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2013. május 16-i ülés
A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
A 2012 második felében kapott többlet források miatt módosítani kellett a
költségvetési rendeletet. A főösszeg 457 770 000 Ft-ról 514 202 000 Ft-ra emelkedett.
Mind a működési, mind a felhalmozási célú bevételek és kiadások növekedtek.
A 2012. évi zárszámadás
A képviselő-testület jóváhagyta a 2012. évi zárszámadást. A jóváhagyott
zárszámadásban a bevétel 533 128 000 Ft, a kiadás 499 503 000 Ft. A záró
pénzkészlet: 35 450 000 Ft.
Az önkormányzatnak 2012. december 31-én hitelállománya nem volt.
A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása és ezen év zárszámadása a szokásos
szakfeladatonkénti lebontásban teljes részletezettséggel került a képviselőkhöz. A
kimutatások alapján a Pénzügyi Bizottság rövid szöveges elemzést ismertetett a
képviselőkkel, amiben a község 2012-es gazdálkodását sikeresnek nevezte. A
zárszámadást a képviselők vita nélkül, egyhangú szavazással fogadták el.
A 2014. évi költségvetési koncepció
A polgármester előterjesztette a 2014-es év költségvetési koncepcióját, hangsúlyozva,
hogy jelenleg alapelveket tud megfogalmazni, ezek célokra és feladatokra történő
lebontásához majd meg kell ismerni a következő hónapokban hozandó országos
törvényeket és rendelkezéseket.
A bevételekhez tartozó elképzelések: nem tervezzük új adónem bevezetését, sem a
meglévők emelést, de a bérleti és a parkolási díjakat 5-10 %-kal akarjuk növelni; a
térítési díjakat az idei szinten hagyjuk. A kiadások tervezésénél elsődleges törekvés,
hogy a kötelező önkormányzati feladatainkat továbbra is jó színvonalon lássuk el.
Intézményeinknél a személyi juttatásoknál számolunk az új minimálbérrel,
előrelépésekkel, átsorolásokkal, a dologi kiadásoknál az inflációval. Megfontolandó,
hogy kiállító termeink látogatásához bevezessük-e a kombinált belépőjegyet. Azokat
az ingatlanainkat, amelyeket már több éve árulunk, továbbra is eladásra kínáljuk
(Freskó, Ybl, ingatlanok). Az óvodában a törvényi előírásnak megfelelően meg kell
bontanunk az egyik csoportot, a csoportbontás 3 fő alkalmazásával, és ennek
megfelelően többlet költséggel jár.
Jelenleg négy különböző pályázatunk elfogadására van még remény, ezek sorsáról
ma biztosat nem tudunk. (Ha erről döntenek, természetesen tájékoztatjuk az olvasókat
– a szerk.) Várhatóan befejeződik a Köves patak rekonstrukciója és a Kossuth úti
vízelvezetés 4. üteme.
Az óvoda alapító okiratának módosítása
Az alapító okiratot amiatt kell megváltoztatni, mert abban eddig az állt, hogy az
intézmény 3 csoporttal működik, a módosított köznevelési törvényben azonban új
létszámhatárokat adtak meg, amiből ránk az következik, hogy az ún. nagycsoportot
meg kell bontani. A 4. csoport feladatainak ellátásához 3 fővel meg kell növelni a
közalkalmazotti létszámot. Az óvoda befogadó képessége a csoportbővítést elbírja. A
kérdésre, hogy az új dogozók bére kijön-e az állami normatívából (Nagy István),

Varró Gyula jegyző válasza, hogy ezt ma nem lehet megmondani (milyen besorolása,
milyen bérigénye lesz a jelentkezőknek stb.), biztosat majd csak a zárszámadáskor
mondhatunk. A testület az alapító okiratot módosította.
Ingatlanvásárlás
Benyus Lászlóné megvásárolná a házukhoz vezető út mellett levő hegyoldal 1246
négyzetméternyi területét. A polgármester szerint az ingatlan az önkormányzat
törzsvagyonának része, ezért eladni nem lehet, de mivel Benyusné azért vette volna
meg a területet, hogy azt kitisztíttassa – merthogy vendéglátással foglalkozik, a szóban
forgó rész jelenlegi állapotában nem szolgálja a vendégfogadást – a polgármester
megígérte, hogy az erdősávot a kitisztíttatja.
A Sidló család területeket ajánl megvételre, ezek egyike a temető mellett van. A
képviselők úgy vélik, hogy a helyszínen kell meggyőződni arról, hogy az
önkormányzatnak valóban szüksége van-e a területre, és ha igen, annak értékét
szakértővel kell megbecsültetni, ugyanis az eladók által megadott vételi árat (400
Ft/nm, ez hektáronként 4 millió forintos összeg) sokallja (Szakács József).
Palóc piac
A polgármester közölte, hogy lakosok kérték tőle, hogy a Parádfürdő bejáratánál a
24-es út mentén kifeszített lepedőt, amit a palóc piac szervezője a piac elmúltával még
nem vett le, távolíttassa el. Csortos Béláné másokra hivatkozva is sürgeti ezt. A
lepedő-ügyből egykettőre arra terelődött a szó, hogy kell-e Parádnak a Palóc piac. A
hozzászólásokból kialakult a vélemény: a Palóc piac kitűnő kezdeményezés, tavaly
sikeres is volt; a pavilonsor előtt méltó helyen volt a piac, az utóbbi helyszínen a
rendezvény a sárba fulladt; a szervezőnek vissza kellene térnie az eredeti helyszínre,
és az árusokkal adódott nézeteltéréseit fel kellene számolnia; a sikeres folytatás
érdekében az önkormányzat a szervezővel közösen keresse a problémákra a
megoldást.
Nagy István kérdezte a polgármestert, hogy a múltkori piactéri szemlét követően tett-e
lépéseket az aszfaltozás és az árusító padok ügyében. Még nem, de hamarosan kér
árajánlatokat, válaszolta a polgármester.
2013. június 3-i ülés
A helyettesítő fogorvos bemutatkozása
Dr. Plopp Richard fogorvos felmondási ideje 2013. június 30-án jár le, a praxisjoggal
pedig e dátum után hat hónapig rendelkezik, ezért helyettesítő fogorvosról kellett
gondoskodnunk erre a hat hónapra. A helyettesítésre voltak jelentkezők, közülük a
testület dr. Háy Benedek ajánlására dr. Oláh Brigitta fogorvost hallgatta meg. A
fogorvosnő 2011-ben végezte el az egyetemet, azóta Gyöngyösön dolgozik, egy
körzetet lát el. E mellett a munka mellett rendelne Parádon hétfő délután, kedden és
csütörtökön délelőtt. Szerdán és pénteken a gyöngyösi rendelőben tudná ellátni a
parádi betegeket.(A rendelési időről pontosan e szám közleményében olvashatnak – a
szerk.) A fogorvosnő a helyettesítést vállaklozásban látná el, asszisztensét hozná
magával.
A jelenlegi fogorvosnak hat hónap áll rendelkezésére, hogy a praxisjogát eladja. Ha ez
nem sikerülne neki, a praxisjog visszaszáll az önkormányzatra. A jegyző közölte, hogy
dr. Plopp Richárd nem akar élni e jogával, mert ő is ingyen kapta meg a praxist.
A testület a dr. Plopp Richárddal kötött szerződést határozatával megszüntette, a dr.
Oláh Brigittával kötendő megbízási szerződést jóváhagyta.

A polgármester beszámolt az előző ülés óta végzett tevékenységéről, a községben
lezajlott munkákról. Ezek közül a fontosabbak:árkokat tisztítottak a közmunkások; a
Sándor-réti lucernaföldről a termény betakarításáról megállapodott Kakuk Istvánnal; a
Kristály úton elkezdjük egy áteresz kialakítását, Óhután pedig két helyszínen az árok
burkolását; a volt pártok házában nyilvános WC-t alakítunk ki; a piactér aszfaltozására
megkapta az árajánlatot:4500 Ft/nm, ez összesen 6,5 millió forintunkba kerülne.
Szennyvízberuházáshoz önerő biztosítása
Amint arról előző számunkban beszámoltunk, Parád részt kíván venni a mikrotérségi
szennyvízberuházásban. A pályázatban a ránk eső önerő kb. 1,3 millió forint, aminek
egy részét a Belügyminisztériumtól vissza lehet igényelni. Az önerő biztosításával az
előkészítő szakaszban való részvételünk fog teljesülni. A testület szavazásával
biztosította az önerőt.
Palóc Napok
Csortos Béláné közölte, hogy a Nemzeti Kulturális Alaptól 2 millió forintot nyertünk a
Palóc Napok megrendezésére, ezzel a lehetőséggel élve szeretnénk színvonalasabbá
tenni a rendezvényt. A képviselőkkel ismertette a háromnapos programot.
A pályázatokról
A polgármester közölte, hogy a benyújtott pályázataink közül a faluközpont
átalakítását és a fogorvosi rendelő felszereltségének javítását tartalmazó pályázatunk
nem nyert, az utóbbit pénzhiány miatt várólistára tette a kiíró. A faluközpont
átalakítását azonban egy új pályázattal ismét megcélozhatnánk. A jegyző
kiegészíti:ebben a módosítás az, hogy most nem parkolóépítés, hanem parkfejlesztés,
buszmegálló-építés a meghatározó fejlesztési cél, emellett emlékmű és környékének a
felújítása is szerepeljen benne. A testület megszavazta, hogy pályázik.
Palóc piac
Az Egyebek napirendi pontban ismét előkerült a Palóc piac kérdése, azzal a
szándékkal, hogy a képviselők a szervező (Gálfalvy Gallik Béla) részvételével minden
korábbi problémát felvetnek, és mindkét fél megfogalmazza elvárásait annak
érdekében, hogy tisztázhassák: működtethető-e jól Parádon a Palóc piac. A vita végére
úgy tűnt, hogy a szervező és az önkormányzat meg tud állapodni a folytatásban.
(Néhány nappal később ez meg is történt, és a piac a régi helyén újból fogadta a
vendégeket.)
2013. június 26-i ülés
(A testületi ülésekről tudósító Nagy István alpolgármester ezen az ülésen nem tudott részt
venni, az ülésről készítendő jegyzőkönyv pedig lapzártakor még nem volt készen, ezért erről a
tanácskozásról a következő számban számolunk be – a szerk.)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A fizika magasiskolája Parádon
Nagy István
A világ fiatal fizikusai a 60-as évek óta „iskolába” járnak, azaz valamelyik országban
összejönnek, hogy a részecskefizikai alapkutatás legfrissebb jelentős eredményeiről Nóbeldíjas szintű tudósoktól tájékozódjanak. A találkozókat a CERN (az Európai Részecskefizikai
Laboratórium , Genf, Svájc) és az EAI( ( az Egyesített Atommagkutató Intézet , Dubna,

Oroszország) szervezi és adja a költségek egy részét, más részét maguknak a résztvevőknek
illetve az otthoni intézményeiknek kell fizetniük. Magyarország először a 70-es években
szervezett fizikai iskolát, másodszor az idén június 6-tól 18-, ennek helyszíne Parád volt.
Erre a két hétre az Erzsébet Szállóba huszonhét országból érkezett fiatal fizikus, összesen
115 fő, hozzájuk társultak a szervezők, segítők és az előadók még huszonegyen. A 115 fizikus
mindegyike már diplomázott, a doktori fokozat megszerzéséért dolgozik, úgyhogy ismeretei
és ambíciója alapján már most tudósnak számít.
Dr. Horváth Dezső szervezőtől,
az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontjának a
munkatársától egy nappal a zárás előtt különösen három kérdésre szerettem volna választ
kapni: mit csinálnak, hogyan dolgoznak; miért választották éppen Parádot; meg vannak-e
elégedve Paráddal és az Erzsébet Szállóval? A főszervező elmondta, hogy másfél éve
dolgozik azon, hogy az iskola sikeres legyen. Miután kiválasztották a jelentkezők közül a
legjobbakat, a programot kiajánlotta a magyar szállodáknak. Kívánalom volt, hogy álljon
rendelkezésre egy nagy és hat kisebb terem; nagyváros ne legyen a közelben sem; lehetőleg
más nagyobb létszámú csoport ne dolgozzon velük egy időben a szállodában, a helyi
internetelérés kifogástalan legyen. És persze a költség sem mellékes. 31 ajánlat érkezett
vissza, ebből kiemelt hatot, köztük Zalakarost, Bikalt és Parádot. A hat helyet a CERN-esek
megnézték, és Parád mellett döntöttek, annak ellenére, hogy a helység a budapesti reptértől,
ahova az előadókért fel kellett autózni, 120 kilométerre van.
Jól választottunk, mondta dr. Horváth Dezső, mert ismerve a fiatalok véleményét
mondhatjuk, hogy mindenki nagyon elégedett volt: a hely szép, nyugalmat árasztó és
alkalmas a felüdülésre, a szálloda pedig minden tekintetben kifogástalan. A résztvevők ezt az
összegzést fogják hazavinni a saját országukba.

A CERN és az EAI az iskolát hármas céllal működteti: a fiatal kollégák tanuljanak,
teremtsenek kapcsolatokat egymással és gyakorolják az együtt dolgozást, a csoportmunkát.
Ezért aztán például a szobákba is különböző nemzetiségűeket tettünk. A munka pedig
valójában mindig egész nap tart, este 9 óráig, közben ebéd után három órányi pihenő idővel.
Délelőtt előadások vannak, délután, este pedig csoportmunka folyik, a csoportvezetők
irányításával. Az előadók a tudományág legjobbjai közül kerülnek ki, a csoportvezetők pedig

az egyezség értelmében CERN-esek, oroszok és magyarok, mindenünnen ketten. Az előadók
közt egy magyar is volt, sőt két amerikai magyar is eljött, június 14-én pedig a CERN és az
EAI főigazgatói is előadást tartottak, amin az MTA elnöke, Pálinkás József is részt vett. Ezen
a településen egyszerre ennyi híres és leendő híres ember aligha tartózkodott még.
Hogy mit csinálunk itt, arra röviden nehéz válaszolni, különösen a nem szakmabelieknek. Az
iskola részecskefizikát és annak kapcsolt területeit oktatja . Sok olyan elméleti kérdés van,
amit igazolni kellene kísérlettel, ezeknek a kutatásoknak pedig az egyik fő célja, hogy
megtudjuk, hogy hogyan működik a Természet olyan elemeiben, amikben a newtoni
klasszikus fizika törvényei nem érvényesek.
Két hétig együtt élt Parádon egy olyan fizikus társaság, akik közül bizonyára majd
számosan országuk vezető fizikusai lesznek. A parádiak nem vettek róluk tudomást, ők sem a
parádiakról – nem ezért jöttek ide. De hogy itt voltak, az az Erzsébet Szállónak haszon,
nekünk, lakosoknak némi büszkeség, mert hogy az ő szemükben is olyan kedves és vonzó ez
a hegyi környezet, amelyben élünk. És örülünk annak, hogy távoli országokban olyan
emberek vélekednek elismerően Magyarországról és egy térségéről, a Mátra környékéről,
akiknek a családi körnél szélesebb társadalmi közegre lesz befolyásuk. Messzire viszik jó
hírünket.

BESZÉLGETÉSEK
Parád hangjai
Tarnóc András
Nincs olyan közösségi program, amelyben ne vennének részt, Parádon nem képzelhető el
semmilyen ünnep nélkülük, hangjuk minden közéleti eseményen hallható, egyes dalok,
pl. „Szabadság, szerelem” szinte az ő hangjukon csengenek fülünkben. Természetesen
Csortos Eszterről és Simon Ingridről van szó. Egy nyári délutáni beszélgetés keretében
felfedezhetjük e jól ismert hangok hátterét, és megismerkedhetünk a két fiatal amatőr
előadóművésszel.
- Mindketten szinte elválaszthatatlanok a falubeli ünnepségektől, minden eseményen részt
vesznek, honnan ez a lelkesedés?
Cs. E.: Parádi zeneiskolabeli tanulmányaim során Szakács Marika tanárnő segítségével
ismerkedtem meg a zene világával, de hálás vagyok Ria néninek is, aki ez irányban
egyengette utamat. Számomra nagyon jó érzés, ha átadhatom, amit tanultam, és ezáltal
örömöt szerezhetek mindenkinek.
- Fiatal koruk ellenére igen aktívak a hagyományőrzés terén.
Cs. E.: Mindig is szerettem a népviseletet, szerettem felöltözni a hagyományos palóc ruhákba.
Miután felhagytam a tánccal, a hagyományőrző tevékenységben, illetve az éneklésben
találtam meg az újabb szenvedélyemet.
S. I.: Én családomon, elsősorban nagymamámon keresztül kerültem közel a
hagyományőrzéshez. Ő mint nyugdíjas klubtag példát mutatott nekem az aktív közösségi
életformából, általa tanultam meg azt, hogy fontos tudnunk, hogy honnan jövünk, mivel
gyökereink ismerete nélkül nehezen találnánk meg utunkat a jövőben.

- Manapság sokat hallunk arról, hogy a fiatalok elvágyódnak vidékről, a falunak nincs
megtartó ereje, Önök mégis itt képzelik el jövőjüket.
S. I.: Szeretjük ezt a vidéket. Családi gyökereink is itt vannak, a hegyek pedig mindig
hazahívnak. A nagyvárosban könnyen érezheti magát elhagyottnak az ember, itt pedig úgy
érzem, nemcsak kapok valamit a helytől és annak szellemétől, hanem valamit vissza is tudok
adni.
- Mik a hosszú távú terveik?
Cs. E.: Jelenleg fejezem be felsőfokú tanulmányaimat a Debreceni Egyetem matematika
szakán, ha lehet, a pénzügyi szektorban helyezkednék el.
S. I.: A közelmúltban végeztem művelődésszervezőként az egri Eszterházy Károly Főiskolán,
és jelenleg is a helyi kulturális és közösségi élet szervezésében tevékenykedem. Úgy érzem,
hogy a kulturális szervezőmunka területén ki tudok bontakozni.
- Mit gondolnak Parádról, a helyi közösségi életről?
Cs. E.: Azt látom, hogy a nyilvánvaló nehézségek ellenére Parád egy összetartó közösség,
egyre több program van, ami a lakosság érdeklődésére tarthat számot. Ugyanakkor bármely
program sikere nagyrészt a fiatalok bevonásán múlik, ezen a területen van még hely a további
fejlődésre.
S. I.: Én is hasonlóképpen vélekedem, sok erőfeszítésbe kerül a programjaink népszerűsítése,
de végül is a közösségi élet javításán dolgozom, és ez jó érzéssel tölt el.
- Eddigi pályafutásuk során milyen elismerésben részesültek, kaptak e valamilyen díjat vagy
oklevelet?
Cs. E.: Nagyon fontos számunkra, hogy szeressék azt, amit csinálunk, és úgy érzem, hogy az
emberek örülnek a dalainknak. Talán nem is a díjakat említeném, habár sikerrel léptünk fel
országos kórustalálkozókon. Számomra a legnagyobb örömöt az jelenti, amikor látjuk, hogy
dalaink megérintik az embereket. Boldoggá tud tenni az is, ha éppen az idősek otthonában
érzem az emberek megelégedettségét vagy háláját, hogy őértük és nekik teszem, amit éppen
csinálok.
S. I.: Én is úgy érzem, hogy kaphatok bármilyen díjat, a közönség szeretete a legfontosabb.
Négy évig tanultam népi éneklést, tanáraim között volt Polgár Lilla, a Gajdos Zenekar
énekese, illetve Szabó Attila, a Csík Zenekar hegedűse, ami már önmagában is egy
megtiszteltetés. Szlovákiában is felléptem, Poprádon, azonban semmilyen siker, szakmai díj
nem pótolhatja a közönség elismerését.
- Mivel éppen a mai nap a zene ünnepe világszerte, hadd kérdezzem, mit jelent Önöknek a
zene?
Cs. E.: Röviden mindent, a zene az élet nélkülözhetetlen része, dalokkal minden kifejezhető,
az emberek közötti távolságok áthidalhatóak.
S. I.: Művelődésszervezőként gyakran tapasztalom, hogy a zene közösségépítő erővel
rendelkezik. A helyi ünnepeken elhangzó dalok nem csak emlékezetessé teszik az eseményt,
hanem az embereket közelebb is hozzák egymáshoz.
- Mióta vannak együtt, és milyen fellépések várhatóak a következő hónapokban?
Cs. E.: Lassan már 10 éve énekelünk együtt, és úgy érezzük, hogy ez sokáig lesz így, mivel
mind hangban, mind személyiségben, illetve művészeti felfogásban remekül kiegészítjük
egymást. Habár most Ingrid szervezői feladatai miatt a jövő hónapban rendezendő Palóc
Napok rendezvényein nem tud részt venni, ezért csak én fogok szerepelni.
S. I.: Nagyon sokat dolgozunk egy fellépés sikeréért, hiszen nincsen háttérzenekarunk, mi
választjuk ki a zenét, nagyon nagy munka még egy rövid néhány dalból álló program
előkészítése is, de a közönség szeretete mindenért kárpótol. Természetesen az augusztus 20-i
ünnepségen, illetve az őszi jótékonysági rendezvényeken már együtt fogunk fellépni.

Eszter és Ingrid egy Szent István napi ünnepségen
- Köszönöm az interjút, és talán minden parádi nevében Tompa Mihály nyomán mondhatom:
„Lányaink, csak énekeljetek!”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
VI. Mátrai Múzeumok Éjszakája
Béres M. Léna
2003-ban indult útjára a Múzeumok Éjszakája kulturális program, melyet azóta is minden
évben megrendeznek. A Mátra vidékének múzeumait a Mátra Jövője Turisztikai Egyesület
karolta fel, és már hatodik éve szervezi meg a Mátrai Múzeumok Éjszakája programokat, ahol
a látogatók több útvonal közül választhatnak. Idén már 16 település 22 helyszínén várták a
vendégeket négy útvonalon.
A Múzeumok Éjszakája városokban valóban éjszakai attrakció, de amikor 6-7 település van
egy útvonalra felfűzve, akkor azok bejárása nem valósítható meg igazán éjszaka. A Mátra
Jövője Turisztikai Egyesület ezért a programjait már délután elindítja, s az utolsó helyszínre
érve már bizony benne vannak az éjszakában.
2013-ban négy útvonalon futottak a programok. Indulás buszokkal Budapestről 13 órakor a
Syma csarnok elől, Gyöngyösről pedig három helyszínről indultak a buszok 14.10-kor.
(Ferences templom, Borpalota Kft, TESCO parkoló). A csoportokat minden esetben a Mátra

Jövője Turisztikai Egyesület tagjai kísérték. A programokat egyedül is végigjárhatta valaki,
ha nem akart buszos túrában részt venni, akkor valamelyik helyszínen 1000 Ft-os karszalag
vásárlásával belépést nyerhetett valamennyi kiállító helyre. A környékre szervezett négy
program a következő volt.

A Freskó étteremben nézgelődnek az érdeklődők
1. program
Gyöngyös – Ferences templom és könyvtár, Visonta – Római katolikus templom, Mátrai
Erőmű – Heller-Forgó hűtőtorony, Markaz – Tájház, Szent István rendezvény és
szabadidőpark, náplonka kóstoló, Domoszló – Betyárok meglepetésprogram, Kisnána –
felújított vár 3D vetítéssel, Bohém Ragtime Band koncert, Egerszalók – éjszakai fürdőzés.
2. program
Gyöngyös - Borpalota Kft. Borkóstoló, Parád –Palóc Ház - tárlatvezetés, sajtkóstoló, fazekas
bemutató, Parádi víz története és kóstolója a Freskó étteremben, Rákóczi fa, Recsk – Római
katolikus templom, Tájház – nánicka kóstoló, Mátraderecske – Mofetta, Népművészeti ház,
Sirok – Felújított vár, Tájház, Hunor étteremben vargabéles kóstoló, Kisnána – Feljított vár
3D-s vetítéssel, Bohém Ragtime Band koncert.
3. program
Rózsaszentmárton – Bányászati gyűjtemény és iskolatörténeti kiállítás, Gyöngyöspata –
Római katolikus templom, Palóc tájház, Gyöngyöstarján – Falumúzeum, Blackrose’ Night
koncert, Markaz – Tájház, Szent István rendezvény és szabadidőpart, náplonka kóstoló,
Mátrai Erőmű – Választható program, Heller-Forgó hűtőtorony, Abasár – Borkóstoló a
Hegedűs pincében, Kisnána – Felújított vár 3D vetítéssel, Bohém Ragtime Band koncert,
Sirok – Felújított vár és Tájház, Hunor étteremben macok és vargabéles kóstoló, a kivilágított
vár egyedül ebben a programban!

4. program
Egerszalók – barlanglakások, Aldebrő – Gazdaház sült derelye kóstoló, Feldebrő –
Altemplom, Ribizlifesztivál, Recsk – Római katolikus templom, Tájház, Sirok – Felújított vár
3D vetítéssel, Bohém Ragtime Band koncert.
A 2. számú útvonalon Parád is részt vett a vendégvárásban, a Palóc házban és a Freskó
étteremben vártuk a vendégeket. A 2. programra buszt akartak indítani, de annyi jelentkező
volt, hogy két busz érkezett.
A Palóc Házban az ötvenkét embert Mudriczki József polgármester fogadta, a házban pedig
Béres Magdi mesélt az épület eredetéről, koráról, jellegzetességéről, a XIX. századi
berendezési tárgyakról és a palócok XVIII-XIX. századi életéről. Az udvaron bodonyi házi
sajtok kóstolója és Les Gábor fazekas, népi iparművész kerámiái várták a látogatókat. A
múzeum körbejárása, a sajtkóstoló és a szörpök elfogyasztása után a csoport a parádfürdői
Freskó étterembe látogatott, ahol dr. Suskó Mihály főorvos és Csortos Béláné fogadta a
látogatókat. A főorvos úr a timsós fürdők történetéről, emlékeiről, valamint a kénes
savanyúvízről tartott előadást, a vizet közben meg is kóstolhatták. Utána Csortos Béláné
mutatta be a Freskó étterem pannóit. A vendégek a Rákóczi fát is megtekintették, majd tovább
utaztak Recskre.
A visszajelzések alapján a parádi helyszínek jól teljesítettek. A Palóc Házban több ember is
jelezte, hogy egyénileg vissza kíván majd jönni Parádra, és a szervezők is elismeréssel írtak a
parádi lebonyolításról.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

KÖZLEMÉNYEK

Fogorvosi rendelés
Dr. Oláh Brigitta helyettesítő fogorvos
Parád településen
az alábbi időpontokban rendel:
Hétfő: 14.30-tól – 19.00-ig
Kedd: 7.30-tól – 11.30-ig
Szerda: nincs rendelés
Csütörtök: 7.30-tól – 11.30-ig
Péntek: nincs rendelés
Sürgős esetben szerdai és pénteki napokon
Gyöngyös, Koháry út 3. szám alatti rendelőben
8.00-tól – 12-ig kereshető fel a fogorvosnő

Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Tűzvédelem az aratás idején is
A nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a mezőgazdaságban
dolgozóknak, igen tűzveszélyes is. Arra kellő körültekintéssel kell felkészülni, különösen
fontos a betakarítási munkálatokban részt vevő erőgépek tűzvédelme, az aratásra, illetve a
tarló és növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályok ismerete, betartása. Ezeket az
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet tartalmazza.
A mezőgazdasági erő- és munkagépek, illetve az aratás tűzvédelmi szabályai
A szabályok betartása különösen fontos, évente több száz mezőgazdasági tüzet – gabonatáblatüzet, valamint kazal-, illetve boglyatüzet – kell eloltaniuk a tűzoltóknak.
A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalmaösszehúzási és bálázási munkáiban csak a
tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, legalább egy, az érvényben lévő hatályos
szabványoknak és jogszabályoknak megfelelő tűzoltókészülékkel is ellátott erő- és munkagép,
valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást
megelőzően az üzemeltető elvégezte. A jármű megfelelőségéről szemle során kell
meggyőződni. Ennek tervezett időpontját nyolc nappal előbb írásban az illetékes
katasztrófavédelmi kirendeltségre be kell jelenteni. A szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni,
amelynek egy példányát a járművön el kell helyezni és a szemlét követő nyolc napon belül a
katasztrófavédelmi kirendeltségnek meg kell küldeni.
Kötelező az akkumulátorok megfelelő védőburkolása, illetve kipufogó és a szikratörő éghető
anyagoktól való megtisztítása legalább naponta egyszer. Figyelni kell arra is, hogy sehol se
csepegjen az üzemanyag vagy hidraulika-folyadék, mert ez nagyban segítheti egy esetleges
tűz terjedését. Fontos, hogy a munkagépet tilos a gabonatáblán, illetve tarlón üzemanyaggal
feltölteni. A járműveken nyílt láng használatával járó karbantartást, javítást nem szabad
végezni gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló területén, hiszen e munka során
üzemanyag folyhat el, amelyet a nyílt láng lángra lobbanthat.
Az aratást lehetőleg közút, illetőleg vasútvonal mentén kell először elvégezni, ezek mellett
legalább három méter széles védőszántást kell kialakítani. Ugyanilyen védőszántást kell
készíteni akkor, ha a munkaszünet idejére a kombájnt nem tudják a gabonatáblától, kazaltól
legalább 15 méter távolságban leállítani. A munkálatok közbeni dohányzás veszélyeit is
fontos szem előtt tartani, gabonatáblán még a járművek, erő- és munkagépek vezetőfülkéiben
sem szabad dohányozni. Az aratás idejére a gabonatáblától 15 méterre kell dohányzó helyet
kijelölni, ott vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni.
A szalmaösszehúzást és kazalozást végző erőgépek csak olyan távolságra közelíthetik meg a
szalmát és a kazlat, hogy az ne jelentsen gyújtási veszélyt, ugyanis az erőgépek
kipufogócsöve könnyen lángra lobbanthatja a száraz szalmát. Az összehúzott szalma
alapterülete nem haladhatja meg az ezer négyzetmétert, és a szabadban összerakott kazlak
között legalább húsz méter távolságot kell tartani, vasúti vágánytól legalább száz, közúttól és
erdőtől legalább huszonöt méterre kell elhelyezni ezeket.
A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályai
Magyarországon évtizedek óta végeznek tarlóégetést, amelynek egyik oka a monokultúrás
termelés. Ez azt jelenti, hogy a gabonavetést követő évben is gabona kerül ugyanazon táblába,

így a növény gombabetegségei fokozottabban megjelennek. A gombabetegségek elleni
védekezés jelentős mennyiségű növényvédőszer alkalmazásával jár. Ennek kiváltására
alkalmazott olcsóbb módszer a tarlóégetés. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.)
kormányrendelet azonban egyértelműen tiltja a lábon álló növényzet, tarló és
növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetését. Ettől az előírástól
azonban jogszabály eltérően is rendelkezhet. A kormányrendelet megsértése esetén a
tarlóégetés környezetvédelmi bírsággal sújtható.
Amennyiben jogszabály lehetőség ad a tarló égetésére, az alkalomszerű tűzveszélyes
tevékenységnek minősül és legalább 24 órával az égetés előtt a katasztrófavédelmi
kirendeltségen írásban be kell jelenteni, továbbá az alábbi szabályokat be kell tartani. A tarlót
egyidőben minden oldalról meggyújtani tilos, biztosítani kell ugyanis a vad elmenekülési
lehetőségét. Csak tarlómaradványt lehet égetni, szalmát erre felhasználni tilos. Legalább
három méter széles, de facsoportok, erdők mellett már hatméteres védőszántást kell
alkalmazni. Lábon álló gabonatábla mellett még védőszántás alkalmazása esetén is tilos tarlót
égetni. 30 hektárnál nagyobb területek égetését szakaszosan kell végrehajtani, az egyes
szakaszokat védőszántással kell egymástól elválasztani. Egyszerre csak egy szakasz égethető.
Az égetés idején a területtől függetlenül legalább egy traktort ekével a helyszínen
készenlétben kell tartani. A tűz őrizetlenül nem hagyható, illetve ha már nincs rá szükség, azt
el kell oltani. Az égetés után a területet át kell vizsgálni, és az izzó, parázsló részeket el kell
oltani.
A tarlóégetések során a tűzvédelmi hatóság ellenőrzi, hogy megtörtént-e az előzetes
bejelentés. Az előírások megsértése esetén a terület tulajdonosa, illetve az égetést végző ellen
eljárás kezdeményezhető.
A fenti szabályok azért vannak, hogy meggondolatlanság, felelőtlenség miatt ne vesszen
kárba az egész éves mezőgazdasági munka, a termés.

HÍREK
A Parádi Mozaik című újság múlt számában a testületi tudósítások rovatban olvasható,
a fogorvos felmondását tartalmazó szövegrészt az alábbiakban helyesbítjük:
"A fogorvosi alapellátási szerződés Dr Plopp Richárd fogorvos részéről történő
felmondásának oka egy betegpanasz kapcsán kialakult jelentős véleménykülönbség illetve a
panaszkezelés módjának elfogadhatatlansága a település jegyzője és közötte, mint szolgáltató
között.”
Ez szerepel a felmondás indokolásában is.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Egy év krónikája Holló Bence motoros életéből
Az elmúlt évben terveim és céljaim megvalósultak, hiszen megnyertem az országos enduró
bajnokságot III. osztályban Az országos bajnokság díjkiosztó gálája 2013. január 25-én volt
Újhartyánban.
Ebben az évben már egy osztállyal feljebb kerültem II. osztályba. Az idén az enduro cross,
enduro és extrém enduro versenyeken indultam Magyarországon és már 8 versenyen vagyok
túl, különböző sikerekkel.
Jelenleg enduro crossban 4 verseny után a II. vagyok a bajnokságban. Enduroban a 3. verseny
után egy baleset miatt az I. helyről az V.-re csúsztam vissza. Extrém enduroban az ország
legjobbjaival küzdhettem az elmúlt hétvégén Veszprémben. A legnagyobbak között is az igen
rangos V. helyezést értem el.
Az idén harmadjára vettem részt a legőrültebbek viadalán az ausztriai Eisenerzben az erzberg
rodeon.
Ebben az évben az időjárás és a technika is
összeesküdött ellenem, de mindezek ellenére így
is sikerült a 226. helyet kivívnom a 2000 induló
közül. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy ezen
eredmények elérésében nagy szerepet játszott
édesapám mint fő támogatóm, kinek anyagi
segítségével sikerült egy olyan motort vennem,
amelyet elképzeltem erre az idényre. Köszönöm
a családomnak a sok aggódást, támogatást, a
barátaimnak a szurkolást, akik sok versenyre
elkísérnek.
További terveim erre az idényre:
Hátra van még 2enduro cross, 6 enduro, 2 extrém enduro verseny.
Szeretnék az idén is feljebb jutni az első osztályba, hogy jövőre az ország legjobbjaival
küzdhessek, és ezzel híressé tegyem motoros körökben is ezt a kis falut, Parádot.
Holló Bence
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tisztelt Vásárlóink!
Értesítjük Önöket, hogy boltunk (Bessenyei István boltja) Nemzeti Dohánybolttá is vált.
Minden nap 7,30-tól 19 óráig várjuk kedves vendégeinket.

Az idén is megrendeztük a gyereknapot
A szülői munkaközösség és az iskola szervezésében 2013. június 1-én immár negyedik
alkalommal megrendezésre került a gyereknap. A rendezvény költsége az év közbeni bálok
bevételéből volt nagyrészt. A báloknál és a gyereknapnál is észrevehető a széleskörű
összefogás, sok segítő szülő mellett vannak külsős segítők is. Az idén tudtuk emelni a
színvonalat, itt volt Szandi, volt Orion sergő, volt kézműves-bemutató, íjászat, ugráló vár,
trambulin, kis láncos sergő, kötélpálya, helyi tűzoltóság, rendőrségi kis autó a helyi körzeti
megbízott segítségével stb. És ami lényeg: a gyerekeknek és a felnőtteknek minden ingyen
volt. Ehhez az összefogáshoz hozzájárultak: a kormánymegbízott úr, Heves Megye Közgyűlés
elnöke, az Érv Zrt., a parádi, bodonyi, parádsasvári hivatal, az iskola és a tanárok, az összes
helybeli vállalkozó, és a környékbeli szállodák. Köszönet mindenkinek, aki támogatta, illetve
segítette a bálokat és a gyereknapot, hisz megéri a gyerekeinkért a fáradozás. Jövőre is
szeretnénk folytatni a hagyományt.
Csortos György
a szülői munkaközösség elnöke

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Befejeződött a recski Antal-táró, valamint az eresztvényi Nagy-bánya területén végrehajtott
rehabilitáció. A Bükki Nemzeti Park Igazgatósága az élő – és élettelen természeti értékek
védelme érdekében 117 millió forintos beruházást hajtott végre. Ennek eredményeként
lehetővé vált a természeti értékek hosszú távú megőrzése valamint egy több ezer egyedből
álló denevérkolónia megmentése.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Amint az a Mozaik előző számában olvasható volt, Balogéktól a gyámhatóság határozata
alapján el kellett vitetni az öt gyereket. Azóta a szülők dolgoznak, az apa állja az elvonót. Egy
parádi személy gyűjtést kezdeményezett annak érdekében, hogy a család fürdőszobája
üzemképes legyen (kb. 40000 Ft kellene), illetve azért, hogy a melléképület megroggyant
falát megerősítsék (kb. 150 000 Ft) - az előbbi kellene ahhoz, hogy a gyerekek

visszakerüljenek a szülőkhöz. A gyűjtés elakadt amiatt, hogy az első megszólítottak
elutasították a felkérést. Az alpolgármester úr előterjesztése alapján a képviselő-testület
egyhangúlag úgy döntött, hogy 10-10000 Ft-tal támogatják a Balog családot, ezzel az
adománygyűjtés újraindulhat és lendületet vehet. Azóta nem parádi magánszemélyektől
további 40.000 Ft-os felajánlás érkezett. Mindezek alapján reménykedünk abban, hogy a
parádiak segítőkészségével a falomlást is meg tudjuk javíttatni. Kérjük, ha segíteni akarnak, a
parádi takarékszövetkezetben nyitott számlára utalják az adományukat. A gyűjtött pénzt az
alpolgármester kezeli. A számlaszám: 62000150-33429155
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Orbán Viktor miniszterelnök 83/2013. (VI.18.) ME határozata alapján a közszolgálati
tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Törvény 253.§ (1) bekezdése alapján a megyei,
illetve a fővárosi kormányhivatal vezetője javaslatára Varró Gyulának Parád Nagyközség
Jegyzőjének Címzetes főjegyzői címet adományozott. A cím átadása 06. 28-án a
Belügyminisztériumban megtörtént.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Parád Nagyközség Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2013. június 11-i ülésén
megtárgyalta Kucsera György képviselő, bizottsági elnök javaslatát, és egyhangúlag javasolta
díszpolgári cím adományozását Nagy Oszkárnak, Parád Nagyközség volt polgármesterének.
A javaslatot polgármesteri előterjesztés formájában a 2013. június 26-ai ülésén a képviselőtestület is megtárgyalta, és a 32/2013 (VI.26.) számú határozatában egyhangúlag
„Díszpolgári címet” adományozott Nagy Oszkár úrnak. A képviselő-testület felkérte az
Ügyrendi Bizottságot az átadási ünnepség megszervezésére.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Meghívó Palóc piacra
Szeretettel hívjuk Önöket, a következő Kézműves Kirakodóvásárunkra, melyet 3 naposra
tervezünk.
Ideje: 2013. Áldás hava /július/ 05-06-07. péntek-szombat-vasárnap /3 nap/ napkeltétőlnapnyugtáig.
Helye: Parádfürdő, Cifra Istálló környéke
Programajánló: Árpád Fejedelem Győzelmének Ünnepe - Nemzetegyesítés
Emlékezés az 1106 éve 907.07.07. - aratott fényes győzelemre.
Későbbi kiemelt rendezvények:
A Palóc Piac - Gazdaudvar üzemeltetését a nyarat követően, ősszel folytatjuk.
Palóc Piac - egész évben:- Új Kenyér Havi - aug. 20-25./6 nap/
- Földanya Havi - szept. 21-22./2 nap/
- Magvető Havi - okt.23-24-25-26-27./5nap/
Előkészületben:
november
23-tól-január
Kirakodóvásár./karácsonyi vásár/.

2-ig

Téli

Kerecsen

Kézműves

Szeretettel várjuk Önöket!
vitéz Gálfalvy Gallik Béla főszervező hang: 06-30-605-7121 levél:vggbela@gmail.com

MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk minden érdeklődőt

2013. július 12-én 15 órára
a parádi volt Tűzoltószertár épületébe (Parád, Kékesi út 2.)

PETŐCZ TAMÁS ANDA festőművész
BOHÓCTÜKÖR című kiállításának megnyitójára.
A kiállítást megnyitja: Mudriczki József polgármester
A megnyitón közreműködik: Romhányi Ágoston klarinétművész
Elhangzik: Kovács Béla: Hommage á Kodály Zoltán c. műve.
A kiállítás 2013. július 12-től augusztus 2-ig látogatható
az Asztalos Johák fafaragó kiállítás nyitva tartási rendje szerint.

A festőművész parádi tárlatán a mutatványosok és a mára megkopott, elfeledett cirkuszi világ
szereplőit vonultatja fel, kiragadva őket megszokott közegükből, térből és időből, rivaldafényből és a
színpad zsongásából. Lecsupaszítva állnak előttünk bohócok és balerinák, artisták és bűvészek,
szemükben a művészet szülte magányossággal, emberarcúsággal és Istenvággyal, torz és mégis igazszomorú tükröt tartva elénk. Petőcz Tamás Anda tárlata ez alkalommal is őszintén, nem minden
mélabú nélkül és kendőzetlenül szól életről, halálról, művészetről és hitről.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Parádi Mozaik
Parád Nagyközség Önkormányzatának Információs lapja
Felelős kiadó: Mudriczki József polgármester
Főszerkesztő: dr. Nagy István
Szerkesztők: Csortos Béláné és dr. Tarnóc András
Elérhetőség: paradimozaik@t-online.hu Tel.: 544 058

Készült: REGIOCON KFT. Nyomdaüzem Kompolt

XXVII. Palóc Napok Parád
2013. július 12-13-14.
Parád Nagyközség Önkormányzata és Bodony Község Önkormányzata
szervezésében
A rendezvény fővédnöke:

Horváth László
Országgyűlési képviselő,
Heves Megyei Kormányhivatal vezetője,
kormánymegbízott

PROGRAMOK
2013. július 12. péntek
17.00 – Cifra istálló bemutatóterme
A LÓ NEMESSÉGE, SZÉPSÉGE…
Fiatal parádi alkotók, Nagy Dorottya és Faragó Emese Palóc Napi kiállítása.
A kiállítást megnyitja Csemniczky Zoltán, Munkácsy-díjas szobrászművész
18.00 - Freskó étterem nagyterme
„Hang és mozdulat” TÁNCVARÁZS
A programban bemutatót tartanak:
• a Fáy András Általános Iskola és AMI növendékei
• a szentesi SZILVER Tánccsoport Egyesület versenytáncosai
20.00-23.00 – Freskó étterem terasza
ZENÉS NOSZTALGIA EST
Játszik: Univerzál Partyzenekar
21.00-22.30 – Parádfürdői park színpada
EXTÁZIS KONCERT

2013. július 13. szombat
9.30 – Parádfürdői park
PALÓC NAPI VADÉTELFŐZŐ VERSENY ÉS A PALÓC ÉTKEK UTCÁJÁNAK
MEGNYITÓJA
A zsűri elnöke: Benke László, Oscar-díjas mesterszakács a Fehér Asztal Lovagrend elnöke.
10.00 – Freskó étterem társalgója
NÉPMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS
Kiállító: Demjéni Hímzőszakkör, a Heves Megyei Népművészeti Egyesület tagsága
A kiállítást megnyitja: dr Schwalm Edit néprajzkutató, múzeulógus

10.00-14.00 – Cifra istálló kertje
PALÓCFÖLDI JÁTSZÓUDVAR
Szervező: Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola (Kecskemét)
10.30 – Cifra istálló szérűs kertje
LOVAS PROGRAMOK a Cifra istálló szervezésében
15.00 – 24-es számú főút
PALÓC LAKODALMAS MENET indul a Cifra istálló udvarából az Erzsébet Park Hotelig
16.00 – Freskó-kert szabadtéri színpada
PALÓC GÁLA
Hagyományőrző csoportok és néptáncegyüttesek színpadi bemutatkozása. Helyi gyűjtések alapján a
parádi és a szajlai Hagyományőrző Együttesek részletet mutatnak be a Palócföld lakodalmi
szokásaiból.
21.00-01.00 – Parádfürdői park színpada
SZABADTÉRI KONCERT
Közreműködik a salgótarjáni A’la Carte Showband zenekar.
22.00 – PALÓC NAPI TÜZIJÁTÉK a nagy parkolóban.

Július 14. vasárnap
10.30 – Parád Nagyközség Önkormányzatának épülete
EMLÉKTÁBLÁK AVATÁSA DÍSZPOLGÁRAINK EMLÉKÉRE
11.00 – Freskó-kert szabadtéri színpada
GYERMEKPROGRAM – MAGYAR NÉPMESÉK, NÉPI ÉNEKEK - táncos, interaktív
előadásmódban - a budapesti Görömbő Kompánia műsorában
14.00 – Freskó-kert szabadtéri színpada
DŰVŐ NÉPZENEI EGYÜTTES KONCERTMŰSORA
Közreműködik: Kubinyi Júlia népdalénekes, a Fölszállott a páva tehetségkutató verseny döntős
versenyzője.
20.00 – Freskó-kert színpada
SZABADTÉRI SZÍNHÁZI EST
Bemutatásra kerül: Kállai István, Fényes Szabolcs, G. Dénes György: „MAJD A PAPA!” című zenés
vígjáték három felvonásban.
Előadja: a jászárokszállási Görbe János Színkör

A Palóc Nap kiegészítő programjai a rendezvény ideje alatt:
•
•

A Kézművesek utcájában zsűrizett népművészeti termékek árusítása
• Kisvonatozás a közkedvelt „Csucsu”-val
Szabad tűzön készült ételek és népi étkek kóstolása és vásárlása a parkban.
• Ezen a hétvégén Parádon jár a Mátra postakocsijárat.

Rendezvényünkre szeretettel hívjuk és várjuk a kedves érdeklődőket!

