táncot.
Először a parádi küldöttség, a palócbokrétások eszmélnek, frissen kiszaladnak hozzá, és
besegítenek énekbe, táncba. Majd szintén a parádiak, akik majd negyven éven keresztül éltek
és dolgoztak vele, fogódznak a körbe. Végül az egriek is rájönnek, itt nem csak szavakról,
nem csak táborról, honismereti előadásról és azok megköszönéséről van szó! Ez maga az élet,
Elvira néni élete, igaz őszinte érzés szóban, táncban, zenében, történelemben, régészetben
töltött napok, és dolgos hetek, értéket felmutató életek gyakorlati megközelítéséről van szó.
Mit szó! Ének, zene, tánc, vigasság! Így örül az, akinek élete nem csupán bemutatja, és
példázza, de aki belűről éli és átadja mindezeket. Örül a szóval, örül a könnyel, örül énekkel
és tánccal.
Somfai Tiborné vagy ahogy az ország történelmesei, honismeretesei, néptáncosai ismerik,
Elvira néni, nyolcvan éves. Ha csupán leírni vágynánk, mit tett le az asztalra, a csupasz
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felsorolásra sem lenne elég az újság összes lapja sem. E helyett most nyolcvanadik életévének
két ünnepi eseményéről beszélgettem Csortos Béláné Ria nénivel, úgy mint jó barát, úgy mint
egykori Fáy-s diák, úgy mint egyszeri, sokszori honismereti és zánkai táborozó, mint egykori
néptáncos kisdiák… vagyis úgy mint parádi.
- Hogyan is kezdődött az az ünneplés? Egyszerre ott termettetek?
- Nem is csak egyszer! Igazából mi már előző nap kirittyentettük magunkat, szép
ünneplőbe, és egy különleges marcipántetejű, miniatűr Palóc Házzal a kezünkben, ami háznak
kicsi, de tortának azért igencsak méretes volt, megjelentünk Elvira néninél a lakásán. Az egri
lakás virágaival a parádit juttatta eszembe. Könnyes lett a szemem. Parádhoz
elválaszthatatlanul hozzátartozott ő, ez volt az otthona, egészen 1953-tól, kezdő tanár éveiktől
a nyugdíjba vonulásig, 1989-ig.
- Milyen volt az ünnepség?
- A mi legnagyobb meglepetésünkre Habis László, Eger város polgármestere kezdte és
később végezte is a köszöntést a rengeteg kolléga, egykori diák, mostanra esetleg befutott
régész, történész, muzeológus mellett. Számomra meglepő volt a Szentendrei Skanzen
igazgatójának köszöntője, akit szintén az ünnepelt indított el az útján, és ennyi évtized után
Elvira néni megismerte, sőt megmondta, hogy melyik táborban volt ő jelen annyi sok évvel
ezelőtt.
Szerintem a legszebb pillanat az volt, amikor Barca Józsefné Juliska, hetven évesen is mint
egy igazi palóc baba, csodálatos, póz nélküli egyszerű hangján elénekelte azt a népdalt, amit
Elvira néni olyan nagyon szeretett. Ekkor nem volt olyan a teremben, aki ne törölgette volna a
szemét! Még az egri polgármester is hátranézett ránk, csodálkozva, hogy melyik az a
közösség, amelyik úgy tudja viselni a faluja viseletét, úgy tudja elmondani a hagyományait,
vagyis kik is vagyunk mi! De tudhatta, hogy mi vagyunk a parádiak, mert Elvira néni minden
megnyilvánulásában örökösen visszatért a parádi múlthoz. Szerelmetesen szereti ezt a
települést, hiszen fiatal éveit itt töltötte, együtt Tibor bácsival.
- Óh, azok a történelemórák, és kiváltképpen a táborok! Mindig gyerekek közt érezte jól
magát, igaz?
- Ahogy mindig elmesélte a fiatalságukat, a gyerek utáni vágyukat, ahogy mondta: „nekem
nem egy gyermekem van, hanem nagyon sok”. Így volt igaz. Őneki az iskolai, a szakkörön
lévő, a táborozó gyerekek a saját gyerekei, hisz vér szerinti gyereke nem lehetett. Kimondta,
hogy a szeretetét így sok száz gyerekre adta egy vagy két saját helyett.
- Azért néha nagyon is kemény volt, és nem is csak velünk, gyerekekkel, ugye?
- Képzeld, így mondta Eger város polgármestere is:
„Nem múlik el nap Elvira néni nélkül. Itt volt tegnap, és kért. Jön ma is, és kér. Úgy éljek,
hogy holnap is itt lesz, és javasol, és kér, és nem lehet nem adni neki, táborra, előadásra,
hiszen mindig sokkal többet ad belőle tovább. Gyerekeknek, kollégánknak.”
Úgy tartotta, hogy azt mindenkinek azt és olyan nagyon kell szeretnie, amit ő, ahogy ő!
Vagy mentünk vele, vitt a tenni akarása és a hihetetlen tempója minket is, vagy ha képtelenek
voltunk lépést tartani vele, akkor lemaradtunk, kimaradtunk, megnézhettük magunkat.
- Mindannyiunk életében voltak olyan tanárok – folytatta Ria néni -, akiknek erőszakossága,
szaksovinizmusa által lettem én vagy te vagy más vegyész, tanító, történész, műkincsszakértő, vagy bármi, azaz valaki. Elvira számára a történelemtanítás és a honismeret
szenvedély volt. Olyan hatalmas, olyan elsöprő energiával bírt a személyisége, hogy aki ezt
nem tudta követni, az ki is maradt az ő köreiből.
- Hosszú élete volt, hosszú napotok telt a felidézésével.
- Igen, de a legmeglepőbb a műsor végén a tánc, mindenki emlékezett rá, a kocsiban
hazafelé erről beszéltünk. „Hogyan lehet, hogy nyolcvan évesen táncolni akar a
születésnapján, és elkezdte, és körbefogtuk, és ötvenen a díszteremben örömtáncot lejtettünk.”
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Mert szeretni kell a falut, ahol élsz, mert akkor szeretnek téged is. Ő oda vitte a gyerekeket,
ahová másképpen nem juthattak volna el, Balatonra, Lengyelországba. Örökké ment, egész
nyáron utazott. A férje azt mondta egyszer tréfásan, hogy meg fogja kötözni, ne tudjon menni,
és akkor Elvira azt mondta, hogy ő meg el fogja szaggatni azt a kötelet, őt a gyerekekkel el
kell engednie. Nincs olyan kötőfék… ami őt otthon tarthatná.
Így történt. – fejezi be Csortos Béláné, Ria néni, és egy kinyomtatott idézetet tol elém Ancsel
Évától „Akinek szárnya van, csak az marad hűségből a Földön”.
Kozma Emese
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A megváltozott állattartási szabályozásról
2012. október 1-je előtt az önkormányzatok maguk hozhattak a településükre érvényes
állattartási rendeletet. Parád Önkormányzatának rendeletét előző, augusztusi számunkban
ismertettük azzal, hogy ha új szabályozás lesz, akkor annak fontosabb elemeit ismertetni
fogjuk. Az alábbiakban ez olvasható, kiegészítve az idén nyáron megszigorított állattartási
szabályok közül azokkal, amiket különösen érdemes szem előtt tartani.
A szabályozás értelmében ezentúl önkormányzati rendelet nem korlátozhatja a házi
haszonállatok tartását, a települések (városok is ide értendők) bármely részén, bármennyi
állatot lehet tartani, egyebek között tyúkot, nyulat, szarvasmarhát, sertést és lovat.
A korlátozás feloldása azonban nem vonatkozik a kedvtelésből tartott állatok tartására.
Az azonban, hogy az önkormányzat nem korlátozhatja a haszonállatok tartását, nem jelenti
azt, hogy ki-ki a maga elképzelése szerint tarthat ilyen állatokat. A tartásmód nem
veszélyeztetheti sem az emberek, sem az állatok egészségét, jólétét, és a környezetet sem
károsíthatja. Ezentúl is be kell tartani az állategészségügyi, közegészségügyi, állatjóléti,
környezetvédelmi szabályokat.
A megengedő szabályozással az állattartó a szomszédot sem hozhatja kiszolgáltatott
helyzetbe. Ha ugyanis a szomszéd úgy ítéli meg, hogy emiatt az ő egészsége vagy
életminősége veszélyeztetve van, kezdeményezhet birtoksértési eljárt, amiben az egy éven
belül történt esetekben a jegyző, az annál régebben történtekben a bíróság jár el.
2013. január 1-jétől négy hónaposnál idősebb kutyát csak a bőrébe beültetett csippel lehet
tartani. (A csip egy rizsszemnyi szerkezet, amit az állatorvos a kutya bőre alá ültet be, a
szerkezet a kutyát nem zavarja.) Az önkormányzatok feladata a háromévenkénti
ebösszeírással a fenti folyamatok hatósági ellenőrzése. Ennek szabályait helyi rendeletben
állapítja meg.
Szigorúbbak lettek az állattartási szabályok. Tilos kistestű ebet tíz, közepes testűt tizenöt,
nagytestű kutyát húsz négyzetméternél kisebb területen tartósan tartani. Továbbá tilos kistestű
kutyát négy, közepes testűt hat, nagytestű kutyát nyolc méternél rövidebb eszközzel tartósan
kikötni. A kutya-, a macska- és a görénykölyköket nyolchetes korukig az anyjukkal kell
tartani, a kutyák farkát pedig csak az állat hétnapos koráig szabad kurtítani.
Az állatvédelmi bírság alapösszege ötezer forintról tizenötezerre nő, de többszöri jogsértés
esetén akár több százezer forintos bírságot is ki lehet majd szabni.
Az állatvédelmi bírság alapösszegét a jogsértés körülményeitől függően felszorozzák.
Büntetés kiszabásánál a legmagasabb, 10-es szorzót akkor kell alkalmazni, ha valaki az állat
életét elfogadható ok vagy körülmény nélkül oltotta ki, állatot kínzott; az állat
tulajdonjogával, tartásával felhagyott, az állatot elűzte, elhagyta, kitette. Ez esetben a bírság
összege százötvenezer forint.
Ugyancsak százötvenezer forintra kell büntetni azt, aki állatot emberre vagy állatra uszított,
állatviadalra idomított, állatviadalt szervez - de még azt is, aki erre a célra területet ad át vagy
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a viadalon fogadást köt. Ha több tényállás együtt áll fenn, akkor a büntetések összeadódnak,
így szélsőséges esetben akár több százezer forintos bírságot is ki lehet majd szabni.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tájékoztató a lakásfenntartási támogatás igényléséről!
Tisztelt Ingatlantulajdonosok !
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által
lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres
kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
A jegyző kérelemre a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a
szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön
törlesztő részletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási
támogatást nyújt
A lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmet formanyomtatványon kell
benyújtani hivatalunkhoz.
A lakásfenntartási támogatás megállapításához
• vagyonnyilatkozat, valamint a háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolása,
• a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolása, valamint
• a természetbeni szociális ellátásként nyújtott ellátás esetén az ellátás megállapítására,
igazolására szolgáló irat (számla, csekk) bemutatása vagy másolatának csatolása
szükséges.
Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában
az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250%-át (2012-ben 71.250 forintot), és a háztartás
tagjai egyikének sincs vagyona. (vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá
vagyoni értékű jog, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy együttes
forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát
meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan,
amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az
általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott
gépjármű.
Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás
összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.
A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a
háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
• a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
• a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
• a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
• a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
• a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
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Ha a háztartás
• nagykorú tagjainak valamelyike magasabb összegű családi pótlékban vagy
fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
• kiskorú tagjainak valamelyikére tekintettel magasabb összegű családi pótlékot
folyósítanak,
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. Ha a háztartásban gyermekét
egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt
- él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az
elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata.
Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét - az energiaárak várható
alakulására figyelemmel - az éves központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.
A Központi költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 62. § (5): az egy
négyzetméterre jutó elismert havi költség 2012. évben 450 forint. A normatív lakásfenntartási
támogatás esetében elismert lakásnagyság
• ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
• ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
• ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
• ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
• ha négy személynél több lakik a háztartásban, a 65 nm felett minden további személy
után 5-5 nm,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege
• a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 50%-át (2012.-ben 14 250 forintot),
• a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének szorzata, ha a
jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át (2012.-ben 14 250 forintot)
meghaladja,
de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint.
A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. Lakásfenntartási
támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a
lakásban élő személyek és háztartások számától. A megállapított szociális ellátások
folyósításáról a hivatal gondoskodik. A havi rendszerességgel adott lakásfenntartási
támogatást, minden hónap 5-éig kell folyósítani.
A kérelmezőt a havi rendszerességgel járó lakásfenntartási támogatás a jogosultsági feltételek
teljesülése esetén a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.
A lakásfenntartási támogatásra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös
háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér
egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig.
A kérelem nyomtatvány és melléklete a polgármesteri hivatalban beszerezhető illetve a
település honlapjáról letölthető.
Varró Gyula
Jegyző
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HÍREK
Idősek köszöntése:
Ebben az évben szeptember 30-án köszöntöttük településünk szépkorúit az „Idősek
Világnapja” alkalmából. Közösségi házunkban kis műsorral, tánccal kedveskedtek
iskolánk diákjai, majd Mudriczki József polgármester köszöntője hangzott el, melyből
idézném Michel Legrand Az Idősek Tisztelete című versének utolsó versszakát :
Törődjél és szeress,/ Mindenki azt mondja:/ Hogy amennyit most adsz/ Annyit kapsz,
majd vissza!” A szívhez szóló gondolatok után Dallamról- dallamra című operettösszeállítás hangzott el a Gyöngyösi Játékszín előadásában.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Temetőkerítés:
Mindenszentek ünnepére megvalósult az a régóta tervezett kerítés, ami most már körbe
öleli a parádi temetőt. Az utcai fronton betonlábazatú vaskerítés épült, a nyugati oldalon a
drótfonat újult meg. Ezek után szeretnénk a temető látogatási rendjét is megváltoztatni,
mégpedig úgy, hogy téli időszakban este 1800-tól reggel 700-ig a temető kapuját zárva
tartjuk. A kapu és a ravatalozó kulcsa a temető gondnoki feladatokat is ellátó Kollár
Istvánnál lesz, aki szükség esetén a 06-30/3741037-es telefonszámon hívható, vagy
személyesen felkereshető a Rákóczi út 49. szám alatt. Ezúton is szeretné Parád
Nagyközség Önkormányzata megköszönni Fejes Lászlónak, Szakács Péternek, Fejes
Andrásnak, Kucsera Györgynek valamint az önkormányzat alkalmazottainak, hogy a
kivitelezési munkákat segítették.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sport

Sport

Sport

A karate szakosztályról
A karate 2011 februárjától működik Parádon. Az edzéseket az iskola tornatermében tartja
Eged László 3 danos szakedző. A karatésok és egyben Parád sportéletében 2012
szeptemberétől változás következett be azáltal, hogy ettől fogva a Parád SE shotokan karate
szakosztályaként működik. Magáról a sportágról és a szakosztállyá válás hasznáról és Eged
László beszél.
A karate (annyi mint ’üres kéz’) a fegyvertelen harc egyik formája, a több ezer éves japán
harcművészet továbbfejlesztett, egységes része, melyben a mozgáskultúra és a szellemi
kultúra egységben van jelen. A testi, fizikai erőnlét fenntartásán és a gyorsaság, ügyesség,
összeszedettség javításán kívül fokozza az éberséget, növeli az öntudatot.. Fejleszti az
önbizalmat, de nem az önteltségre vagy a vakmerőségre tanít, hanem arra, hogy képesek
legyünk megteremteni és fenntartani az összhangot a minket körülvevő világban.
A karate öt alapelve: jellem, tisztelet, szorgalom, önuralom, akarat. A shotokan karate
megalapítója, Gichin Funakoshi nagymester szerint a karate célja nem a győzelem vagy a
vereség eldöntése, hanem a jellem fejlesztése és a gyakorlatok tökéletesítése.
A szakosztállyá válással Parád színeiben versenyezhetnek a gyerekeink, e községnek
szerezhetnek hírnevet, ami csak ezt az évet tekintve sem jelentéktelen: Simon Roland iskolai
tanuló a világbajnokságon korosztályában Németországban a 2., Olaszországban a 3. helyen
végzett. Költségeinkhez az önkormányzat anyagi támogatást nyújt, az iskola pedig
rendelkezésünkre bocsátja a tornatermét.
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Szeretnénk tovább erősödni és egyben lehetőséget biztosítani a sportolásra a község
gyermek és felnőtt lakóinak egyaránt. A gyerekek hétéves kortól jöhetnek, a felnőttek
akárhány évesen. Edzések hétfőn 17,15-től, csütörtökön 16,15-től vannak az iskola
tornatermében. Mindenkit szeretettel várunk.
A Parád SE labdarúgó szakosztályát sajnos nem lehetett újraéleszteni, ezért bár szabad
idejükben számos sportágat űznek a parádiak, versenyszerűen csak a karatéban tudnak
sportolni.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tisztelt Ebtulajdonosok!
Bizonyára sokan hallottak róla, hogy a kutyákat mikrochippel kell megjelölni 2013-tól.
Néhány dolgot ezzel kapcsolatban szeretnék tisztázni.
2012. júniusában elfogadott Kormányrendelet alapján 2013. január 1-től kezdődően a 4
hónapos életkort elért kutyák csak mikrochippel megjelölve tarthatók. Törvény írja elő, hogy
jövő évtől az állatorvos csak akkor olthat, kezelhet, gyógyíthat kutyát, ha előtte
megbizonyosodik róla, hogy chippel el van látva. Ha nincs az állatban azonosító chip, köteles
jelenteni a nyilvántartási központ felé.
A kormányrendelet módosításai rendelkeznek arról is, hogy a mikrochip behelyezése az egész
országban 3500 Ft állatonként. Ez tartalmazza a chip árát, az állatorvos munkadíját, az
internetes regisztráció kötelező díját. Tehát az állatorvos köteles minden kutyával és minden
forinttal elszámolni a különböző hatóságok felé. A kormányrendelet egyértelműen
rendelkezik arról is, hogy a kutyák azonosító chippel való ellátásáról az állat tulajdonosa kell
hogy intézkedjen. Tehát az évenkénti kötelező veszettség oltás mintájára való összevezetéses
chipezés egyenlőre nem történhet. A tulajdonos kell, hogy egyeztessen az állatorvossal a
chipezés végrehajtásáról.
A chip beültetés egy előre töltött steril chipet (apró műanyag kapszula) tartalmazó
fecskendővel történik. Tehát egy injekció az egész, amelynek megtörténtét a
kisállategészségügyi könyvben és az internetes rendszerben való rögzítés követ.
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A nyilvántartó központ hivatalból köteles eljárni az azonosító chippel nem rendelkező állatok
tulajdonosaival szemben.
Kérem az ebtartókat a későbbi problémák elkerülése végett, kezdjék el az egyeztetést az
állatorvossal a chipek behelyezéséről.
Dr. Seres Attila állatorvos 06-20/9839930
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KIS EGÉSZSÉGTÁR
Kedves Olvasóink, leendő vendégeink!
Tájékoztatom Önöket, hogy a parádfürdői Erzsébet Park Hotel egy új gyógyászati
szolgáltatással bővült mely gyógymód neve: MOFETTA (természetes szén-dioxidos száraz
gázfürdő).
A mofetta szó jelentése az olasz „mephitis szóból ered mely„ bűzös kipárolgást jelent, utalva
a gáz összetételére és vulkanikus eredetére.
A kezelésekhez a vulkáni utóműködés során képződő ezer méter mélységből a felszínre
feltörő csaknem tiszta szén-dioxidot használjuk fel.
A bőrön keresztül felszívódó gáz értágító és keringésjavító hatása mellett a változó
koncentrációjú radon gyógyító hatása is közismert.
A felszívódó gáz hatására a bőrerek lokálisan kitágulnak, a kapilláris (hajszálér) keringés
fokozódik, a véráramlás sebessége nő, azaz a keringés teljesítménye növekszik és ezáltal a
szervezet oxigén ellátása javul.
A mofetta kezelés a fiziotherápiás kezelések közé sorolható gyógymód, így azokhoz
hasonlóan eredmény csak a kúraszerűen elvégzett sorozatoktól várható.
Kúraszerű alkalmazása (min. 10 alkalom) csökkenti a végtagfájdalmakat, növeli a
járástávolságot, normalizálja a vérnyomást, stimulálja az immunrendszert, javítja a közérzetet.
Akiknek javallott a mofetta kezelés: perifériás verőérbetegségek, szívizom betegségek,
perifériás viszérbetegségek, nyirokkeringési zavarok, cukorbetegséghez társuló érbetegségek,
Buerger kór, Raynaud szindróma, nehezen gyógyuló végtagfekélyek, krónikus mozgásszervi
betegségek, bőrbetegségek, magas vérnyomás nőgyógyászati idült betegségek, potencia
zavarok esetén.
A kezelés folyamata:
Az első kezelést megelőzi egy kötelező orvosi vizsgálat, amely egy általános belgyógyászati
vizsgálatból áll (EKG, RR mérés).
Minden alkalommal a kezelések megkezdése előtt vérnyomás ellenőrzés történik.
A páciens öltözete minél lazább és természetesebb alapanyagú kell, hogy legyen a gáz könnyű
átjárhatósága miatt.
A mofetta helyiségbe való bemenet és az ott tartózkodás alatt a hirtelen mozgást kerülni kell.
A kezelőtérben a gáz magasságát és koncentrációját folyamatosan mérjük.
A kezelés időtartama: 25 perc melynek során felléphet melegségérzet, kipirulás, izzadás.
Mivel a kezelés egészségügyi felügyelet mellett zajlik, baleset nem történhet.
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Mofetta kezelés költségei:
Orvosi vizsgálat: 1.000 Ft.-a kezelés megkezdése előtt
EKG
: 600 Ft.-a kezelés megkezdése előtt
Mofetta kezelés : 1.600 Ft./alkalom
Kedvezmény: minimum 10 mofetta kezelés esetén az orvosi vizsgálat és az EKG grátisz.
Mofetta nyitva tartás
Hétfő-Péntek: 10-12 h és 13-15 h

Érdeklődés:
telefon: munkaidőben 06-20/667-5270
elektronikusan: mofetta@erzsebetparkhotel.hu

Jó egészséget és eredményes gyógyulást kívánunk Parád minden lakosának!
Erzsébet Parkhotel
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TÁJÉKOZTATÓ
Helyi vállalkozók számára van egy olyan lehetőség, hogy honlapot szerkesztethetnek
maguknak. Segítségül van egy tájékoztató kis könyv, aminek a címe: Neten a cégem és Vass
Gábortól lehet kérni. Tájékoztatást ad arról, hogy miért fontos az internet, hogyan foglaljon
helyet a cég a világhálón, hogy reklámozza a honlapot, stb. A tájékoztató könyv internet
címe: www.netenacegem.hu. A honlap szerkesztésében is segít Gábor, az iskolában érhetik el,
akik szeretnének honlapot a cégüknek.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Crossbow Kft. útépítő gépeket vásárolt az Új Magyarország Vidékfejlesztési program
segítségével.
A Crossbow Kft. parádi fióktelepén hajtotta végre a beruházást.
Az elnyert támogatás összege: 35 000 000 Ft
Magyarországon az úthálózat jelentősen elhasználódott és egyre indokoltabbá válik ezeknek
a felújítása.
Új úthálózatok építéséhez, illetve a meglévő utak felújításához nyújt segítséget a Crossbow
Kft., melynek fő profilja a közútépítés, illetve földmunkagépek üzemeltetése.
A támogatásnak köszönhetően a cég, parádi fióktelepén útépítésre alkalmas gépparkot
létesített. A géppark bővítésével lehetőség nyílik meglévő szakembereink továbbképzésére és
új munkahelyek teremtésére is. A munkahelyteremtésnél a helyi munkavállalókat tekintjük
célcsoportnak.
Bízunk benne, hogy professzionális, magas színvonalú szolgáltatásaink segítségével
megalapozhatjuk vállalkozásunk jövőjét.
Mottónk: minőség, szakértelem, megbízhatóság, gyorsaság.
Cégünkről bővebb információ a www.crossbowkft.hu honlapon olvasható.
Crossbow Kft.
3240 Parád, 2010 hrsz.

E-mail: crossbowkft@gmail.com
www.crossbowkft.hu

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

PARÁDI TURI - Minőségi Használt ruha üzlet
Hetente más-más termék akciós áron kapható, árufeltöltés naponta
Nyitva tartás:
Hétfő: ZÁRVA, Kedd: 8-tól – 16-ig, Szerda: 8-tól – 16-ig, Csütörtök: 8-tól – 16-ig,
Péntek: 8-tól – 16-ig, Szombat: 8-tól – 12-ig, Vasárnap: ZÁRVA
Parád, Kossuth L. u. 87. (Vidróczki Ház emeletén)
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várok !
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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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