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Átalakul az emlékmű körüli tér

Az „elgazdálkodott” 320 millió forintról
A Parádi Mozaik Parád önkormányzatának időszakos, azaz kéthavonta megjelenő
lapja. Fő feladata, hogy tájékoztassa olvasóit a községben történt eseményekről, kiemelten a
képviselő-testületnek a települést irányító tevékenységéről. Az utóbbival kapcsolatban célunk,
hogy a tájékoztatás tárgyilagos és pontos legyen. Nem vállalja viszont a lap a rendszeres vitát
az ún. ellenzéki kiadvánnyal, a Helyi Levéllel, mert vállalt feladatunktól idegen, hogy
közléseinket védelmezzük, ugyanis azok korrektségéről az olvasóknak kell dönteniük. Olykor
azonban, mint most is, kivételt kell tennünk, amikor a magukat ellenzékinek mondók
olyanokat állítanak, amik közel állnak a hűtlen kezelés vádjához, vagy a választott
képviselőket teljesen alkalmatlannak állítják be megbízatásuk gyakorlására.
A Helyi Levél legutóbbi, augusztusi számában ketten is, dr. Antal Árpád és Szakács
Zalán ugyanarról írnak, állításuk szerint Parád vezetői elgazdálkodtak 320 millió forintot,
illetve az önkormányzat felélte vagyonát. Öt bevételi tételből áll össze ez a pénz, aminek a
felhasználásáról a jegyző nem tudta vagy nem akarta tájékoztatni a két szerzőt, és ők maguk
sem tudták azt kideríteni a rendelkezésükre bocsátott dokumentumokból. Ebből következik,
hogy ironikus szóhasználatuk szerint a „sokszorosan kiváló” önkormányzat „elgazdálkodta” a
rengeteg pénzt.
Mielőtt a pénzek nyomába erednénk, nézzük meg, hogy kikből is áll a gúnyosan sokszorosan
kiválónak nevezett önkormányzat.
Az említett öt bevételi tételből időben első az Erzsébet szálló 1999-ben történt eladása,
ez tehát az „elgazdálkodás” kezdete. Ekkortól máig húszegynehány ember volt képviselő – de
velük együtt említhetjük azokat is, akik az első vagy a második ciklus után nem voltak már
képviselők, és azokat is, akik a képviselők mellett a Pénzügyi-bizottságokban külsős tagként
részt vettek a falu pénzügyeinek alakításában - mert a Helyi Levélben minduntalan
hangoztatott vélemény szerint az önkormányzatiság kezdete óta a község vezetői Parádot a
lejtőre állították. Ezek név szerint: Bartus János, Cserháti Józsefné, Cserháti Zsanett, Csortos
Béláné, Csortos György, Farkas Gábor, Fekete Béláné, Gáspár Imre, Hegedűs László,
Horváth István, Kakuk Gábor, Kívés András, Kívés Ernőné, Kívés Péterné, Kucsera György,
Malicsek József, Mata Pál, Mudriczki József, dr. Nagy István, dr. Radetzky-Nagy István,
Simon Sándor, Stork Mihályné, Szakács József, Szlovencsák Zoltán, Szörényi László, Tarjáni
István, Tarjániné Asztalos Ágnes, Tarjányi Józsefné, valamint az a 9 fő aki a Pénzügyi
Bizottság külsős tagja volt. (Csak jelezzük, hogy Szakács Zalán 1998 és 2006 között külsős
tag volt.) Abból, ahogyan a két cikkíró vélekedik Parád eddigi vezetőiről, az következik, hogy
szerintük ők a felsoroltak mindegyikénél és együttesüknél is okosabbak és rátermettebbek a
vezetésre. (Ez egyébként a Helyi Levél általánosítható szemléletmódja.)
Hova lett ez a pénz? És miért nem vezette le a jegyző, hogy mi mindenre fordíttatott,
ahelyett, hogy azt válaszolta, hogy elfogyott, és hogy mire, az az éves költségvetési
rendeletekben fellelhető. A nyomon követés lehetséges, de a pontos visszakeresés bonyolult,
és rengeteg időt kívánó munka lenne. Jó eredményt érünk el a keresésben, ha abból indulunk
ki, hogy ezeknek, a pénzeknek a kisebb hányada az intézmények működtetésére tervezett
összeget növelte, nagyobb hányada (csaknem az egésze) fejlesztésekre ment el. Ha ezeket a
fejlesztéseket számba vesszük, a kérdéses bevételek felhasználásának iránya megnevezhető,
mértéke pedig jól érzékeltethető.
A kérdéses összeg a Helyi Levél szerint 320 MFt - pontosabban 263 MFt, mert a
cikkírók figyelmen kívül hagyták, hogy az Erzsébet Szálló után befolyt összegben együtt van
az épület és a terület, vagyis 57 MFt-ot kétszer számoltak. Az elmúlt 15 év fejlesztésre
fordított főbb tételei pedig: ingatlan vásárlás 11 MFt, az Erzsébet-Ybl-Freskó ingatlanok
vásárlására felvett hitel visszafizetése, kapcsolódó ÁFA fizetés, berendezések vásárlása az
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épületbe 62 MFt, közösségi ház földszinti részének kialakítására saját erő 54,7 MFt, 20002002 között önerő és fejlesztés 19,3 MFt, 2002-2006 között 37 MFt, 2006-2010 között önerő
és fejlesztés 105 MFt (ez utóbbi részletezve a 2010-es P Mozaik választási különszámában) –
összesen 289 MFt.
Nem állítjuk, hogy az elmúlt 15 évben minden fejlesztés fedezetét teljes mértékben, a
szóban forgó öt bevételi tételből biztosítottuk, hiszen ezek nélkül is tudtunk volna saját
bevételeinkből valamennyit a fejlesztésekre fordítani, de hogy milyen mértékben, annak
érzékeltetésére álljon itt két adat: 1997-ben ez az összeg 25.401.000 Ft volt, 2013-ban pedig
138.891.000 Ft.
Meglehet az is, hogy egyik-másik évben az intézmények (iskola, óvoda, konyha,
ÖNO, polgármesteri hivatal,) éves költségvetését e pénzek birtokában nem szorosabbra,
hanem tágabbra méretezte az önkormányzat, hogy abból jó gazdálkodással 24 év alatt
egyszer-kétszer valamennyi jutalom képződhessen. A dolgozók jutalmazása azonban mindig
korrekt elszámolással, a képviselők tudtával és jóváhagyásával történt. Ha a kérdéses
bevételekből erre is ment, az összességében sem lehetett több néhány millió forintnál.
Lehetett volna a szóban forgó pénzeket másra fordítani, hasznosabban kezelni? A
Helyi Levélben ajánlott módon fejlesztésekre, pályázatokra – különösképpen egy strand
megépítésére kellett volna felhasználni. De hiszen – mint fentebb leírtuk - fejlesztésre,
pályázatokra fordítottuk. Igaz, az ötlet, hogy az önkormányzat strandot építsen és
üzemeltessen, egyetlen ciklus egyetlen képviselő-testületében sem jutott el addig, hogy
meggyőző érvek hangzottak volna el az építés mellett. (A Baumag terve komolynak látszott,
abba az önkormányzat nem szándékozott pénzt befektetni.)
Az elmúlt években a kormánynak 1956 önkormányzatot kellett megmentenie a teljes
eladósodástól, Parád nem tartozik ezek közé. A parádi önkormányzat létrejötte óta úgy
gazdálkodott, hogy nagyobb hitelt egyszer kellett felvennie (1998-ban 45 M Ft-ot az Erzsébet,
Freskó, Ybl-ingatlanok megvásárlásához, de ezt már a következő évben vissza is fizette.)
Intézményeit úgy működtette, hogy az azokban folyó munka színvonala forráshiány miatt
nem csökkenhetett. (A parádi iskola helyzetét ajánlatos összevetni a recski, mátraderecskei
iskolákéval.) És volt olyan év, amikor a költségvetésünk 32%-át /ez a 2013-as/ fordítottuk
fejlesztésekre, természetesen köszönhetően az ebben az írásban tárgyalt bevételeknek is.
A „vagyonfelélésről” pedig annyit, hogy a parádi önkormányzat vagyona 1998-ban
317.041.000 Ft, 2013-ban pedig 1.954.997.000 Ft volt. (Jelenleg 21.263.427.-Ft van a
bankszámlánkon, lekötött kamatozású betétszámlánkon további 50.000.000.-Ft). Ez és
minden más e cikkben említett állítás és adat a polgármesteri hivatalban bárki számára
hozzáférhető.
Mudriczki József polgármester, felelős kiadó
Dr. Nagy István alpolgármester, főszerkesztő
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TUDÓSÍTÁS A TESTÜLETI ÜLÉSEKRŐL
2014. július 8-i ülés
Pályázó a fogorvosi állásra
A meghirdetett fogorvosi állásra egy pályázat érkezett, a pályázó dr. Szolnay
Zoltán az ülésen megjelent, bemutatkozott és válaszolt a képviselők kérdéseire.
Ezekből az alábbiak derültek ki. A pályázó képzettsége megfelelő. Három helyen
dolgozik, Parádot kedd és csütörtök délelőttre tudná beütemezni, a Parád által
megkívánt 28 rendelési órát nem, csak 18 órát tudna teljesíteni. Ide Budapestről járna
le. Alapellátásban dolgozik-e – kérdezte dr. Háy Benedek – igen, keveset,
magánrendelőben. Asszisztense nincs, azt közösen kellene találni.
A képviselő-testület úgy vélte, hogy ilyen körülmények fennállása mellett a
betegellátás bizonytalan lenne, ezért a pályázatot eredménytelennek nyilvánította és új
pályázat kiírására kérte fel a polgármestert. A jegyző közölte még, hogy dr, Háy
Benedek az alapellátást vállalja mindaddig, amíg nem találunk végleges megoldást a
praxis betöltésére, így a fogorvosi ellátásban fennakadás nem lesz. A rendelés a
fogorvosi helyiség felújítása után ott folytatódik majd.
Területeladás előkészítése
A parádfürdői 435/25 hrsz-ú területen egy kft gyógy-centrumot építene, ezt a
területet az önkormányzat, korábbi döntése alapján, el akarja adni. Az ügyet a Pénzügyi
Bizottság készítette elő, elnöke ismertette javaslatukat. A vasutas üdülő melletti
kéthektáros területről van szó, amely jelenleg erdő, de beépíthető terület, és amit
versenyeztetéssel kell értékesítenünk. A bizottság elfogadta a hivatalos értékbecslő által
ajánlott összeget (34 millió Ft), de javasolja, hogy 1 M Ft-tal növeljük meg a vételárat,
így az 35 M Ft legyen a legalacsonyabb ár (1750 Ft/nm). Mielőtt azonban határozat
elfogadására kerülhetett volna sor, heves szóváltás alakult ki Szakács Zalán lakos és a
polgármester között. Szakács Zalán szó szerinti jegyzőkönyvezést kért, továbbá közölte,
hogy a kérdést és a választ felveszi telefonjára. A polgármester provokatív lépésnek
találta ezt a belépést a tanácskozásba, és a korábbi üléseken tapasztalt, a tárgytól eltérő
viták kiújulásától tartva megvonta a szót Szakács Zalántól, mielőtt az feltette volna a
kérdést, és a napirendi pont tárgyalását zárt ülésen akarta folytatni. Ám mielőtt zárt
ülésről döntött volna a testület, mások is bekapcsolódtak a szóváltásba. A polgármester
szavahihetőségét vonta kétségbe Szakács Zalán, az írásbeli beadványok
megválaszolatlanságát említette Széll Péter, aki amiatt aggódott, hogy egy ilyen
területeladás jól van-e előkészítve, mert volt már példa a rosszra is, lásd strandterület
eladása. Erre a jegyző reagált, mondván, hogy a szerződéstervezet 92 pontban írja le
mindazt, amit teljesítenie kell a leendő pályázónak, természetesen a pontokban az
önkormányzat érdeke került előtérbe. Végül is 3-2 arányban a képviselők a zárt ülés
mellett döntöttek az önkormányzat gazdasági érdekeire való hivatkozással. ( A
képviselő-testület elfogadta a területeladás feltételeit. De csak később, mert lakossági
indítványra felcserélték a napirendi pontokat, hogy a roma-nem roma incidensről
mindenki jelenlétében legyen szó.)
Az ülés előtti szombat éjjelén verekedés tört ki Rauch György és helyi roma
fiatalok között. Az esetről a polgármester számolt be. (Részletesebben a Jegyzetben.)
Szerződéskötés hulladékszállítás tárgyában
Parád önkormányzatának a hulladékszállításra a Pevik Kft-vel van szerződése,
melynek hatálya 2014. december 31-ig szól. Mivel a Pevik Kft. nonprofit szervezetté
alakult, új szerződés megkötése vált szükségessé. A testület az átalakult Pevik Kft-vel
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köt 2014. dec. 31-ig érvényes szerződést úgy, hogy a jogelőddel kötött szerződésen
nem változtat. 2015. jan. 1-jétől velük vagy más, kedvezőbb ajánlatot adó
szolgáltatóval fogunk szerződni.
Közbeszerzési eljárás
A településközpont (48-as emlékmű környéke) átépítésére kiírt közbeszerzési
pályázatot a közelmúltban visszavontuk (l. előző lapszámunkat). Ismét kiküldtünk 5
cégnek ajánlattételre felhívást, amire két ajánlattétel érkezett: az ostorosi Bridge
Building Bau Kft-é és a hernádkércsi Kedron Kft-é. (Hárman, köztük egy helyi
vállalkozó, nem nyújtott be ajánlatot.)A bírálati szempontok alapján a közbeszerzés
győztese a legalacsonyabb kivitelezői ajánlatot adó Kedron Kft. lett nettó 19.124.233
Ft-tal. (A fejlesztésre a pályázati pénz 17.601.196 Ft, amihez az önkormányzat hozzá
tesz 1.523.036 Ft-ot. A testület a kivitelezéssel megbízta a Kedron Kft-t (a
munkálatokat szeptember végéig kell befejeznie).
Az óvoda alapító okiratának módosítása
Tavaly egy új törvény alapján a csoportok számát 3-ról 4-re kellett növelni, az
idén azonban a gyermeklétszám alakulása miatt ismét 3 csoporttal fog működni az
óvoda. (Kb. hatvan gyerek fog oda járni.) Ehhez a a testületnek módosítania kellett az
intézmény alapító okiratát.
Bicikliút
Szakács József indítványát – ami szerint Recsk és Parád önkormányzata
közösen találja meg a módját annak, hogy hogyan lehet a két település között
bicikliutat létesíteni – a testület elfogadta.
2014. augusztus 8-i ülés
Területeladási pályázat érvénytelenítése
A július 8- ülésen előkészített területeladásra (a parádfürdői 435/25 hrsz.-ú
ingatlanra) az önkormányzat a pályázatot kiírta. Határidőre egy pályázat érkezett ( az
orosz érdekeltségű cégé), ám a pályázatban biztosítékként megjelölt 5 M Ft-ot nem
utalták át, ezért a pályázatot a testület érvénytelennek nyilvánította. Boros Attila lakos
felvetette, hogy a szerződésbe célszerű lenne belefoglalni, hogy a nyertesnek az
alkalmazottak bizonyos százalékában parádit kell foglalkoztatnia. A polgármester
közölte, hogy a tárgyalásokon elhangzott, hogy 80-100 főt kíván alkalmazni a
befektető, a létszám fele kerülhet ki Parádról ill. környékéről.
A központi orvosi ügyelet finanszírozása
A 7 környező települést – köztük Parádot is – ellátó recski orvosi ügyeletet
ügyeletvezetője, dr Sófalvi Antal levélben közölte, hogy finanszírozási problémák
miatt nem akarja tovább működtetni az ügyeletet. Mudriczki József polgármester
tájékoztatta a képviselőket arról, hogy az érintett 7 település polgármesterei együttes
ülésükön igyekeztek megoldást találni a problémára. A kevésnek talált óradíjat a
pétervásárai, egri ügyeleti díjakhoz közelítették, az új, ajánlott óradíj hétköznapokon
2000 Ft, hét végén és ünnepnapokon 2250 Ft. Az ajánlat az orvosoknak megfelel. Az
emelést a többi önkormányzat már elfogadta, ha mi is növeljük a ránk eső összeget, az
orvosi ügyelet Recsken továbbra is zavartalanul működni fog. A ránk eső eddigi havi
110.000 Ft-ot 170.000 Ft-ra kellene emelnünk. Szakács József megjegyezte, hogy
Recsk és Parád közösen talán alkalmazhatna egy ügyelő orvost, de ötlete javaslattá
nem formálódott. Az emelt kiadást a testület elfogadta azzal a kiegészítéssel, hogy ha a
társulásban résztvevő valamelyik önkormányzat a többletköltséget nem vállalná, a
kieső bevétel összegével csökkenteni kell az orvosi ügyelet díját.
5

A helyi választási szervek tagjainak kiválasztása
A rendelkező törvény értelmében a 2014. okt. 12-i helyhatósági és a
nemzetiségi választáshoz 2014. aug. 31-ig meg kell választania a választási szerveket a
képviselő-testületnek. A jegyző, írásban megküldte a képviselőknek a bizottságok
tagjaira tett javaslatát, a testület a listát vita nélkül elfogadta. (A listát a Közlemények
rovatban közöljük – a szerk.) A jegyző Csortos György kérdésére válaszolva közölte,
hogy a listában a tartalékok is benne vannak, a pártok pedig a választás előtti 15. napig
delegálhatnak képviselőket. Berkes Elemérnek a nemzetiségi választással kapcsolatos
kérdésére is válaszolt.
Somogyvári Hajnalka lakos tudakolta, hogy újraválasztása esetén akar-e a
polgármester ill. a jegyző a beadványok megválaszolásában változtatni, mert eddig
csemegéztek, hogy kinek válaszoljanak határidőre. A jegyző szerint a hivatal nem
csemegézik, a beadványokra az előírt 30 napon belül válaszolnak, de persze vannak
olyanok is, amelyek válaszolási határidejét jellegüknél fogva meg kell hosszabbítani és
erre a jogszabály lehetőséget biztosít.
Szabadon kószáló lovak ügye
Széll Péter lovai sokaknak és sokszor okoztak már kárt és bosszúságot, emiatt
az önkormányzat már többször tett feljelentést, de ezek mindezidáig nem vezettek
eredményre, tájékoztatott a polgármester. A legutóbbiban az eljárást a járási ügyészség
mint eljáró hatóság 2014. júl.29-i határozatával megszűntette (ennek kivonatát a
Jegyzetben olvashatják – a szerk.) , viszont fellebbeznünk lehet, javasolta, hogy tegye
is meg azt a testület. A képviselők a javaslatot egyhangúlag elfogadták, az
önkormányzat fellebbezni fog.
Az Egyebekben Boros Attila sérelmezte, hogy a falugyűlésen általa felvetett problémákkal
nem foglalkozott hathatósan a hivatal: a Clarissza forrásról és a megszüntetett dögkútról van
szó, ahová mind a mai napig állattetemeket hordanak. A válaszok: a Clarisszát ősszel újítják
fel, a dögkutat ÁNTSZ által ellenőrzött módon lezárták, dögkutat működtetni már sehol sem
szabad, a szóban forgó volt dögkút pedig magánterület. Akkor meg kellett volna már az illetőt
büntetni, fűzte hozzá Boros Attila. A Helyi Levélben leírt elpazarolt százmilliók
helytállóságát kérdezte a polgármestertől Osztafin Zoltán lakos: így van-e, s ha nem, kíván-e
a polgármester feljelentést tenni a cikkek írói ellen – ezekre a kérdésekre Berkes Elemér és
Boros Attila is szorgalmazta a válaszadást. A jegyző és a polgármester válaszaiból az tűnt ki,
hogy az önkormányzat szabályosan gazdálkodott, gazdálkodását nemcsak a helyi képviselők
és bizottságok, hanem a Magyar Államkincstár is tételesen ellenőrzi minden évben; ha az
említett cikkek kimerítik a rágalmazás fogalmát, a feljelentést meg fogjuk tenni. Boros Attila
nehezményezte, hogy az önkormányzat a Palóc Napokon vaddisznót ajándékozott a helyi
cigányságnak. Nem az önkormányzat, hanem a Kanázsvár vadásztársaság segített a
kisebbségi önkormányzatnak, aminthogy más vadásztársaságok is hozzájárultak a rendezvény
sikeréhez (Varró Gy.). Parádóhutában elszaporodtak a vaddisznók, nagy kárt tesznek, a
jegyzőnek rendkívüli vadászatot kellene elrendelnie (Somogyvári H.) A jegyző: a károsultak
próbáljanak megegyezni a vadásztársasággal. Nagy Oszkár díszpolgár háza és környéke
siralmas állapotban van (Boros A.), a Hidegkúti út tervezett meghosszabbítása nem halad. A
polgármester: az önkormányzat az érintett földtulajdonosokkal próbál megegyezni, folynak a
tárgyalások.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(Ez a tudósítás a 2014. március 12.-i zárt ülés egyik napirendi pontja volt. A képviselőtestület szándékára kimaradt a P.M. áprilisi számából, mert közlésével meg akartuk várni a
Belügyminisztérium döntését, amelyről júliusban értesültünk. Eszerint a Belügyminisztérium
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27 millió Ft-tal segíti ki önkormányzatunkat. Bodony is pályázott a tanulói után fizetendő
kiegészítésre, ennek következtében további 7 millió Ft-hoz jut önkormányzatunk.)
A Kincstár ellenőrzése
A Kincstár ellenőrizte az ÖNO (idősek napközi otthona) és az iskola művészeti
tagozatának juttatott állami pénzek felhasználását. Az ÖNO-nál jelentős
szabálytalanságokat nem talált, az iskolánál és az önkormányzatnál azonban igen. Az
iskola nem tudta bemutatni a zeneoktatásban kedvezményre jogosult gyerekek
esetében a jogosultságra vonatkozó iratokat, az önkormányzat pedig a megengedettnél
nagyobb tandíjfizetési kedvezményt adott az érintett gyerekek szüleinek. Valamennyi
diák hátrányos helyzetű volt. A revizorok azonban nem a pluszban adott összeg,
hanem öt évre visszamenőlegesen a szóban forgó gyerekek művészetoktatására adott
teljes állami normatíva visszafizetésére kötelezték az önkormányzatot. Ez 40 M Ft-ra
rúg.
A képviselők értetlenül fogadták ezt a túlzott szigort. Észrevételeik: hátrányos
helyzetűek taníttatásában segítünk, és ez így üt vissza; az iskolában ugyan nem voltak
meg a kívánt dokumentumok, de párszáz méterrel odébb, a polgármesteri hivatalban
valamennyi megtekinthető lett volna. Arra, hogy ezt a hatalmas terhet ne a parádi
önkormányzatnak kelljen a költségvetéséből kifizetnie, egy mód kínálkozik: a
Belügyminisztériumnak az ilyen és hasonló esetekre az önkormányzatoknak
fenntartott tartalékaira pályázunk. A testület az igény benyújtásával egyetértett.
Jegyzet
A 2014. aug. 8-i ülés egyebek napirendi pontjában Somogyvári Hajnalka tájékoztatást kért a
polgármestertől a múlt szombaton lezajlott roma-nem roma konfliktusról. A polgármester
közölte, hogy az esetről az egri városi rendőrkapitány helyettesétől, a Rauch családtól,
magánszemélyektől – köztük romáktól is – és a polgárőröktől tájékozódott. Ezek szerint a
Juhász Laci vendéglátójától indulva egy roma fiatalokból álló társaság tagjai részegen
hangoskodtak, civakodtak a Kékesi úton, Rauch György kijött a házából, szóváltásba
keverdett a társasággal és egyiküket megütötte. Mielőtt ez a helyzet elmérgesedett volna, a
polgárőrök a helyszínre érkeztek, majd később a rendőr is , aki rögzítette a történést. Az
éjszaka nyugodtan telt el, ám másnap délelőtt egy csapat roma jelent meg Rauchék házánál,
rugdosták a kaput és trágár szavakkal szidalmazták Rauch Györgyöt. Erre ő kiment,
összeverekedtek, amine következtében Rauchot a mentő elvitte az ügyeletre. A nagy erőkkel
kiszálló rendőrök intézkedni kezdtek, többeket bevittek kihallgatásra Egerbe, a Rauch család
tagjait is.Vasárnap délután a Jobbik 6-8 embere a Dankó utca elején ordítozott a velük
szemben álló romákkal, de tettlegességig nem fajult a dolog.A rendőrség majd el fogja
indítani a jogi eljárást. Ő – a polgármester – azonban arra kér minden romát és nem roma
parádit, hogy őrizzék meg higgadtságukat, és legyenek azon minden erővel, hogy az attrocitás
ne folytatódjék. (Nyomatékosan kérte a jelen levő Berkes Elemért, hogy „ne paprikázza a
hangulatot”.)
Arra a kérdésre, hogy ki a helyi katasztrófavédelem parancsnoka, a polgármester azt
válaszolta, hogy ez rendőrségi ügy, az első probléma, hogy ittasan, hangoskodva megy
nagyobb embercsoport az utcán, az ilyesmi megelőzésére nagyobb rendőri jelenlét és
határozottabb fellépés kellene. A második probléma az önbíráskodás. Mindkettőnek folytatása
lesz.
Berkes Elemér úgy fogalmazott, hogy a polgármester féligazságokat mond. Ő – a
polgármester – ugyanis a helyi Védelmi Bizottság elnöke. Őt telefonon értesítették a
történések kezdetén (a két csoport vasárnap délutáni szembenállásáról van szó – a szerk.) de
nem ment ki csillapítani a szemben állókat. Berkes Elemér kikérte magának, hogy ő szítaná az
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indulatokat, ellenkezőleg, ő küldette el a Hír tévét tegnap éjjel 11 óra tájban a rendőrséggel.
Kérdezte, hogy a polgármester felelősnek érzi-e magát az elmúlt „négy év miatt, hogy idáig
fajultak a dolgok”. Egy 2011-es ülés jegyzőkönyvében (ez nála van)egyik képviselő rasszista
megjegyzése úgy hangzott, hogy „összefogással a Dankó utat is ki fogjuk takarítani”.
Egyébként pedig névtelen fenyegető levelet már neki is küldtek.
A polgármester távolmaradását többen is kifogásolták, amire ő azt válaszolta, hogy a
rendőrkapitány tanácsára nem ment oda, mert az azt mondta, hogy a rendőrség az ügyet
kézben tartja. Másnap a helyi rendőrök parancsnoka egy megbeszélésen kritizálta a helyi
rendőrt, mondván, hogy nem a kis ügyekben kell keménynek lenniük, hanem a jelentősekben,
de azokban sokkal határozottabban kell eljárniuk. A rendőrkapitány igérte, hogy Parádon lesz
kiemelt járőrözés. A lakosságnak pedig nem kell szótlanul eltűrnie, Ha pedig, mint volt
szombaton,egy csoport ordítva, dobálva,kerítést rugdosva megy végig az utcán, hívni kell a
112-es telefonszámon a rendőrséget. Berkes Elemér kérdésére válaszolva megemlítette, hogy
a képviselő inkriminált megjegyzése a Dankó út valóságos kitakarítására vonatkoozott, nem a
cigányok elzavarására.
2. Az önkormányzat polgármestere és jegyzője feljelentette Széll Péter gazdálkodót, mert
annak lovai 2013. okt. 4-én kiszabadulva telephelyükről a 24-es sz. főútra jutottak,
veszélyeztetve a közlekedés biztonságát. Az Egri Járási Ügyészség az önkormányzat által
kezdeményezett eljárást megszüntette. A határozat indoklásában figyelembe vette Széll Péter
védekezését, miszerint ő elkerítette és kapuval is ellátt azt a helyet, ahol a lovakat tartja ,
azonban gyakran előfordul, hogy ismeretlenek megrongálják a kerítést, kinyitják a kaput. A
megszüntetésnek oka az is, hogy a nyomozó hatóság 2014. márc. 17-én a helyszínen szemlét
tartott, és megállapította, hogy a tanya körül volt kerítve, a lovak zárt helyen voltak. A körzeti
megbízottak sem tudták megmondani, hogy 2013.okt.3-a előtt vagy után készült-e a vadhálós
kerítés. Az ügyészség megállapította, hogy a lovak valóban kijutottak a főútra és ott
veszélyeztették a közlekedést, de szerinte azt megnyugtatóan megállapítani nem lehetett, hogy
hogyan, „kinek a tényleges magatartása miatt” tudtak az úttestre kiszabadulni.
Az önkormányzat tévesnek tartja a nyomozó hatóság megállapításait, azt állítja, hogy a tanya
nincs körülkerítve, a lovak akadálytalanul járnak ki a tanyáról, ezért élni fog fellebbezési
jogával. Az ügyészség a fellebbezésnek helyt adott és a nyomozást folytatja.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

KÖZLEMÉNYEK
TÁJÉKOZTATÓ
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők
2014. október 12. napjára kitűzött választása fontosabb dátumairól
Jelölteknek:
• Jelöltállításhoz szükséges ajánlások számának meghatározása 2014. 08. 18-ig (2014.
augusztus 15-i adatok alapján),
• Ajánlóívek átadása legkorábban 2014. 08. 25 - én,
• Jelöltek bejelentése legkésőbb 2014. 09. 08.-án 16 óráig,
• Jelölő szervezet a jelölést legkésőbb 2014. 09. 09 - én 16 óráig vonhatja vissza,
• A választási kampányidőszak 2014. augusztus 23-tól 2014. október 12-én 19.00 óráig
tart,
• 2014. október 12-én választási gyűlés nem tartható,
• 2014. október 12-én politikai reklámot nem lehet közzétenni.
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• Jelöltek sorrendjének sorsolása 2014. 09. 08. 16 óra után
Szavazóknak:
• Értesítés megküldése névjegyzékbe vételről Nemzeti Választási Iroda 2014. augusztus
25-ig (aki augusztus 15-ig szerepel a névjegyzékben),
• Értesítés megküldése névjegyzékbe vételről Helyi Választási Iroda (aki augusztus15.
után kerül a névjegyzékbe),
• Nemzetiségi szavazó az lehet, aki legkésőbb 2014. 09. 26-án 16 óráig benyújtja erre
irányuló kérelmét,
• Átjelentkezhet az, akinek legkésőbb 2014. június 23-ig létesített tartózkodási helyének
érvényessége legalább 2014. október 12-ig tart.
• Az átjelentkezésre irányuló kérelem beérkezése legkésőbb 2014. október 10-én 16.00
óráig,
• Átjelentkezés visszavonása legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig,
• Mozgóurna iránti kérelem beérkezése a Helyi Választási Irodához 2014. október 10-én
16.00 óráig vagy
• 2014. október 12-én, legkésőbb 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz.
Jelölő szervezeteknek:
• A választási bizottságok megbízott tagjának bejelentése legkésőbb 2014. szeptember
26-án 16.00 óráig
• A választási bizottság megbízott tagját a választási bizottság elnökénél, a
szavazatszámláló bizottság megbízott tagját a helyi választási iroda vezetőjénél kell
bejelenteni.
A Parádi Mozaik a választók tájékoztatása érdekében az idén is választási különszámot
jelentet meg. Ebben a polgármesterjelöltek és a képviselőjelöltek fognak bemutatkozni,
és közlik programjukat, elképzeléseiket.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Helyi Választási Bizottság 2014. aug. 13-án letette az esküt.
A bizottság tagjai és tisztségviselői:
Parád, Émály u. 5.
Elnöke:
Dr. Székely György
Elnökhelyettese: Jónásné Zaja Zsuzsanna
Parád, Kossuth L. u. 103.
Parád, Kossuth L. u. 195.
Tagjai:
Farkasné Első Anett
Parád, Kristály u. 28.
Kívés Imréné
Tarjányiné Horváth Erika Parád, Kossuth L. u. 184/B.
A nemzetiségi önkormányzati
Szavazatszámláló Bizottság tagjai:
Cserháti Zsanett
Tarjániné Asztalos Ágnes
Vanó Sándorné
Vanó Ágnes
Csortos Krisztina

képviselők

választásának

lebonyolítására

Parád, Széchenyi u. 24.
Parád, Kristály u. 38.
Parád, Kossuth L. u. 148.
Parád, Kossuth L. u. 115.
Parád, Széchenyi u. 4.
Varró Gyula
HVI vezető
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a

helyi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Parád településen a kéményseprő-ipari közszolgáltatást
2014. augusztus 21-től - 2014. szeptember 31-ig végzik.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Előzzék meg a lopásokat!
Ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a szezonális áruk kínálata idején
megnő a lopás lehetősége. Krumplit, hagymát, almát stb. kínálnak vándor árusok, miközben
közülük egyesek azon vannak, hogy meglopják a vásárlójukat. Községünkben is megtörtént,
hogy húsz kiló alma vásárlásakor egy idős embertől kétszázezer forintot vittek el.
Különösen az idős emberek legyenek körültekintők. A tolvajok, csalók néhány perc alatt
kiderítik, hogy a kiszemelt házban idősek laknak (az ablak, a virágoskert állapota, a kiterített
ruha stb. szemrevételezése alapján). Leggyakoribb fogásaik: két ember jön be az áruval, az
egyik tárgyal, a másik szétnéz, intézkedik; nem tud visszaadni, keressen aprót a néni; vizet
vagy valamilyen eszközt kér, hogy feltérképezze a helyszínt. De gyakori ürügy az is, hogy
valamilyen ajándékot, vagy az önkormányzattól segélyt hoztak. Ha az önkormányzat
valamilyen pénzbeli vagy tárgyi segélyt ad, előtte értesíti a címzettet és a saját embereit küldi
oda.
Tanácsok (különösen tehát az időseknek): tartsák zárva a kaput; idegent a kapun
belülre ne engedjenek be; hangosan beszéljenek a jövevénnyel, hogy lehetőleg a szomszéd is
hallja, és igyekezzenek az autó színét, formáját, esetleg rendszámát megjegyezni.
Vigyázzanak az értékeikre!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BESZÉLGETÉSEK
Új plébános Parádon
Augusztus elsejével új plébános érkezett Parádra. Eképpen mutatkozik be.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves parádi Polgárok!
2014. augusztus 1-jén érsek úr kinevezett a Recski Plébánia és a hozzá tartozó települések
egyházközségeinek kormányzójává. Dombi Ferenc Csaba a nevem, 1974. augusztus 8-án
születtem Debrecenben, de Nagyivánban és Tiszaörsön laktam, a szüleim jelenleg is
Tiszaörsön élnek. Jómagam a Mátrában nőttem fel, Mátrafüreden tanultam az Erdészeti
középiskolában, ahol először szakmunkásképzőt, majd a technikumot is elvégeztem. Egy évet
dolgoztam a szakmámban, majd Főiskolára mentem Szarvasra, ahol 2000-ben
környezetgazdálkodási agrármérnöki diplomát szereztem. Utána kilenc hónapot katonaként
szolgáltam Szombathelyen és Szolnokon.
Leszerelésem után ismét dolgoztam, de akkor már tudtam, hogy máshova vezet az utam. Ez
az út azonban korábban kezdődött, 10 éves voltam, amikor megbérmáltak, és utána 16 évig
talán ha kétszer voltam templomban, de 1999 nagycsütörtökjén betértem a templomba, és
rátaláltam az igazságra, Jézus Krisztusra, az oltáriszentségben, ekkor kezdődött az utam
Jézussal. Nem gondoltam, hogy pap leszek, más terveim voltak, de az Isten megértette velem,
hogy nekem az Ő útját kell járnom.
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2001-ben jelentkeztem a szemináriumba, és Vácon kezdtem az első évet, a többit pedig
Egerben végeztem el. 2007. június 16-án szentelt pappá dr. Ternyák Csaba egri érsek úr.
2007-2010 között Sárospatakon voltam káplán, majd 2010-2012 Gyöngyösön a Szent
Bertalan Plébánián szolgáltam. 2012-ben Jászberényben a Nagyboldogasszony Főplébánia
káplánja lettem, egészen mostanáig, amíg a Főpásztor ide nem helyezett, az itteni hívek
szolgálatára.
Örömmel jöttem ide, és nagyon jól érzem magamat itt, sok jó emberrel találkoztam, és
szeretném, ha mindig meg tudnánk élni a krisztusi örömet, és mindig tudnánk azt, hogy az
Isten velünk van, és bátran reá hagyatkozhatunk minden időben. A szentelési jelmondatom is
ezt a bizalmat fejezi ki: „Minden utadon rá gondolj, és Ő majd igazgatja lépteidet”.
Kérem, legyenek bizalommal irántam, és imádkozzanak értem, hogy be tudjam teljesíteni az
Isten akaratát, amiért ide küldött. Minden jót kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dombi Ferenc Csaba
plébános

Az új plébánost, Dombi Ferencet Szakács József egyházközösségi elnök köszönti
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
„Ahol a lovaim jól érzik magukat, ott én is:” Beszélgetés Jakab Ildikóval
Tarnóc András
Talán kevesen tudják, hogy a Kossuth út egyik kerítése egy másik, szinte varázslatos világot
rejt, ahol a Mátra szelíd lankáin gyönyörű arabs telivér lovak legelnek, és vidáman veszik
birtokba a zöldellő domboldalt. Ebben a békés és - bátran mondhatom - mesés környezetben
él együtt lovaival a ménesfarm gazdája, Jakab Ildikó hivatásos lótenyésztő.
- Kérem, mondjon egy pár szót magáról.
- Erdélyből, Csíkszeredából települtem ide több mint 10 évvel ezelőtt. Állattenyésztőmezőgazdasági technikus a végzettségem, már Erdélyben is lovakkal foglalkoztam. Először
Érden laktunk, de ott sem mi, sem a lovaink nem érezték jól magukat. Amint új helyet
kerestem, eljutottam Parádra.
- Mi döntött a Parádra költözés mellett?
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- Azonnal megfogott a táj szépsége,
a Mátra lankái, bátran mondhatom,
beleszerettem a faluba. Hat éve élek
itt, ahol a környezet a Hargita hegyek
ölelte völgyére emlékeztet. A lányom
is itt nőtt fel, örülök, hogy ideális
helyet találtam a gyermeknevelésnek
és a hivatásomnak egyaránt.
Hogyan
vált
hívatásos
lótenyésztővé?
- Nálunk Erdélyben a ló mindig is
része volt a mindennapoknak, és ahol
felnőttem, több ló volt, mint autó.
Jakab Ildikó a lovával
Az állatokkal való foglalkozást a családi hagyományok is megalapozták, apám orvos, bátyám
pedig állatorvos. Jelenleg 14 lovam van, önellátó formában gazdálkodunk.
- Egy kívülálló számára érdekes, hogy nő létére ilyen foglalkozást űz.
- Kevesen tudják, de a lótenyésztés világában lassan több nőt lehet találni, mint férfit. Mint
sok más szakma, ez a terület is elnőiesedett.
- Mi lehet ennek az oka?
- Több lehetséges magyarázat van erre. A férfiak manapság már máshol próbálják ki
magukat, a lovak tenyésztése és gondozása lassúnak tűnik a motorizált és internet uralta
felgyorsult világunkban. Ugyanakkor a lótenyésztés egyben nevelés is, ha úgy tetszik,
pedagógia, gondoskodás, az ember és az állat egyik legszorosabb kapcsolatának kifejeződése.
Amíg a férfiak a lovat vagy a természetet általában uralni akarják, addig a nők a ló bizalmába
szeretnének férkőzni, mivel a sikeres tenyésztés titka a két fél közötti harmónia. Úgy is
fogalmazhatnék, hogy amint a lovaim szemébe nézek, a lelkük is feltárul számomra.
- Mit jelent az Ön számára a ló?
- Ahogy a mondás tartja, lehet ló nélkül élni, de nem érdemes. A ló a hivatásom, az életem.
A lóval mindig is partneri viszonyban voltam, régebben versenyzőként és edzőként, jelenleg
tenyésztőként. Nemcsak egyszerűen tenyésztem a lovakat, hanem együtt élek velük. A ló
gondozása, nevelése egész embert kívánó feladat, szabadnapok nélküli 24 órás munka.
Mondhatjuk, hogy aki komolyan műveli ezt a szakmát, a ló rabjává válik. Lótenyésztőként a
piacra dolgozom, és egy eladott példányban benne van az életem egy része is. Mindegyik
lovammal szinte személyes a kapcsolatom, és amikor el kell válnunk, olyan, mintha az ujjaim
közül veszítenék el egyet.
- Mik a jövőbeli tervei?
-A farmot mindenképpen tovább szeretném fejleszteni, sok lehetőséget látok e téren.
Ismeretes, hogy a lótenyésztés nagy területet igényel, ezért én igen hálás vagyok a
szomszédoknak, amiért lehetővé tették, hogy a tulajdonukban levő földeken is legeljenek a
lovaim. A legnagyobb öröm számomra, hogy amikor eladok egy lovat, az jó helyre kerül, és
hírnevet szerez. Több lovam is jelentős nemzetközi sikert ért el, köztük Európa bajnokságon
elért helyezést is.
- Milyen gyakran tartja a kapcsolatot az otthoniakkal?
- Habár régebben jártam Erdélyben, az internet és a Skype világában a kapcsolattartás nem
okoz különösebb nehézséget. Én elégedett vagyok, és örülök, hogy Parádon élhetek. Hálás
vagyok, hogy befogadtak, és szívbéli kötelességemnek érzem, hogy a falu fejlődéséhez, mint
lovas szakember, illetve mint a közösségért tenni akaró és tudó lakos legjobb tudásom szerint
hozzájáruljak.
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Palóc Napok 2014
Az idei palóc napi programok a nyári szélsőséges időjárás ellenére kiemelkedően sok
érdeklődőt vonzottak.
Az évtizedes múltú és nagysikerű programelemek (például: palóclakodalmas, palóc
gála, népi gyermekprogramok, lovasbemutató, palócétkek, vadétel főzőverseny stb.) mellett új
elemekkel is gazdagodott az idei rendezvény.
A Régi-jó játékok és a Folk kocsma megszervezése a fiatal parádi közösség a Parádi
Kulturális Szervezet (PAKSZ) munkájának dicsérendő eredménye. A Palócbokréta
Hagyományőrző Egyesület szereplése gerincét adta a helyi néprajzi örökség látványos
bemutatásának, évtizedes munkásságuk eredménye a parádi néphagyományok életben tartása.
A nyári színházi estet, melyet immáron most is több százan vártak, sajnos meghiúsította a
nyáresti vihar. Jó hír a színházkedvelőknek, hogy az adácsi Veritas színpad Mágnás Miska
című előadása az ősz folyamán a Freskó étteremben bemutatásra kerül.
Tisztelettel megköszönjük munkáját mindazon parádiaknak, akik segítették a
rendezvény létrejöttét, sikerességét.
Köszönjük a támogatóknak, hogy anyagi és természetbeni segítségadással
gazdagították a XXVIII. Palócnapok egyes programjait.
Fő támogatóink:
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Vallus Gábor vállalkozó, Mátra Jövőjéért Turisztikai
Egyesület, Schell László vállalkozó, Egererdő Erdészeti Zrt. Parádfürdői Erdészet, Kanázsvár
Vadásztársaság, Várbükk Vadásztársaság, Plenty Horn Vadásztársaság
Köszönjük támogató segítségét:
Bíró Zsoltnak és Mákos Melindának, Varsányi Andrásné vállalkozónak, Kucsera Györgyné
vállalkozónak, Lócziné Kis Anita vállalkozónak, Kívés András vállalkozónak, Kerezsi Gábor
vállalkozónak, Elszászer Ferencné vállalkozónak, a parádi polgárőrök, helyi rendőrök
munkáját.
Rendezvényünk sikeres pályázat által a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
valósult meg.
Csortosné Ria, Simon Ingrid
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SZOMSZÉDOLÁS
Szép meghívóval invitálták a szervezők lapunk szerkesztőit is a III. Bodonyi muzsikusok
estje rendezvényre, 2014. július 5-ére. Olvashattuk rajta a tervezett fellépők nevét, és hogy a
díszvendég a Mátrai visszhangok vegyeskar lesz. Másnap pedig egy régi magyar filmet
vetítettek az érdeklődőknek díjtalanul. A film címe Mezei próféta, érdekessége, hogy
Bodonyban játszódik Páger Antal és Benkő Gyula főszereplésével. Sajnáljuk, hogy nem
tudtunk részt venni a zenés esten, és így a magunk írta tudósítás helyett az egyik szervező
szövegével idézzük fel a szabadtéri koncert eseményeit. Íme.
„Immár harmadik alkalommal került megrendezésre a Bodonyi muzsikusok estje elnevezésű
rendezvény. A műsor nagy sikert aratott a bodonyi Panoráma kilátóra kilátogató vendégek
körében, akik a becslések szerint nagyjából kétszázan voltak. Az idén már Vass Gábor
jóvoltából kihangosítva élvezhették vendégeink a műsort.
A műsort a szervezők nyitották meg köszöntéseikkel és egy direkt erre az alkalomra írt
verssel, illetve a bodonyi polgármester jókívánságaival.
A lelkes amatőrök nagyon sokrétű műsorral készültek, hangszeres produkciókkal, népdalés slágerénekléssel, de mondtak verset és mesét is. A fellépők olyan szépen szerepeltek, hogy
a kilátogatók még napok múltán is a rendezvény sikerét emlegették.
A műsor zárásaként az est díszvendége, a recski Mátrai visszhangok vegyeskar adott egy
mintegy húszperces, felejthetetlen koncertet.
A műsor utáni események mintegy magyarázatul szolgálnak ahhoz, hogy miben rejlett a
rendezvény sikere: az összefogni akarásban. A kilátogatók ugyanis segítettek a helyszínen
teherautóra és egyéb szállítóeszközökre felpakolni minden eszközt. Éppen ezt az összefogást
észlelhettük az estre készülők tevékenységében is. És szeretnénk megköszönni a bodonyi és a
parádi önkormányzatnak, a Mátrai visszhangok vegyeskarnak, a Bodonyi baráti körnek és
Vass Gábornak a segítségét.”

A vegyeskar énekel

Egy kis csapat fiatal zenél
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HÍREK
A Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve visszavonta a
Bodony, Mátraballa, Mátraszentlászló, Parád, Parádsasvár települések ivóvíz-hálózatán
elrendelt korlátozást. Indoklásában ez áll: az Üzemeltető a megfelelő mikrobiológiai
minőségű hálózati ivóvíz szolgáltatását célzó műszaki beavatkozását elvégezte. A hálózati
ivóvíz mikrobiológiai megfelelőségét akkreditált laboratóriumi vizsgálati eredménnyel
támasztotta alá. E szerint minden mérőhelyről vett mintában Coliform 0/100 ml; E coli 0/100
ml.
„Az említett településeken szolgáltatott hálózati víz bármilyen emberi fogyasztás illetve
lakossági felhasználás céljára korlátozás nélkül alkalmas.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Az első világháború kitörésének 100.
évfordulójáról Parádon is megemlékeztek. Július
13.-án szentmisén imádkoztak a hívek az elesett
katonák lelki üdvéért, majd a hősök
emlékművénél volt emlékező ünnepélyt.
Mudriczki József és dr. Nagy István koszorút
helyezett el az emlékmű talapzatán. Egy pécsi
katonai hagyományokat őrző csoport
egyenruhában vett részt mindkét
megemlékezésen: a misén – egyikük nemzeti
zászlóval a kézben Farkas László – végig feszes
vigyázzállásban álltak az oltár mellett, az
emlékműnél pedig verset mondtak, díszsortüzet
adtak. Az ünnepi beszédet vezetőjük, dr.
Rabovszky Gábor mondta

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2014. augusztus 20-án az ünnepi
szentmise után megtartottuk immáron
hagyományos
kenyérszentelési
ünnepségünket.
Mudriczki
József
polgármester mondott ünnepi beszédet,
és köszöntötte az új plébánost, Dombi
Ferencet, aki ezt követően megáldotta és
megszentelte az új kenyeret. A kenyérből
minden jelen levőnek jutott, a
Palócbokréta Hagyományőrző Egyesület
tagjai kínálták az ünneplőket, de velük
sürgölődött két népviseletbe öltözött,
leendő első osztályos gyerek, Molnár
Anikó és Bánkúti Bálint is.
Az ünnepi műsor részeként Salamon Miklós a Honfoglalás című dallal örvendeztetett meg
mindannyiunkat.
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SPORT
A PARÁD SE a megye III. labdarúgó bajnokságban
Ismét van Parádnak futballcsapata. A nyáron lefolytatott megbeszélések eredményeként az
önkormányzat anyagi és egyéb jellegű támogatásával a csapat be tudott nevezni a megyei III.
osztályú bajnokságba. Bár gondok, megoldatlan problémák maradtak, de Gálfalvy Gallik Béla
irányításával a felnőtt csapat készen áll a versengésre.
Azt nem tudhatjuk, hogy milyen eredményt fog elérni a csapat, azt azonban igen, hogy
Gálfalvy edző tavasz óta rendkívüli munkát végzett. Szervezése és kiemelkedő edzésmunkája
következtében a nyáron minden nap volt edzés (hol gyerekeknek, hol felnőtteknek, utóbbiak
40-nél is többen jártak az edzésekre), amelyeket díjazás nélkül vezetett Gálfalvy Gallik Béla.
Soltész Sándor pedig elvégzett minden szervezéssel, adminisztrációval kapcsolatos feladatot.
Eredményes folytatást, a parádi futballszerető közönségnek pedig jó szurkolást kívánunk.
A mérkőzések szombaton vagy vasárnap lesznek, augusztusban 17.30-kor; szept. 6-21-ig
16.30-kor, szept.27-28-án 16 órakor, október4-12-ig 15 órakor, okt. 18-26-ig 14.30-kor,
novemberben 13.30-kor kezdődnek.
Parád futballcsapatának 2014 évi őszi sorsolása
2014. aug. 23. Szihalmi SC-Parád SE. //aug. 31. Parád SE – Gyöngyössolymosi SE// szept.7.
Ecséd SK – Parádi SE //szept.14. Parád SE – Vámosgyörk SE// szept. 20. Tiszanánai SK –
Parád SE // szept. 28. Parád SE – Karácsond SE / / okt. 5. Abasár SE –Parád SE // okt. 12.
Parád SE – Boldog E // okt. 19. Noszvaj SE – Parád SE // okt.25. Kömlő SE – Parád SE //
nov. 2. Parád SE – Apci TE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

OLVASÓI LEVELEK
Levél egy ismeretlennek
Tisztelt Ismeretlen Asszony/Úr!
A Helyi Levél internetes honlapján olvashattuk az Ön névtelenül írt bejegyzését, amely
szerint az idei Palóc Napokon a Palócbokréta Egyesület felvonuló tagjai részegek voltak, és
hogy nem tudni, kik voltak a részegebbek, a férfiak vagy a nők. A tisztelt bejegyzők szapulják
a polgármester urat meg a feleségét is – őket nem tisztem megvédeni, de a Palócbokréta
Egyesületet igen. Ezúton üzenem Önnek, hogy mielőtt butaságokat írna, jobb lenne
tájékozódnia, nem pedig besározni másokat.
Nem tudja, hogy mi a különbség a gyászmenet meg a lagzis, menet között? Hát járjon utána!
A másik megjegyzésem, hogy ha gerinces embernek valami nem tetszik és ezt szóvá teszi,
akkor a nevét is adja ahhoz.
Ön olyan hagyományőrző csoportot sértett meg, amely hatszor indult országos minősítésen,
és mind a hatszor a legmagasabb, az arany fokozatot kapta meg. Közel 400 fellépés van a
hátunk mögött, a kis falvaktól Budapestig jártuk be az országot, de külföldön, Szlovákiában
és Németországban is sikeresek voltunk. És azok vagyunk ma is. És az Ön gonoszkodása sem
veszi el a kedvünket attól, hogy jövőre is szórakoztassuk azt a több ezer embert, akik eljönnek
megnézni a palóc lakodalmast.
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Azt szeretnénk ezután is csinálni, amit eddig. Ápolni az őseink által ránk hagyott kultúrát,
megőrizni és átadni az utókornak a népdalainkat, katonadalainkat és egyéb nótákat. Ezt a
műfajt nem lehet savanyú képpel előadni.
Végezetül pedig én a nevemet adom a véleményemhez.
Tisztelettel:
Horváth Géza
a Palócbokréta Hagyományőrző Egyesület elnöke
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Egy negyvenéves találkozóról
Negyvenéves találkozóra gyűltünk össze a parádi iskolába. Mi tagadás, izgultam, mint egy
gyerek. És örültem nagyon, ahogyan a volt osztálytársak mindegyike is. Mire az
osztályterembe értünk, azon vettük észre magunkat, hogy úgy nevetgélünk, hangoskodunk,
egymás szavába vágva beszélünk, mint negyven évvel ezelőtt.
Tanárainkkal, Somfai Tiborné Elvira nénivel, Kívés Józsefné Viki nénivel, dr. Antal
Árpádné Rózsika nénivel felidéztük az iskolás éveket. Megható volt hallani, hogy mennyi
mindenre emlékeztek az osztálytársak. Valamennyi jelen levő beszélt a családjáról, a
munkájáról, a vele történt eseményekről. A hiányzókról is össze tudtunk szedni fontos
információkat, és örömmel nyugtáztuk, hogy tanáraink és szüleink arra irányuló erőfeszítése,
hogy váljunk azzá, amivé képességeink alapján válhatunk, nem volt hiábavaló.
Azokra pedig, akik végleg elmentek közülünk – sajnos sokan vannak, hét osztálytársunk
nem lehet már köztünk – összeszorult szívvel, mécses gyújtással emlékeztünk.
A két osztályba összesen 58-an jártunk, ennyien ballagtunk el 1974 júniusában. Most 23-an
jöttünk el találkozni és örülni egymásnak.
Miután vége lett a meghitt társalgásnak, indultunk a parádsasvári étterembe vacsorázni. Itt
az addig is jó hangulat még jobb lett, villantak a fényképezőgépek, hogy évek multán is vissza
tudjuk idézni ezeket a pillanatokat.
Hálásak vagyunk a szervezőknek (Vass Marikának, Kívés Ildikónak, Patai Évikének és
Gábor Marikának) azért, hogy felkutatták tanárainkat, megkeresték osztálytársainkat, és
megszervezték a találkozót. De köszönjük a sok finom sütit a parádi és a bodonyi
asszonyoknak is.
Abban a reményben búcsúztunk el egymástól, hogy nem kell ilyen sokat várnunk a
következő találkozásra, és hogy sokkal többen jönnek el, hiszen olyan jó volt látni egymást,
hallani a másikról.
Bódi Csabáné Pifkó Márti
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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
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Nem csak a húszéveseké a világ!
Ünnepeljük együtt az
Idősek Napját!
Parád Nagyközség Önkormányzata szeretettel meghívja
községünk idős lakosait
az Idősek Világnapja alkalmából rendezendő ünnepi műsorunkra
a műsor ideje és helye

2014. szeptember 28-án (vasárnap) 15.00 órakor
a parádóhutai iskola
*
majd 17.00 órakor a parádi Közösségi Ház.
Ez alkalomból ismert és kedvelt magyar nóták, operettek, keringők
dallamai csendülnek fel a Pesti Operett Társulat előadásában.

Vendégeink:
Oszvald Marika és Udvarhelyi Boglárka
operett énekesek
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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