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Változnak
a támogatások
A szociális ellátások
rendszere március
1-jétől jelentős
mértékben átalakul.
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Hangverseny
az iskolában
Fafúvós hangszereket mutattak be a
Budapest Szaxofon
Quartett művészei.
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Tehetséges
fiatal

Eszenyi Roland
nevét eddig többnyire csak a parádi
fiatalok ismerték.
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Az urivi
áttörésről

A magyar történelem lapjaira második Mohácsként
vonult be.

Parádi Mozaik

Parád Önkormányzatának
független lapja
Felelős kiadó: Mudriczki
József polgármester
Szerkesztőség:
3240. Parád, Kossuth út 91.
Lapzárta: minden páratlan
hónap első hétvégéje.
A kiadványban szereplő
írásos és képi anyagok
felhasználása a szerző
beleegyezése nélkül tilos.

•

Parád Önkormányzatának független lapja

•

2015. március

Elfogadták Parád költségvetését

A február 16-i képviselő-testületi ülésen elfogadták Parád
2015. évi költségvetési tervét.
Az önkormányzat 2015. évi

költségvetési előirányzata adósságot keletkeztető előirányzatot (hitel) nem tartalmaz. Az
önkormányzat és intézményei

költségvetése: 459.822.000 Ft.
bevétellel és 459.822.000 Ft. kiadással nyert elfogadást.
(Folytatás a 9. oldalon)

Tisztelet a lányoknak,
az asszonyoknak!

Vannak ünnepek, melyeket lehet szeretni vagy
nem szeretni, egy a lényeg: szeretet legyen benne! Berecz András mesemondó gondolatai jutottak eszembe a tavasz első ünnepén, a nőnapon,
mikor az év egy napján lányainkat, asszonyainkat, anyáink köszöntjük, mert nők, mert anyák,
mert gondoskodók és mert szeretők.
Az, hogy nők vesznek minket körül, éppen
olyan természetesnek tűnik férfitársaim s jómagam számára, minthogy felkel és lenyugszik a
nap, hogy élünk, dolgozunk, örülünk, időnként
kicsit szenvedünk.

De hányszor gondoljuk azt át a hétköznapok
során, hogy mi lenne velünk, férfiakkal egy nők
nélküli világban? Kitől kapnánk gondoskodást, odafigyelést, törődést, ki adná az otthon
biztonságát, a pihenés csendjét?
Nők nélkül unalmasak lennének napjaink,
sótlan az élet, szürkék az ünnepek. S mi mégis az
évnek csak ezen az egy napján köszöntjük őket,
csak ezen az egy napon fejezzük ki tiszteletünket
előttük. Egy ünnepet lehet szeretni, vagy nem
szeretni. Ám szeretetnek a szavak, a gesztusok
mögött lenni kell, különösen, ha anyáinkat, lányainkat, asszonyainkat köszöntjük. Mert nekik
köszönhetjük születésünket, szerelmeinket,
családjainkat, gyermekeink és unokáink létét,
egyszóval mindazt, amiért érdemes férfinak
születni és férfiként élni.
E gondolatokkal köszöntöm
tisztelettel Parád, Parádfürdő
és Parádóhuta minden lányát,
asszonyát, nagymamáját és az
innen elszármazott nőket!
Mudriczki József
Polgármester
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Tájékoztató

a pénzbeli és természetbeni
szociális ellátásokat érintő
2015. március 1-jétől
hatályos változásokról
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015.
március 1-jétől jelentős mértékben
átalakul. Az aktív korúak ellátása
keretében kétféle támogatás állapítható meg, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint a
rendszeres szociális segély helyébe
lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás.
A jelenleg jegyzői hatáskörben
lévő aktív korúak ellátásának megállapítása 2015. március 1-jétől a
járási hivatal hatáskörébe kerül.
Ettől az időponttól kezdődően az
ellátással kapcsolatos ügyek intézésére a Heves Megyei Kormányhivatal Pétervásárai Járási Hivatala (3250. Pétervására, Szabadság
tér 1.) jogosult.
A kérelmeket be lehet nyújtani:
• a járási ügysegédnél minden
héten csütörtökön 11.00–16.30
óráig a Parádi Közös Önkormányzati Hivatalban,
• a Heves Megyei Kormányhivatal Pétervásárai Járási Hivatala Recski Kirendeltségén (3245.
Recsk, Kossuth Lajos út 165.),
• a Parádi Közös Önkormányzati Hivatalnál, amely továbbítja azt
a járási hivatal részére,
• a Heves Megyei Kormányhivatal Pétervásárai Járási Hivatala
Járási Munkaügyi Kirendeltségén
(3250. Pétervására, Keglevich út 1.)
A támogatást a Heves Megyei
Kormányhivatal folyósítja a jogosult lakcímére a posta útján vagy
pénzintézetnél vezetett folyószámlára.
További információért forduljanak a Heves Megyei Kormányhivatal Pétervásárai Járási Hivatalához
/3250 Pétervására, Szabadság tér 1.
Tel.: (36) 568-009/ ahol ügyintézőink készséggel állnak az Önök rendelkezésére!
 HMKH Pétervásárai
Járási Hivatala

Parádi tükör
Parádi Hírek
Közmeghallgatás. Január 21-én
közmeghallgatást tartottak Parádon, melyen
mintegy 50-60 érdeklődő jelent meg. Mudriczki
József polgármester bemutatta az új testületet
és ismertette az új bizottsági struktúrát, a
képviselő-testület terveit, valamint szólt az
aktualitásokról is.
Közmunka. Március 1-től 50 fő foglalkoztatása kezdődik a közmunkaprogramban. A
tervezett munkák: erdőművelés, mezőgazdasági tevékenység, gyümölcsfa telepítés,
közterületeken illetve a Köves patak völgyében,
önkormányzati utak karbantartása, árok,
vízfolyás takarítás, bozót irtás, parkok kezelése.
Várhatóan április hónaptól további 25-30 fő
felvételére kerül sor. Az erdőgazdaság, a vízügy
és közútkezelő is tervezi a közfoglalkoztatás
szervezését. Összességében 100 főt meghaladó
lesz a közfoglalkoztatottak száma a településen.
Kiadvány. Top 10 címmel lát napvilágot egy
idegenforgalmi, turisztikai kiadvány, melyben
természetesen Parád is bemutatja látnivalóit és
ismerteti a település szolgáltatásait.
A turizmusról. A Nemzetgazdasági Minisztériumban megtartott országos konzultáción
vett részt Mudriczki József polgármester.
A rendezvényen a 2015-2020 közti időszak
gyógyhely fejlesztés lehetőségeit ismertették.
Rákóczi fa. Februárban kidőlt a 300 éves
Rákóczi fa. A látványosság eldőlését az okozta,
hogy a gyökérzetét a gombák elpusztították.
A fától nem kell elbúcsúzni, mert az Egererdő,
a Bükki Nemzeti Park és az önkormányzat meg-

állapodása értelmében az úttal párhuzamosan
fordítják azt, s mindaddig ott marad, amíg a
természet vissza nem veszi.
Kérelem. A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság kérésének eleget téve az önkormányzat
támogatja a rendőrség számítógépes eszközparkjának fejlesztését.
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Az egészségről. Az Erzsébet Park Hotelben
tartotta éves zárórendezvényét a parádfürdői
Egészségfejlesztési Iroda, melyen dr. Nagy
István alpolgármester képviselte a települést.

Hulladékgazdálkodás. Február 10-én
Egerben tartották a hulladékgazdálkodási
program zárórendezvényét. E program
keretében rekultiválták korábban a parádi
szeméttelepet, s annak területét megtisztítva
visszaadták a természetnek.
Informatika. Folytatódik a parádi intézmények informatikai fejlesztése. A közelmúltban
egy monitor és egy számítógép érkezett a
közintézményekbe, melyet működésbe is
helyeztek.
Fejlesztések. Mátraszentimrén önkormányzati szakmai napot tartottak turizmus,
idegenforgalom témakörben. A rendezvényen
részt vett Mudriczki József polgármester, aki
tájékozódott a várható fejlesztési lehetőségekről.
Fogadóórák. Mudriczki József polgármester
Parádóhután minden hónap első hétfői napja
15.30-16.30 óra között a volt iskola épületében. Parádon a hivatal ügyfélfogadási rendje
szerint. Szakács Zalán képviselő minden hónap
első hétfőjén 16-17 óra között a Közösségi
Házban. Dr. Antal Árpád Ignác képviselő
minden hónap első hétfőjén 17-18 óra között
a Közösségi Házban.
Egy hónap szünet. Március 1-31. között
Parád három kiállítóhelye - Asztalos Johák
fafaragó kiállítóterme, Tájház, Palócház - zárva
lesz. Előzetes telefonos egyeztetés után a
megbeszélt időpontban megtekinthetők. Telefon: 06-20/242-5747 vagy 06-30/416-3550.
Vetőmag-támogatás. Parád Nagyközség Önkormányzata az idén is meghirdeti
vetőmagakcióját. Az igényeket már lehet
jelezni a polgármesteri hivatalban.

Parádi tükör

Tisztelt Olvasó!

Rövid szünet után ismét kézbe vehetik
a megújult Parádi Mozaikot. Településünk önkormányzata eddig is igyekezett a honlap segítségével tájékoztatni
Önöket községünk életéről, eseményeiről, ám a visszajelzések alapján
úgy éreztük, szükség van arra, hogy
időről időre egy tartalmas, információkkal teli lapot juttassunk el a parádi
olvasókhoz.
Két évtized után egy tartalmilag,
formailag megújult lapot tarthat most
a kezében. A kéthavonta jelentkező
helyi lap igyekszik minél többrétű információt adni településünk életről,

eseményeiről, s persze
arra is figyelmet fordítunk, hogy mindezt olvasmányos, közérthető
formában tegyük.
A megújult kiadványban tematikus oldalak
segítik az eligazodást.
Célunk, hogy az önkormányzat hírei mellett figyelmet kapjon a kultúra, az oktatás, az idegenforgalom, az egyházi élet, a honismeret,
az egészségügy, a szociális ellátás, a
közbiztonság és a civil szféra. A hírek,
információk közreadása mellett arra
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is törekszünk, hogy az
idelátogatók tájékoztatást
kapjanak Parád életéről,
az itt élők pedig tudjanak
településünk múltjáról,
jelenéről, jövőjéről, egyszóval mindarról, amely
Parádot a Mátra északi
oldalának egyik idegenforgalmi, gyógy-turisztikai központjává teszi.
Forgassák, lapozzák,
olvassák a megújult Parádi Mozaikot,
mely a mi újságunk, a mi településünk
híreivel, a mi életünkkel, hétköznapjainkkal, ünnepeinkkel.
 Mudriczki József
polgármester

Fejlesztési elképzelések a 2014/2020-as időszakra
Elkészült a 2014/2020-as időszak fejlesztési tervezete, melyet Parád Nagyközség Önkormányzata
a Heves megyei projektgyűjtés részeként nyújtott be. Az alábbiakban az egyes projektek rövid
bemutatását adjuk közre, fontossági sorrendben.
• A parádfürdői volt strand helyén 1,1 hektáron létesülne
témapark. A terület déli fekvése, kedvező tájolása, klímája komplex funkció kialakítását teszi lehetővé. Sportolási
célra futó folyosó, sport- és tornapálya létesülne, néhány
extrém elemmel. A fogadó épületben kávézó, étterem,
kiállítóhely, vízmúzeum, család- és gyermekbarát projektelemek, szabadtéri játszótér, parkolóhelyek kialakítása
szükséges.
• A helyi védettség alatt álló Károlyi őspark növényzetének
megújítása. Sétautak, promenád kiépítése, pihenő padok
kihelyezése, térvilágítás korszerűsítése, szabadtéri színpad
kiépítése. A parkot határoló Tarna medrének szabályossá
tétele. Infokommunikációs eszközök, térképek, tájékoztatók kihelyezése.
• Parádfürdőn az Erzsébet Hotel mellett lévő elbontásra váró
buszmegálló és WC épület helyén új több funkciós épület
(autóbuszváró, információs pont, technikai sporteszköz
kölcsönző, hegyi kerékpár állomás) kialakítása.
• Parád és Recsk települések közigazgatási határa mentén
vízfelületek (tavak) létrehozása.
• A Cifraistálló és kocsimúzeum mellett található lovaspálya
helyén egész évben használható fedeles lovarda létrehozása, többek közt terápiás lovaglás céljából.
• A Cifraistállóba látogató 18-20 ezer vendég számára kulturált gépkocsi parkolási lehetőség megteremtése, a meglévő,
de elavult parkoló felújítása. Új térvilágítás kiépítése.
• A települések közötti kerékpáros kapcsolat megteremtése,
kapcsolódva az Pétervására Sirok kerékpáros útvonalhoz.

• A Kristály út végén lévő közösségi tér, amely elsődlegesen
gépkocsi parkolási célt szolgál, felújításra szorul. A tér felújításával és a parkolás megoldásával egy közösségi tér is
kialakulhat.
• A Parádi Palóc Napok, a Heves Megyei Vadásznap és más
technikai jellegű rendezvények (veterán autó és motorverseny bemutató) megtartása.
• A turizmus fogadási feltételeinek javítása, a csevicse kút és
környezetének felújítása, tűzrakóhelyek, esőbeállók, asztalok, padok cseréje, a savanyú vizes kút felújítása, patakmeder rendezése, információs táblák kihelyezése, a kiszáradt
fasor pótlása, a vízeséshez vezető gyalogút kiépítése. Az
Ilona völgy látogatottsága évről évre nő, ezért a völgy bejáratánál gépkocsi parkolóhelyek kialakítása szükséges.
• Az ötszámjegyű útszakasz (Parádóhuta) aszfalt burkolása,
a 24-es út Parádsasvár felé kivezető részén forgalomcsillapító sziget kialakítása indokolt.
• A Kékesi út melletti csapadékvízelvezető minőségi felújításával és a járda építésével a közlekedés biztonságossá válhat.
• A közbiztonság fokozása a település teljes területére kiterjedően a térfigyelő rendszerrel.
• Infokommunikációs eszközök, térképek, tájékoztatók kihelyezése, üzemeltetése.
• A timsós kőzet kitermelésével és a meglévő kazettákban
lévő kilugzott kőzet cseréjével jelentősen javítható a Parádfürdői Kórházban folyó speciális gyógyászati tevékenység.
• Idegenforgalmi látványosság, tömegközlekedési eszköz,
túraútvonal és kiállító helyek bemutatására szolgáló fizikai eszköz.
• A Freskó étterem a megye egyik legnagyobb befogadóképességű rendezvény terme. Az épület fa nyílászáróinak
cseréje, valamint a kazánház teljes felújítása (új nagyteljesítményű gázkazánok és gépészeti berendezések beépítése)
nem tűr halasztást.
• Négyévszakos mobil korcsolya pálya létesítése Parádfürdőn.
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Elfogadták Parád költségvetését

(Folytatás az 1. oldalról)

A település költségvetésének kiadási
és bevételi oldala tehát 459.822.000
forint.
Ezen belül:
• Felhalmozási
célú bevétel
29.000 e Ft
• ÉRV Zrt -től szerződés
szerinti bevétel
3.000 e Ft
• 2014. évi
pénzmaradvány
30.000 e Ft
• működési célú
bevétel
397.822 e Ft
• felhalmozási célú
kiadás
63.730 e Ft
• működési célú
kiadás
365.984 e Ft
• felhalmozási
tartalék
30.108 e Ft
Működési kiadások tartalma:
• személyi jellegű
juttatások
202.309 e Ft
• munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hj. adó 41.767 e Ft
• dologi és egyéb
kiadások
121.908 e Ft

A legjellemzőbb saját bevételek
a következők:
Idegenforgalmi adó
18.500 e Ft
Iparűzési adó
20.000 e Ft
Kommunális adó
3.500 e Ft
Gépjárműadó
4.000 e Ft
A/ bérlakások bérleti díja
komfort nélküli
128 Ft/m2/hó
komfortos
195 Ft/m2/hó
összkomfortos
320 Ft/m2/hó
B/ kiállítási belépők
felnőtt
550 Ft/fő
diák, nyugdíjas
330 Ft/fő
C/ sírhely (koporsós)
3.000 Ft
urnahely (urnafalban) 25.000 Ft

A település központjában kialakított helyi termelői piac területén, az
alkalmi árusítást végző helyben lakók,
a közterület használati díj megfizetése
alól mentesülnek. Ez a szabály nem vonatkozik a használt piac területén folyó
árusításra.
Parádfürdőn a Cifraistálló előtti a gépkocsik parkolása ez évtől ingyenes lesz.
A Parádi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeinek és
kiadásainak összege: 49.490.000 Ft.
A köztisztviselők engedélyezett létszáma: 10 fő

Az önállóan működő Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény költségvetésének fő összege:
106.005.000 Ft. Az intézmény engedélyezett létszám adata óvodai nevelés:
11,75 fő, gyermekjóléti szolgálat: 1 fő,
házi gondozás 4 fő, Idősek Klubja 2 fő
központi konyha 6 fő, összesen: 23,75
fő. Az óvodáskorú gyermekek létszáma
jelenleg 3 csoportban 62 fő.
Az önkormányzat a kiadások között
30.108.000 Ft felhalmozási tartalékot
állapít meg.
Parád Nagyközség 2015. évi költségvetése az alábbi, európai uniós és hazai
támogatással megvalósuló projekteket
tartalmazza: Károlyi kilátó építés, erdei
tanösvény kialakítás.
A projekt megítélt támogatása:
29.000.000 Ft
Várható kiadása: 42.000.000 Ft.
A tervek között szerepel még a Freskó
étterem nyílászáróinak cseréje, a posta
melletti terület rendezése, - már folyik
a 48-as emlékmű felújítása -, Parádfürdőn a Kossuth úti járda felújítás is az
idei program része.
Emellett az uniós fejlesztések előkészítéseként néhány tanulmány, szakmai
program megrendelése, valamint a rendezései terv felülvizsgálata.

A testületi- és bizottsági ülések jegyzőkönyvei olvashatók Parád honlapján.

EBOLTÁSI HIRDETMÉNY!

PÓT EBOLTÁSI HIRDETMÉNY!

Értesítjük a Tisztelt lakosságot,
hogy az ebek veszettség elleni kötelező védőoltása

Értesítjük a Tisztelt lakosságot,
hogy az ebek veszettség elleni kötelező védőoltása

2015. március 24-én (Kedd) történik.

2015. március 31-én (Kedd) történik.

Parádon: 8.00-10.00 óráig a Sziget út elején
Parádóhután: 11.00-12.00 óráig a Haranglábnál
Parádfürdőn: 14.00-15.00 óráig a Parkírozóban
Parád Dankó út 15.00-16.00 óráig.
A védőoltás díja: 4000.-Ft kutyánként, + a féregtelenítő tabletta: 200.-Ft/db
(10 kg-onként szükséges 1 tabletta) melyet a helyszínen kell fizetni!
Az ebek oltási könyvét kötelezően hozni szükséges.
A védőoltás előtt a kutyákat chippel kötelezően el kell látni,
melynek díja: 3500.- Ft kutyánként.
A háznál történő beoltatás csak az állatorvossal történt
előzetes egyeztetés alapján lehetséges.

Parádon: 8.00-10.00 óráig a Sziget út elején
Parádóhután: 11.00-12.00 óráig a Haranglábnál
Parádfürdőn: 14.00-15.00 óráig a Parkírozóban
Parád Dankó út 15.00-16.00 óráig.
A védőoltás díja: 4000.-Ft kutyánként, + a féregtelenítő tabletta: 200.-Ft/db
(10 kg-onként szükséges 1 tabletta) melyet a helyszínen kell fizetni!

Parád Nagyközség
Önkormányzata

Dr. Seres Attila községi állatorvos
Parád, Ifjúság u. 4. Tel: 06 20 9839930.
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Az ebek oltási könyvét kötelezően hozni szükséges.
A háznál történő beoltatás csak az állatorvossal történt
előzetes egyeztetés alapján lehetséges.
Parád Nagyközség
Önkormányzata

Dr. Seres Attila községi állatorvos
Parád, Ifjúság u. 4. Tel: 06 20 9839930.

Szociális ügyeink
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Születésnap farsangi mulatsággal

Kilencvenötödik születésnapján köszöntötték a Parádi Idősek Otthonában
Rusz Miklósné, Bözsi nénit, aki 1920.
február 2-án született Sándorrét-pusztán. Hat testvérével együtt itt töltötte
gyerekkorát, s a parádi iskolában végezte el a hat elemit. Munkáséveinek
nagyobb részét Parádon és környékén
töltötte, legtöbbször a parádi csemetekertben dolgozott. Több alkalommal
járt az alföldön summásként. Fiatalon,
18 évesen házasodott össze Rusz Miklóssal. Egy fiúk született. Szép családja

van, két unokája, és négy dédunokája,
akik bár távol élnek, de mégis nagy szeretettel veszik őt körül.

Jelmezes műsor
a szociális otthonban

Bözsi néni 2004-ben költözött az
Idősek Otthonába, ahol kezdettől nagyon tevékeny életet él. Szereti lakótársait és mindazokat, akik a környezetében élnek.
Születésnapján Mudriczki József polgármester köszöntötte őt, aki gyerekkorától szomszédja volt Bözsi néninek.
Ezután az otthon igazgatónője, Tóth
Teodóra gratulált az ünnepeltnek. A
köszöntések után vidám beszélgetés
közepette fogyasztották el a jelenlévők
a születésnapi tortákat és süteményeket.

Parád Nagyközség Önkormányzata szociális
ellátási formái 2015. március 1. napjától
Pénzbeni ellátások

A február a farsang jegyében telt. A Parádi Idősek
Otthona hatodik alkalommal hívta meg a Heves
Megyei Szociális Intézményeket egy télűző mulatságra. Vendégek érkeztek
Bélapátfalváról, Csányból,
Füzesabonyból, Hatvanból, Egerből, Karácsondról,
Vámosgyörkről és Rózsaszentmártonból. A jelenlévőket Mudriczki József polgármester és Tóth Teodóra
igazgatónő köszöntötte.
A fenntartó részéről megjelent Bozáné Novák Ibolya
szociális és gyermekvédelmi osztályvezető, Molnár
Magdolna szociális ügyintéző és Dombi Ferenc plé-

bános, akik a zsűriben is
helyet foglaltak.
A csapatok tréfás, rövid
bemutatkozása után jelmezes műsor következett. Volt
itt boszorkánytánc, Mézga
család, építő munkások,
Hófehérke és a hét törpe,
Gedeon bácsi a nők bálványa, a ’60-as évek énekesei,
tánckar, de megjelenítették
a Füle-müle történetét is.
A műsorok után mindenki
emléklapot és egy plakettet
kapott, majd közös ebéd
zárta a fergeteges hangulatú
napot. Ezúton is köszönjük
az igényes produkciókat és
a szép korúak lelkes készülődését!
 Szőke Éva főnővér

Rendkívüli települési
támogatás adható
családos esetén 57.000 Ft/fő
jövedelem alatt,
egyedül élő esetén
85.500 Ft jövedelem alatt

Lakásfenntartáshoz
nyújtott települési
támogatás adható
71.250 Ft
jövedelemhatár alatt
(2500-8000 Ft/hó) összegben

(gyógyszer támogatás)
(rendkívüli élethelyzet)
(tankönyv támogatás
általános iskolás, középiskolás
tanulók részére)
(Bursa Hungarika támogatás)
(Idősek karácsonyi
támogatása)
Adható max. 4 alkalom/év
Összesen 57.000 Ft/év
Max: 20.000 Ft/alkalom

Rendkívüli támogatás
(Max: 20.000 Ft/év)
Temetési költségek
mérsékléséhez nyújtandó települési támogatás
142.500 Ft alatti
jövedelem
171.000 Ft
alatti jövedelem
(20.000 Ft/temetés)

Természetbeni
ellátások

Szociális
szolgáltatások

Köztemetés
(Visszafizetés
12 havi részletben
28.500 Ft alatt elengedhető,
vagy mérsékelhető)
(hagyatéki teher)

Étkeztetés
(térítés jövedelemsáv szerint)
Házi segítségnyújtás
(térítés tevékenység szerint)
Idősek
nappali ellátása
(ingyenes)
Családsegítés
(ingyenes)

Az önkormányzati rendelet részletesen elolvasható
a polgármesteri hivatalban, vagy Parád honlapján.
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Ismeretterjesztő hangverseny

Február 18-án délelőtt ismeretterjesztő hangversenynek adott otthont
a parádi iskola. A Nemzeti Filharmónia rendezésében a Budapest Szaxofon Quartett művészei mutatták be
tanulóinknak a fafúvós hangszerek

családjába tartozó szaxofonokat, a
legkisebbtől a legnagyobbig.
Előadásukban egyedi hangzásban
szólaltak meg Bach, Muszorgszkij,
Ravel, Gershwin kedvelt dallamai.
Hangversenyük végére legkisebb di-

ákjaink táncra is perdültek a vidám
zene hatására.
A tanév során még két hasonló
hangversenyre kerül sor, vendégünk
lesz a David Klezmer Band és a MÉZ
együttes.

Óvodai Télbúcsúztató

Kékesen síeltek a parádi gyerekek
A Fáy András általános iskolából 2015. január 29 és
február 10. között, vagyis kilenc napon át 43 tanuló síelt
Kékestetőn. Az alsó tagozatos
gyerekek négy napot, a felső
tagozatosak pedig öt napot
töltöttek a kiváló hóviszonyokkal rendelkező terepen.
Akadtak olyan gyermekek,
akik életükben először álltak
lécre, de két nap után már
mindenki a „pálya ördöge”
lett. Az előző évekhez hasonlóan idén is a lelkes szülők közül kerültek ki a segítők, akik
tanították a kezdőket. Ezúton

is köszönjük közreműködésüket! Parád önkormányzata
– az elmúlt évek hagyománya
alapján – ingyen biztosította
számunkra a kisbuszt. Köszönjük a lehetőséget! Szintén köszönettel tartozunk a
Sícentrumnak, mely kedvezményes áron biztosította a
síbérleteket.
Kiválóan érezték magukat
a parádi gyermekek a Kékestetőn, és a következő télen
szurkolunk elegendő és jó
minőségű hóért, hogy ismét
meghódíthassuk a Mátrát.
 Cserháti Zsanett

Februárban
a parádi óvodában is elbúcsúztattuk
a telet. A délelőtti programon a szülők
is jelen voltak, örömmel
hallgatták gyermekeik farsangi csujogatóit, tavaszváró-télűző mondókáit, dalait. Az apróságok ötletes jelmezekkel, ehhez kapcsolódó bemutatkozó versikékkel
készültek. A táncos mulatságot a központi konyha által
 Török Renáta
sütött fánk elfogyasztása zárta.

10 túra a Mátrában!

Indulás: Minden hónap második szombatján, reggel 8 órakor az iskola elől.
Érkezés: A kora délutáni órákban.
Hozz magaddal: Hátizsákot, kevés enni és innivalót, kényelmes túracipőt és esőkabátot.
A túrák tervezett útvonalai az indulás előtti héten
lesznek kitéve az iskola bejáratánál.
Részletekről érdeklődni lehet: a 20/229-49-47-es
telefonszámon, vagy személyesen Eremiené
Lóczi Ildikónál.
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Kultúra, közművelődés

Kreatív napok
a parádi IKSZT-ben

Az IKSZT
következő
programjai
Kreatív hétvége: 2015. március 20án 15.30-19.00-ig és március 21-én
9.00-18.00-ig. A programon való
részvétel bejelentkezéshez kötött,
melyet március 18-ig lehet megtenni a választott tárgy megjelölésével
a Parádi Turiban (Tel.: 06 20/4561315), vagy Csóti Annamáriánál az
óvodában, illetve a részvételi árakról az IKSZT holnapján is lehet tájékozódni.
Irodalmi est a Jaja zenekarral:
2015. március 27. 18:00. Hazánkban
van egy zenekar, akik azzal lettek
híresek, hogy televíziós tehetségkutató jelentkezőjeként előadtak egyegy megzenésített költeményt. Hitvallásuk: a versnek mindenütt helye
van. Célkitűzésük, hogy közelebb
hozzák a fiatalokhoz a költészetet,
az irodalmat. A JaJa zenekarban
egy ének, egy cajon és egy akusztikus gitár található, ami zenei egyszerűséget és könnyen emészthető
dallamokat eredményez.
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Három alkalommal került megrendezésre a „Kreatív hétvége”, ahol
az alkotni vágyók,
kicsik és nagyok
fejleszthették kézügyességüket és
elsajátíthatták a
dekupázsolás technikáját. A nagy
sikerrel való tekintettel a kreatív hétvégék folytatódnak. Legközelebb
március 20-án és
21-én várjuk az alkotószellemű lakosokat a Közösségi
Házban.
A hétvégi programok mellett a hétköznap délutánokra is igyekszünk
becsempészni egy-egy programot. Tavaly októberétől újra elindult a hímző
szakkör, amely ezúttal havonta egy al-

kalommal várja az
érdeklődőket május végéig. A részvétel ingyenes. A
foglalkozást Fejes
Mártonné vezeti.
A csoport eredményességét igazolja,
hogy munkájukat
a Nemzeti Művelődési Intézet
Heves Megyei Irodája már az egri
Bartakovics Béla
Közösségi Házban
is kiállította.
Működik Parádon egy Ezoterikus klub, melynek
tagjai alkalmanként előadásokat, közös beszélgetéseket
szerveznek a Közösségi Házban. A klubot Béres Magdolna vezeti és szervezi.
Bárki szabadon csatlakozhat.
 Simon Ingrid

A Közösségi Ház heti
rendszeres sport programjai
Hétfő, 17.00 – 18.00:

Gyógytorna

Egészségfejlesztési Iroda
Hétfő, 18.00 – 19.00:

Klasszikus Aerobic

Jónásné Zaja Zsuzsanna
Szerda, 17.00 – 18.00:

Gyógytorna

Benyus Lászlóné
Szerda, 18.00 – 19.00

Mágnás Miska Parádon. Február 7-én a Közösségi Házban Bakonyi Károly-Gábor AndorSzirmai Albert: Mágnás Miska című három
felvonásos operettjét tekinthették meg az
érdeklődők az adácsi Veritas Színpad előadásában. A színészek egy remek hangulatú
estéről gondoskodtak.

Új! Intenzív
alakformáló edzés
Prógli Boglárka

Csütörtök, 18.30 – 19.30:

Klasszikus Aerobic

Jónásné Zaja Zsuzsanna
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Autóktól a táj- és portrérajzolásig
Tizenegy kép született a diákmunka ideje alatt

Eszenyi Roland nevét eddig többnyire csak a parádi ﬁatalok ismerték. Rajzai után, melyek a polgármesteri hivatal falát díszítik, azonban több
felﬁgyelhetnek a tehetséges parádi ﬁatalra.
Fiatal kora ellenére már az élet sok területén kipróbálta magát. Ám a rajz,
úgy tűnik, állandónak bizonyul az
életében.
– Talán anyukám könyveiben lévő
irka-firkákat mondanám az első komolyabb alkotásnak, legalábbis én komolyan gondoltam – mondja Roland.
– Már egészen kis gyermekkoromban
sokat rajzoltam. Volt egy remek mentorom. Keresztapám kiválóan rajzolt,
festett, faragott és néha szobrokat is
készített, így volt kitől tanulnom. Az
első komoly alkotásom egy lóról készült rajz volt, amelyet keresztapám
rajza után készítettem. A gimnáziumi
évek alatt rengeteg autót rajzoltam,
sok osztálytársam „kapott” rá erre, s
ekkor már én csinálgattam a plakátokat diáknapra és egyéb eseményekre. Nemcsak grafikus vagyok, hanem
autóelektronikai-műszerész is. Mikor
az első szakmámat tanultam ötlött fel

bennem, hogy elvégzek egy grafikus
szakmát. Így lett a második képesítésem alkalmazott grafikus.
– Kik segítettek általános- vagy középiskolában, hogy ki tudd bontakoztatni
a tehetségedet?
– Általános iskolás koromban inkább
táncolni szerettem. Középiskolában a
barátok és ismerősök kérésére rajzoltam
autókat. Míg el nem kerültem az Eszterházy Gyakorlóba, lényegében csak
magamtól tanulgattam rajzolgatni. Ott
kaptam meg a megfelelő segítséget.

– Az alkalmazott grafika
viszonylag kötött
műfaj. Hogyan
tudsz teret adni
a fantáziának?
– Az a grafikus, aki nem tesz bele egy
kis saját stílust, és nincs fantáziája annak teljesen mindegy, hogy mennyire
kötött vagy éppen kötetlen ez a munka.
Nem mondanám
kötött műfajnak
az alkalmazott
grafikát, hiszen
gépi és kézi grafikában is lehet
ezerfélét alkotni.
A portré más,
hiszen ott adott
az alany. Általában fotó alapján
szoktam portrét készíteni. Ez esetben
csak a megfelelő eszköz kiválasztását
tudom magam eldönteni. Tetoválás
terveknél jobban próbálom irányítani a vevőt, hiszen sokszor hajlamosak
túlzásba esni. Törekszem arra, hogy a
grafika és test vonala jó összhangot alkosson. Ha pedig csak saját kedvtelésből alkotok, akkor eleresztem magam, a
határ a csillagos ég.
– Portrékat is rajzolsz? Nehéz jó arcokat találni?
– Nagyon nehezemre esett megtanulni a portrérajzolást, mert soha nem
rajzoltam embereket azelőtt, hogy elvégeztem volna a grafikus szakmát. A
lényeg, hogy el tudjam kapni az alany
karakterét. Ha ez megvan, onnan már
könnyen megy. Ha saját magamnak rajzolok portrét, az általában színész, vagy
kitalált mesehős, filmkarakter. Nagyon
fontos, hogy meg legyen elégedve a képpel az, akinek készül.
– Ruhákat, cipőket is megfestesz. Ezek
divatkövetők, vagy egyedi ötlet alapján
születnek?
 Parádi Mozaik • 2015. március 

– Általában magamnak csinálom.
Egyszer készítettem nagybátyámnak
egy cipőt és drága kishúgomnak pólókat. Nem tartom szem előtt azt, hogy
trendi és divatos legyen. Az a lényeg,
hogy nekem tetsszen!
– A parádi polgármesteri hivatal
falán láthatók a rajzaid. Hogyan
született az ötlet, hogy a falu épületeit
bemutasd?
– Tanulmányaim befejezve kaptam
egy lehetőséget a nyárra, hogy diákmunkára felvennének. Ekkor született
meg az ötlet, hogy rajzoljam le azt a 11
épületet, amiben benne voltak Parád
látványosságai és az önkormányzathoz
tartozó épületek is. Köszönöm a lehetőséget!
– Jelenleg kertészként dolgozol. Menynyiben zökkent ki ez a fizikai munka
az alkotásból?
– Eddig a szakmáimban nem sikerült elhelyezkednem. Voltam már
múzeumi tárlatvezető és recepciós is,
mielőtt Mátraházára kerültem. Azt
kell csinálni, amire van lehetőségem, és
amit úgy gondolom, hogy tudok is. Jól
érzem magam a növények között, egy
kis üvegházban nevelgetem azokat és

rendezem az udvart. Várom a tavaszt,
hogy szép kerteket alkossak, igyekszem
megtanulni, hogyan lehet modern és
művészi kerteket építeni.
– Parádi fiatalként látsz lehetőséget
egy alkotóközösség létrehozásához,
segítené ez a továbbfejlődésed?
– Vannak nagyon ügyes, tehetséges
alkotók nálunk, ezt remekül bizonyítják azok a kiállítások, amelyeket itt
szerveztek. Nem tartom rossz ötletnek,
biztosan lehetne ellesni egy-két ügyes
dolgot, ami segíthetne a későbbiekben.

egészségturizmus, idegenforgalom
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Mi törődünk
az egészségével,
tegye ezt Ön is!
Március 31: Az élelmi rostok szerepe az emésztésben – rost
dús táplálkozás gyakorlata,
alapanyagok, receptek.
Április 28: Átkos koleszterin –
egy civilizációs betegség megelőzése.
Május 26: A depresszió és pánikbetegség elkerülésének lehetőségei
Az előadások – melyek 17 órakor kezdődnek a parádi Közösségi Házban – ingyenesek.

Télűző Palócbokréták. A parádi Palócbokréta Hagyományőrző Egyesület télűző előadást mutatott be az Erzsébet Park Hotel vendégeinek. Az érdeklődők
bepillantást kaphattak a palócvidék jellegzetes szokásaiba, viseletkultúrájába.

Természetes száraz szén-dioxidos
gázfürdő a Mátrában
Az Erzsébet Park Hotel gyógyászati részlegében a mofetta
kezelés mellett számos új terápiás módszer is igénybe vehető.
Elsősorban szív- és érrendszeri-, mozgásszervi-, nőgyógyászati-meddőségi betegségek gyógyítására és azok megelőzésére
specializálódott a szálloda. A mofetta kezelés önköltségen vagy
OEP ﬁnanszírozással is igénybe vehető.
A mofetta kezelés 54 féle betegség kezelésére alkalmas. A kezelést minden
esetben szigorú orvosi konzultáció
előzi meg, melyet a Parádfürdői Állami Kórház nagy szakértelemmel bíró
orvosai látnak el. Az eljárás során a
mofetta kezelőben derékmagasságig
szén-dioxid gyűlik össze, miközben
a gáz szintje nem emelkedhet a megengedett határ fölé. A fürdőzés során
jellegzetesen fellépő jelenség a melegség-érzet, kipirulás, izzadás. A kezelés
szakszerű felügyelet mellett folyik.
Naponta 25 percet lehet a mofettában
eltölteni, melyet minimum 10 napon
keresztül érdemes folytatni. Kúraszerű igénybevétel esetén félévente javasolt megismételni.
Kiegészítő egészségügyi szolgáltatásaink, melyet külsős vendégek is
igénybe vehetnek:
Lézerterápia: Elősegíti a sebgyógyulást, növeli a nyirokkeringést és a bőr
vérkeringését olyan esetekben, mint a
cukorbetegség, idegfájdalom. Csök-

kenti a vizenyőképződést, izom relaxációt eredményez, gyulladáscsökkentő hatással rendelkezik.
Mágnesterápia:
A
korlátozott
mikrokeringés leghatékonyabb fizikai
kezelőmódszere. Javítja a koncentrálóképességet,
teljesítőképességet,
elősegíti az esti elalvást, a gyógyulási
folyamatokat, valamint jó közérzetet
biztosít. Felgyorsítja a méreganyagok
elszállítását és csökkenti a fertőzésekre való hajlamot.
Multifunkcionális elektroterápia: A
kis- és középfrekvenciás kezelések hatékonyak a fájdalommal járó kórfolyamatoknál, perifériás artériás keringészavaroknál, perifériás bénulásoknál,
idegfájdalmaknál, bénult végtagok
izomzatainál és egyéb fájdalmak csillapítására.
Ultrahang terápia: Az ultrahang készülékkel történő kezelés javítja a szövetek vérellátását, fájdalmat csillapít,
puhítja a szöveteket, csökkenti a gyulladást, lazítja az izmokat és hámosít.
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Mofetta kezelés:
1.700 Ft/fő/kezelés
Szakorvosi vizsgálat: 1.000 Ft/ fő/vizsgálat
EKG vizsgálat:
600 Ft/fő/vizsgálat
Gyógytorna:
3.500 Ft/fő/alkalom
Magnetoterápia:
1.500 Ft/fő/alkalom
Gyógymasszázs:
3.500 Ft/fő/alkalom
Iontophoresis (elektroterápia):
1.500 Ft/fő/alkalom
Mozgófejes UH kezelés:
1.500 Ft/fő/alkalom
Speciális emésztőszervi torna:
3.500 Ft/fő/alkalom
Parádi kénes gyógyvizes ivókúra:
1.000 Ft/fő/alkalom
Lézerterápia: 1.500 Ft/fő/alkalom
Nyitva tartás:

ANGIOLÓGIAI SZAKRENDELÉS
HÉTFŐ 9:00-12:00
Dr. Gyetvai Gyula

MOFETTA ÉS GYÓGYÁSZAT

HÉTFŐ - PÉNTEK
10:00 - 12:00 és 13:00 - 18:00 óra között.
SZOMBAT
10:00-14:00 óra között.
Időpont egyeztetés:
Mudriczkiné Pócs Mária 06/20 667-52-70
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A parádi Szent
Ottília apátnő
egyházközségről
A templomunk 1757-ben
épült. Lakosaink száma: 2.053,
ebből római katolikus: 1.165
fő. Fília: Parádsasvár (Szűz
Mária Szent Neve) Parádóhuta
(Rózsafűzér királynője).
Templomunk, egyházközségünk és településünk védőszentje: Szent Ottília
apátnő. A templomot 1769-ben, az ő
tiszteletére szentelték fel. Szent Ottília
a német középkor egyik legkedveltebb
védőszentje, Elzász patrónája, Krisztus után 720 táján halt meg. Tisztelete
hazánkba nem vált általánossá. A mai
Magyarországon
Tervek, célok
egyedül a parádi
Ebben az évben is lesznek
templomot helyezesemények a legfontosabb ték oltalma alá.
a torony felújítási projekt,
Legendája szerint
amit idén ismét meg kell
vakon
született,
pályáznunk. Lelkileg pedig ám amikor megaz elsőáldozás és bérmálás keresztel kedet t,
áll előttünk Parádon május visszanyerte a lá3. első áldozás és május
tását, s így lett a
10. bérmálás.
szemfájósok és vakok védőszentje.
Miért ő lett a védőszent? A válasz az
építtető kegyúr, Grassalkovich I. Antal
(1694-1771) második és harmadik feleségének, Klobusitzky Krisztinának és
Klobusitzky Teréziának a családjában
meglévő örökletes szembetegség indokolta. Klobusitzky Krisztinától született
Antal fia is örökölte a kórt, harmadik
felesége, Klobusitzky Terézia időskorára
megvakult. A látását féltő Grassalkovich
II. Antal születendő leányai névadójául
választotta Szent Ottilia nevét.

Hitélet

Megkezdődött
a Nagyböjt
Hamvazószerdával, az Egyház életében új időszak kezdődött: a nagyböjt
szent ideje. Ezen a napon, amikor az
utcán jártam, és láttam az ugyanúgy
siető, magába mélyedő embereket,
elgondolkodtam arról, hogy mit jelenthet számukra az a szó: böjt? Biztosan vannak olyan emberek, akik
talán azt se tudják, hogy nagyböjt
van. Sok helyen
most tartják vagy
tartották a farsangi mulatságukat,
elfeledkezve arról,
hogy bizony már
nem a mulatozás
ideje van, az már
elmúlt. Más embereknek a böjtről
a fogyókúra jut
eszükbe, és élnek
olyan emberek is,
akiknek van némi
halvány fogalmuk,
hogy van böjti
időszak, de többet nem nagyon
tudnak róla, talán
csak annyit, hogy
húst nem szabad
enni. Mi is akkor a
böjt a hívő keresztény számára? A keresztény ember tudja, hogy negyven
napig tart. Hamvazószerdával kezdődik, tudja hogy ez a nap szigorú böjti
nap Nagypéntekkel együtt, továbbá a
nagyböjt péntekjein, hústilalom van.
Tudja azt is, hogy ezen időszakhoz,
különböző imádságok, és ájtatosságok kapcsolódnak, például a keresztút végzése, ahol a megváltás misztériumának titkában mélyülhet el vagy a
fájdalmas olvasó végzése.
A böjtnél azonban van néhány
dolog, amire az embernek oda kell
figyelni, mert lehet, hogy nem az üdvünkre fog válni. Mikor lesz ilyen a
böjtünk? Csak akkor, ha a böjt öncélúvá válik, ha csak önmagunkra
irányul és következményei: az élet
tagadása, a test tagadása, beteges
koplalás, böjt félelemből, aggodalom
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a helyes táplálkozás fölött, és ezek
miatt a böjtünk teljesítmény böjté
válik. Mi a böjt értelme akkor? A
Szeretet-válasz. Nagypénteken beteljesedett az önmagát ingyen, feltétel
nélkül odaajándékozó szeretet drámájára, Jézus önkiüresítésére, megaláztatására válaszolunk, amikor
böjtölünk.

Testtel és lélekkel való imádkozás
a böjt! A böjt által közelebb kerülünk
Istenhez, és minél közelebb vagyunk
hozzá, annál jobban érezzük, hogy
tökéletesednünk kell. Erre szolgál
a szentgyónás, a gyakoribbi imádság, a mások felé való odafordulás,
a megbocsátás, a bocsánatkérés elfogadása, csak tiszta szívvel tudok
Isten előtt megállni Szent Atanáz így
ír: „Megtisztítja a szívet, megszenteli
a testet, végül pedig elvezeti az embert Isten trónja elé. Isten jelenlétébe
helyez bennünket.”
Vezessen minket e szent időszak
Isten színe elé!
Az Egyházközség és magam nevében is kívánok sok kegyelmet mindenkinek!
 Dombi Ferenc Csaba
plébános

Múltidéző

Urivi áttörés: soha
többé háborút!

A háború pokol,
a háború a civilizált emberiség
elleni merénylet.
A háborúknak
nincsenek hősei,
csak áldozataik,
veszteseik. Gyászoló anyák, feleségek, apjukat
soha viszont nem
látó gyermekek.
A második világháború legvéresebb ütközete, az 1943. január
12-én kezdődő urivi áttörés a magyar történelem lapjaira második
Mohácsként vonult be. Szinte nem
volt az országban, de Parádon sem

olyan család, aki
ne aggódott volna frontra vezényelt szeretteiért,
majd a katonai
összeomlás hírére ne öltött volna
gyászt.
Január, az új év
kezdete szomorú évforduló az
országban s Parádon is. Bár településünkön nincs
hagyománya a tűzgyújtásnak, emlékezzünk meg az új év első lapszámában a világháború áldozatairól,
kiket 72 év múltán is megillet a tisztelet, s egy néma főhajtás.

Parád világháborús halottai
Barkóczi Antal
Bartus Béla
Bartus József
Bartus Pál
Bartus Sándor
Botos Zoltán
Csortos András
Csortos Dezső
Csortos József
Csortos Sándor
Fehér Béla
Gáspár László
Gáspár Sándor
Hegedűs Mátyás
Híves Sándor
Jónás Bálint
Kívés Béla
Kívés Ignác

Kívés János
Kívés József
Kívés Péter
Kívés Sándor
Kívés Pál
Kiss József
Kovács Gusztáv
Ladányi Pál
Lipik Gyula
és családja
Malicsek Béla
Mizler Lajos
Molnár József
Nagyfejeő József
Osztafin András
Panc Erika
Panc Jenő
Panc Sándor

Panc Sándorné
Pál Antal
Pifko Ferenc
Pifko Rudolf
Szakács Bálint
Szakács Pál
Szakács Sándor
Szakács Sándor
Tarjányi József
Tarjányi Nándor
Tarjányi Sándor
Tarjányi Tivadar
Tarjányi Vince
Tóth Bertalan
Tóth Béla
Vanó János
Vizler László
Zám András
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A parádi
gyógyfürdő
története
A parádi gyógyfürdő alapját 1778-ban egy
társaságtól alapított timsóbánya vetette meg,
mely működését 1812-ben a timsó főzéséhez
szükséges fa drágasága miatt kénytelen volt
beszüntetni.
A bányában dolgozó munkások közül
néhányan, akik bőrkiütésekben, lábszárfekélyekben szenvedtek, mintegy ösztönszerűleg kísérelték meg az aknákban meggyűlt
vizet szenvedéseik enyhítésére fölhasználni,
s midőn annak jó hatását tapasztalták, a víz
gyógyerejének híre csakhamar elterjedt a
környéken. Alig telt el néhány év, s már nemcsak a közeli falvakból, hanem a távolabb eső
vidékekről is kezdtek ideseregleni a betegek.
Amikor 1798-ban Kitaibel Pál az ország ásványvizeinek tanulmányozására Parádra
érkezett, itt már néhány lakószobát és fürdőkádat talált. Ő volt az első, aki a parádi
ásványvizeket vegyelemezte és tapasztalatai
1799-ben publikálta.
Ez időben a fürdőnek még nem volt állandó orvosa, a betegeket az egri és gyöngyösi
orvosok látták el a szükséges tanácsokkal.
A fürdővendégek szaporodásával történtek ugyan némi bővítések és javítások, de
korántsem olyanok, mint amilyent a fürdő
kiváló gyógyhatása megkívánta volna. Végül Ullmann Móricz és Kaan Samu, akik
a Grassalkovics-féle debrői uradalommal
együtt Parád fürdőjének is zálogbirtokosai
lettek, 1827-ben az égvényes-kénes forrásnál, a Csevicénél, 1829-ben pedig a timsósfürdőnél építettek fürdő- és lakóházakat. A
fürdő vezetését egy uradalmi tisztviselőre
bízták, a források fölé pavilonokat emeltek,
azok környékét fasorokkal övezték és minden irányban gondoskodtak a fürdővendégek kényelméről.
(Folytatjuk)

Tudja-e Ön? Százharminc éves a mátrai turizmus
Az 1880-as évek közepén már volt
helyi és országos igény a Mátra idegenforgalmának,
turizmusának
megszervezésére, mint ahogy arról
egy 1885 novemberében megjelent
újságcikk is tanúskodik: „Egyesületi
tevékenységükre nézve nagyon hálás volna, a Kékeshegy a Mátrában.

Azonkívül ott van Parádfürdő, ott
a jó visontai és egri bor, úgy hogy a
közeli vaspálya idővel nem egy vendéget Önök vidékére és a Kékesre
csalogatna.”
Az indulást egyetlen tény hátráltatta: a Gyöngyös-Bene-Parád között
vezető vármegyei út silánysága. Gya-
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logos, vagy lóháton igyekvő nem látta
kárát, ellenben a kocsin közlekedők
állandóan tengelytöréstől tarthattak.
A városi tanács folyamodványban
kérte az alispánt az út helyreállítására. Így aztán 1886 tavaszán és nyarán
Gyöngyös és a vármegye összefogásával „kiváló utat” létesítettek.
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Ifjúság, sport

Túrázó, táncoló, csocsózó fiatalok

Tavaly szeptemberben 18 helyi fiatal alapította a PAKSZ-ot,
vagyis a Parádi Kulturális Szervezet azzal a céllal, hogy a helyi ifjúságnak tartalmas közösségi életet biztosítsanak.
A kulturális és sport programok mellett nagy sikerrel rendezték meg a retro diszkókat, melyek látogatottsága rendszeresen eléri a 300 főt.
Eddigi programjaik közt szerepelt retro halloween buli,
hat alkalommal ifiház csocsó versennyel, régi-jó játékok
ügyességi vetélkedő, Ments meg! ügyességi vetélkedő, retro
suli-buli, folk kocsma, adventi vendégvárás, farsangi diszkó,
valamint elindult az „Ismerd meg a Mátrát” túrasorozat is.
A programokról és azon látogatottságáról képösszeállítás Zaja Eszter
ban számolunk be.

„Maskarások, bolondok, rázzátok a kolompot / Takarodjon el a
tél, örvendezzen, aki él!” Ezekkel
a gondolatokkal vette kezdetét az
idei iskolai farsang. Igyekeztünk
minden erőnkkel elűzni a telet. Hangos sikításokkal, síppal,

dobbal, kereplővel jártuk a falu
utcáit és adtuk hírül mindenkinek, hogy elegünk van már a
hidegből. A kiszebábok bíbor
füstje fölszállt, hiszen Kancsal
Karcsit és Sérült Sárát elégettük.
Napközben farsangi fánkkal,
szendvicsekkel csillapítottuk éhségünket, teát kortyolgattunk.
Köszönjük az aktív nagymamáknak és szülőknek a fáradságos munkát.
A délután ünnepi hangulatban telt, jártuk a táncot, a palotással, angol- és bécsi keringővel,
a művészeti iskolások táncbemutatóival. Aki látta, nem felejti
el és büszke volt gyermekére.
Nem maradt el a jelmezes felvonulás, a tombola és a diszkó sem.
„Mert a farsang februárban nagy
örömet ünnepel, / Múlik a tél, haja
húj, s a tavasznak jönnie kell!”
 Drotárcsik Ildikó
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FOTÓ: FARKAS GITTA

Tavaszváró Fáy-farsang

Kitűnő hangulatú táncház. Február 21-én
táncház várta az érdeklődőket. A talpalávalót
a salgótarjáni Dobroda zenekar húzta, miközben Szabó Ágnes Ilona és Husvéth Csaba a
Nógrád Táncegyüttes tagjai Vág-Garam közi
táncokat tanítottak. A hangulat kitűnő volt.

