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PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INFORMÁCIÓS LAPJA

Tisztelt Lakosok!
Kedves Parádiak,
Parádfürdőiek
és Parádóhutaiak!
Az egész világot érintő nehéz időszakot élünk az új koronavírus okozta humánjárvány megjelenése miatt. Ahhoz,
hogy a járvány minél kevesebb emberi vesztességgel járjon,
fontos betartanunk a hiteles forrásból kapott utasításokat.
A település honlapján, valamint Facebook oldalamon
naprakészen tájékozódhatnak az aktuális helyzetről.
Hiteles és friss információkat a www.koronavirus.gov.hu
felületen kaphatnak az országos helyzetről.
Szeretnénk felhívni a figyelmet az óvintézkedések és utasítások figyelemmel kísérésére és betartására, mert ezek a
Parádi Mozaik
Parád Nagyközség
Önkormányzatának
információs lapja
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lépések létfontosságúak a vírus terjedésének lelassításában!
Legyünk fegyelmezettek, óvatosak, mert ez sokak életének
megmentésével járhat.
Vigyázzunk magunkra, egymásra, időseinkre!
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a településünkön munkáját végző
egészségügyi dolgozóknak, különös tekintettel a Háziorvosi rendelő, a Gyógyszertár, a Szociális Otthon és a Parádfürdői Állami Kórház dolgozóinak, a napi szinten helytálló
kereskedelmi alkalmazottaknak, postai dolgozóknak, a
Takarékbank és a pékség dolgozóinak, azért a lelkiismeretes munkáért, amelyet mindannyiunk érdekében és
ellátásunkért végeznek.
Köszönet a konyhán, az ÖNO-ban dolgozóknak, a hivatal alkalmazottainak, rendőreinknek, polgárőreinknek és a
nem kis feladatot ellátó, most távoktató pedagógusainknak.
n Mudriczki József
polgármester
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Megújult a könyvtár

A Húsvét üzenete

100. születésnap

Parád - Bamako

Március 9-én került sor a könyvtár ünnepélyes megnyitójára.

A Húsvét üzenete: az élet
győzelme a halál felett!

Rusz Miklósné Bözsi nénit köszöntötték az Idősek Otthonában.

Afrikai élményeiről beszélgettünk Révész Zoltánnal.

Önkormányzati hírek
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Beszámoló a képviselő-testületi ülésekről
2019. december 11.

A polgármesteri beszámolót követően az első napirendi pontban Parád
Nagyközség Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatának aktualizálását tárgyalta és fogadta el a testület.
Erre azért volt szükség, hogy a községháza energetikai felújítására megnyert
pályázatunk abba a szakba léphessen,
amikor a kivitelezői kiválasztások
megtörténnek.
• I I. napirendi pont: Az előterjesztés
településünk 2020-as költségvetési
javaslatához tájékoztatóként került
megküldésre az önkormányzat tervezési, és beszámolási feladatairól.
A tárgyalás során a testület tagjai
kérdéseket, javaslatokat fogalmaztak
meg a készülő költségvetéshez.
• I II. napirend az egyebek volt, melyben először Parád Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete az SZMSZ. 1. sz. mellékletében
felsorolt kormányzati funkciókat a
062020 számú településfejlesztési
projektek és támogatások címmel
egészítette ki. A második előterjesztés egy Parádfürdőn időszakosan árusító vállalkozó kérelme volt,
melyben fedett árusító hely kialakítását kérelmezte. A testület felkérte
a Pénzügyi Bizottságot, az ügyben
előzetesen alakítsa ki álláspontját.
• A
 IV. napirendi pontot zárt ülés
keretében tárgyalta a testület, melynek témája új eljárás keretében „Termőföld adás – vételi szerződés kifogásáról döntés” volt. A testület a
kifogásban foglaltaknak helyt adva,
a benyújtott szerződést ismételten
jóváhagyta.

2020. január 20.

A rendkívüli képviselő-testületi ülés
egy napirendi ponttal került összehívásra, melynek oka a Parádi Közös
Önkormányzati Hivatal épületének
energetikai korszerűsítése kivitelezési munkáinak megvalósítása tárgyában beszerzési eljárás megindításáról
döntés. Az ajánlattételre felkérendő
vállalkozások kiválasztásra kerültek,

valamint tájékoztató hangzott el a Parádfürdőt érintő konzorciumban (Mátraderecske, Térségfejlesztési Kft. Eger,
Parád) benyújtott turisztikai fejlesztésre irányuló pályázat állásáról.

2020. január 29.

A köszöntést és a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztását követően polgármesteri és képviselői indítvány hangzott el arról, hogy a napirendi pontok
sorrendjét változtassa meg a testület,
illetve a költségvetést utolsó pontként
tárgyalja (egyhangú szavazás).

tület döntött a fogorvosi praxis pályáztatásáról, továbbá arról, hogy átmenetileg – 2 hónap időtartamra – a
recski körzet fogorvosa, Dr. Aradvári
Mária látja el a helyettesítési feladatokat. Az egyhangú szavazást követően
azért mindenki jól tudta, ez nem lesz
egyszerű, hiszen az országban több
száz a be nem töltött praxis.
• V
 . napirendi pontban a törvényi
kötelezettségnek megfelelően előterjesztésre került a polgármester 2020as szabadságtervezete, ami elfogadásra került.

Tisztelt Olvasó! • V I. napirendi pontban elfogadtuk a
Hatvani Tankerület javaslatát, melyAmennyiben a képviselőben meghatározásra került a Fáy
testületi ülések előkészítésére
András Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola 2020–2021-es tanszületett dokumentumokról,
év felvételi körzethatárai. Az előző
a döntésekről, határozatokról,
évekhez képest változás nincs.
rendeletek tartalmáról többet
szeretne megtudni, kérjük, • V II. Az egyebek pontban 3 előterjesztés került tárgyalásra. Először a
keresse fel Parád honlapját,
Palócka Néptáncegyüttes vezetőjéa www.parad.hu-t.
nek, Csortos Ibolya tanárnőnek tá• I . napirend: Elfogadásra került önkormányzatunk 2020-as munkaterve.
• I I. napirend: Az önkormányzati törvénynek megfelelően előterjesztésre
került a 2020 – 2024-es ciklus Gazdasági Programja. A tárgyalást követően a testület elfogadta azt. Azóta
már tudjuk, a koronavírus fertőzés
miatt sok minden megváltozik.
• I II. napirend: Létrehoztuk a Településfejlesztési Bizottságot, ezzel a
lépéssel az SZMSZ-nek megfelelő
struktúrában dolgozhat az önkormányzat. A bizottságot Csortos Gábor vezeti, tagjai Bessenyei István és
Csortos András, külsős tagokként
Szakács József és Nagy Zsolt került a
bizottságba.
• I V. napirend: Az elköszönő Dr.
Ivánfalvi Gábor fogorvos helyébe új
fogorvost kell keresnünk, ezért a tesc
cParádi
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mogatási kérelmét tárgyalta testület,
majd a Sziget út felújításának kivitelezője kiválasztásához megkeresendő vállalkozások (5 vállalkozás) kerültek meghatározásra. Ezután egy
személyesen megjelent, Parádfürdőn
vásározó vállalkozó kérte a testülettől, hogy ez évre is kapjon lehetőséget a tevékenységének folytatására
– a testület támogatta a kérést.

Az elfogadott napirend alapján zárt
ülés formájában folytatódott az ülés. A
képviselő-testület megtárgyalta Parád
Nagyközség Önkormányzatának és
szerveinek 2020-as költségvetését. Az
előterjesztést a bizottságok előzetesen
tárgyalták és azt elfogadásra javasolták. A tárgyalás alatt a költségvetést
érintően több pontban módosítási
javaslat hangozott el, amit a testület
elfogadott. Ezek között volt nyugdíjba
vonulással kapcsolatos jutalmazás, és a
település üzemeltetésében hozott, a lakosságot kedvezően érintő változások.
Jelesül minden gyermek ingyen étkezhet az óvodában, a temetőkben (Parád,

Önkormányzati hírek
Parádóhuta) minden parádi lakcímmel rendelkező ingyen kaphat sírhelyet időkorlát nélkül, az urnafalban az
alsó sorokban 25 eFt, attól fölfelé eső
bármelyik sorban 45 eFt az urnák elhelyezésére szolgáló fülke.
A kiállítóhelyek látogatásának díjait is
aktualizálta a testület.
A költségvetésről bővebben olvashatnak a „Falugyűlést tartott az önkormányzat” című cikkünkben.

2020. február 26.

A polgármesteri beszámolót követően
8 napirendet tárgyalt a képviselő-testület. Az első napirendi pontban újra
tárgyaltuk az előzőleg elfogadott költségvetést. Ennek az volt az oka, hogy
törvényességi felhívást kaptunk a tekintetben, hogy a rendelet elfogadása
kapcsán a személyi kérdéseken túl a
továbbiakat nem nyílt ülésen tárgyalta,
illetve fogadta el a grémium. A költségvetési rendeletet visszavontuk majd újratárgyaltuk, ezt követően változtatás
nélkül fogadtuk el újra.
• I I. napirendben az IKSZT 2020.
évi munkatervét tárgyalta a testület.
Örömmel nyugtázta a sok-sok programot, amelyek a tavalyi évhez képest
is gyarapodtak. Jó volt hallani, hogy
egyre többen vesznek részt, közösségekben töltik szabadidejüket az
IKSZT által szervezett programokon.
– Sajnos azóta tudjuk a koronavírus
fertőzés miatt itt is minden borul.
• III. napirendi pontban tájékoztató hangzott el a Parádi Nemzetiségi
Önkormányzat 2019. évi munkájáról
Berkes Elemér elnök előterjesztésében. A tájékoztatót a testület elfogadta.
• IV. napirendi pontban szintén tájékoztatás hangzott el a szociális tűzifa támogatás kiosztásáról. Bükerné
Huszár Erzsébet képviselő asszony, a
Szociális Bizottság elnöke elmondta,
hogy a törvényben meghatározottak alapján és az ehhez kapcsolódó
pályázatnak köszönhetően 177 m3
darabolt tüzelő került kiszállításra a
rászorulók részére.
• V
 . napirendi pont keretében polgármesteri tájékoztató hangzott el
a 2019. évi közfoglalkoztatási prog-

ram végrehajtásáról és a 2020. évi
előkészítéséről. A képviselő-testület
egyhangúan egyetértett abban, hogy
köszönettel tartozunk a közmunkásaink felé, hiszen a vezetőikkel
együtt oroszlánrészt vállalnak a település üzemeltetésében. A 2020-as
év hasonló tartalommal és létszámmal lett megtervezve, mint az előző
és azóta már tudjuk, hogy a hatósági
szerződésben ezt rögzítettük is.
• V
 I. napirendi pontban döntöttünk
a Parádi Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése című beszerzési eljárás
eredményéről, mely szerint a kivitelezést az egri székhelyű Kállay-Term
Épületgépészeti és Szolgáltató Kft.
végezheti el. Reményeink szerint a
kivitelezés hamarosan elkezdődik.
• V
 II. napirendként beszámoló hangzott el a közös szennyvízberuházás
állásáról, miszerint folyik a tisztítómű felújítása, átalakítása és a településünket érintő utcák tekintetében is
elkezdődtek a munkálatok. A Cifra
utcában 1 bekötés és tereprendezés
van hátra, az Ady utcában a nyomott
rendszer helyett ésszerűbb megoldást alkalmazva gravitációs rendszer kerül megépítésre, ami ugyancsak folyamatban van. Parádóhután
a Károlyi utcában is elkezdődött a
kivitelezés. Kérésünkre az ÉMÁSZ
Hálózati Kft. kivitelezője azonnal
követi a szennyvízhálózat építését,
így nem kell az utcában újabb munkaárkot nyitni, reményeink szerint a
helyreállítás még gyorsabb lesz.
• A
 z egyebek napirendi pontban
újból előterjesztésre került a parádfürdői parkolóban már régóta elárusító engedéllyel rendelkező szűcs
vállalkozó kérelme, azonban döntés
ügyében nem született. Továbbá
döntöttünk arról, hogy idén is biztosítjuk az érdeklődő lakosok részére a
„Vetőmag támogatást”. Foglalkozott
még a képviselő-testület a folyamatban lévő üres fogorvosi praxis pályázatával, annak helyzetével. Szó volt
még a Cifraistálló és Kocsimúzeum
jövőjéről, kérdés hangzott el a Levendula Kötészet működéséről, és
tájékoztatás hangzott el a parádfürc
cParádi
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3
dői Károlyi kastély ügyében a Miniszterelnök úrnak íródott levélre
kapott válasz tekintetében.
Az ülés zárt ülés keretében folytatódott,
ahol személyi és anyagi természetű kérdéseket tárgyalt a képviselő-testület.

2020. március 16.

A rendkívüli képviselő-testületi ülés
2 napirendi ponttal lett összehívva. Az
ülés a kialakult koronavírus fertőzéssel kapcsolatosan kihirdetett „rendkívüli helyzet” miatt kibővítésre került,
hiszen döntéseket kellet hoznunk az
intézmények további működése tekintetében. A képviselőkön kívül az ülésre
az intézményvezetők, a háziorvos és az
idősek ellátásáért felelős egészségügyi
és szociális dolgozók is meghívást kaptak. Egyetértés volt abban, hogy az önkormányzati hatáskörbe helyezett óvodai bezárást Parádon is meglépjük, de
ezzel párhuzamosan a gyermekétkeztetést továbbra is fönntartjuk. Döntéseket hoztunk a háziorvosunk javaslata
alapján mind a rendelés átalakítása,
mind a hivatal ügyfélfogadási rendjének megváltoztatása tekintetében. Figyelembe vettük a kormány döntéseit,
így bezárt a Közösségi Ház, a Könyvtár
és a kiállítóhelyek. Erről tájékoztatások
kerültek föl a világhálóra, illetve a posta
bevonásával papíralapon is megkapják
a lakosok. Azt még nem tudni, hogy mi
lesz a végkifejlete a helyzetnek, de mindent megteszünk azért, hogy minimalizáljuk a fertőzés terjedését.
• H
 osszas tárgyalást követően tértünk
rá az I. napirendi pontra, miszerint
a Sziget út felújítására kezdeményezett vállalkozók közül csak 1 küldött
ajánlatot, így a testület azt a döntést
hozta, hogy új eljárást kezdeményez
részben új szereplőkkel.
• A
 II. napirendi pontban Baji Imre
kosárfonó iparművész kérelméről
tárgyalt a testület és egyhangú döntést hozott arról, hogy a tavalyi évben már kezdeményezett, de akkor
sikertelen fölterjesztés újból benyújtásra kerüljön, miszerint Baji Imre
kosárfonó a „Népművészet mestere” cím birtokosává válhasson.
n Mudriczki József
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Falugyűlést tartott az önkormányzat
Február 27-én, önkormányzatunk megtartotta szokásos lakossági fórumát a „Falugyűlést”, amely a több éves tapasztalatokhoz
hasonlóan az idén is családias keretek közt (kb. 40 fő) zajlott le.
A tudósításban nagyvonalakban számolunk be az eseményről.
A köszöntés és a felvezetés után először köszönetnyilvánítás hangzott el
az előző testület felé, mely szerint jó
irányú fejlesztéseket indítottak el, illetve a pénzügyi helyzet is megfelelő
ahhoz, hogy a most regnáló képviselő-testület is hatékony munkát tudjon
végezni. A tájékoztatóban elhangzott:
• Parád Nagyközség Önkormányzatának ülésein végzett képviselőtestületi munka
• Saját bevételek alakulása
• Vállalkozási tevékenység településünkön
• Az önkormányzat létszámgazdálkodása
• Gondolatok a 2019. évi és a 2020.
évi költségvetésekről, azok teljesüléseiről
• A községünk általános jellemzői
• Településfejlesztés iránya, lakónépesség alakulása, a község legfontosabb gazdálkodó egységei, mint
foglalkoztatók
• Közbiztonság
Továbbá szó volt a civil szervezetekről, és végezetül a lakosságot foglalkoztató és érintő kérdések meghallgatása és azok megválaszolása történt.
Részletesen: 2019-ban 21 képviselőtestületi ülést tartottunk, melyeken 89
határozatot hozott, valamint 10 rendeletet alkotott a grémium.

A 2019. évi és a 2020. évi
költségvetés elemzése,
vagyoni helyzet
A 2019. évi előirányzat 557.079.076
Ft eredeti kiadással és 575.657.250 Ft
tény kiadással zárult. Azt gondolom,
bátran állíthatjuk, hogy intézményeink színvonalas módon működtek
feladataikat jól ellátták. A költségvetés kerete lehetőséget biztosított a
testület részére, hogy elképzeléseit
megvalósíthassa, egyrészt pályázati
forrásokról és önerős fejlesztésekről
is szép számmal tudtunk beszámolni. Természetesen voltak befejezett és

áthúzódó projektjeink, olyanok, amelyeknél az átadás vagy a kivitelezés az
idei évben valósul meg.
Engedjék meg, hogy pár szóban bemutassam az említett fejlesztéseket,
melyek a következők: ÉMO-1 szennyvízelvezetés 4 utcát érintően (Cifra,
Kossuth út szakasza, Ady és Károlyi
út, valamint szennyvízkezelés fejlesztése Recsk telepen). A Kékesi és Hársfa
úti csapadékvíz-elvezetés hamarosan
befejeződik. Újabb urnafal építése
valósult meg. A Kékesi úti Tűzoltó
Galéria (volt tűzoltószertár) nagy ajtóinak cseréje és a Kossuth út 45-47.
(volt napközi épület) külső felújítása
megtörtént. Támogató döntések alapján sikerült megerősíteni az Önkéntes
Tűzoltócsapatot, annak elhelyezését
és eszközállományát (új hely, Mercedes szerkocsi). A Zetor traktorunkra
hótolólapot vásároltunk. A Közösségi Házba faburkolatokat és klímaberendezéseket szereltettünk, valamint
jelentős kátyúzási munkákat végeztettünk útjainkon és a járdákon. Az
Erzsébet Park Hotel területén két akna
között avult csatorna gerincet újítottunk meg, folyamatban van a Termelői Piac kialakítása, és a könyvtár
felújítása, amely március 9-én kerül
átadásra (azóta megtörtént).
A „Magyar Falu” pályázati rendszerben megújítottuk a háziorvosi
rendelő eszközeit, a temetőbe új, dupla
kegyeleti hűtőt szereztünk be. Nyertes
pályázat a Sziget út szilárdburkolattal
való ellátására, a rendőr szolgálati lakásra beadott, és a „Tanyagondnoki
Szolgálat” létrehozása kapcsán 9 személyes kisbusz beszerzése, valamint
az Óvoda udvarának fejlesztésére
(5X4 m-es faház elhelyezése és a kerítés megújítása a megkezdett módon),
ezek az idei évben megvalósítandó beszerzések és kivitelezések.
A TOP pályázati rendszerben a Községháza energetikai felújítására (külső
szigetelés, külső nyílászárók cseréje,
c Parádi Mozaik • 2020. március d

fűtéskorszerűsítés, napelemek elhelyezése) nyert projektünk kivitelezése
hamarosan elindul.
Folyamatban lévő pályázataink a
Parádi Bölcsőde kialakítására beadott
pályázatunk. Konzorciumi partnerként veszünk részt a Heves Megyei
Térségfejlesztési Kft-vel és Mátraderecskével a turisztikához kapcsolódó
fejlesztésekben, amely a tervek szerint
a kerékpáros és a lovas turizmus élénkítését erősíti és a szabadidő kulturált
eltöltését segíti térségünkben. Parádfürdőn, a volt kertészet területén
kerékpáros pálya, színpad, épület, vizesblokk és hozzátartozó parkoló, valamint a Fehérkő hegyen sajátos funkcióval tervezett, közel 20 m-es kilátó
épülhet meg.
Az idei télen pályázaton nyert 177m3
szociális tűzifát osztott ki az önkormányzat. A 2018/19-es évi téli rezsicsökkentés keretén belül, 2019-ben
kiosztásra került 28 háztartásnak 162
db, 2000 Ft értékű, cserére jogosító kupon, amelyek – 6 kivételével – beváltása megtörtént.
A 2020. évi költségvetés 491.851.555
Ft bevétellel és kiadással került megtervezésre és elfogadásra a testület
részéről. Az elfogadott költségvetés a
lakosság terheit nem növeli, minden
olyan eddig megszokott lakossági
támogatást tartalmaz, ami az előző
években is biztosítva volt a lakosság
számára. A temetők üzemeltetésénél
az a változás történt, hogy a parádi
lakcímmel rendelkező elhunytak sírhelye időkorlát nélkül ingyenessé vált.

Saját bevételek alakulása
A helyi adók, gépjárműadó, étkezési
térítési díjak, kiállítási belépők, tovább
számlázott közműdíjakból, valamint
kamatból 79.684 eFt került tervezésre.

Vállalkozási tevékenységről
pár gondolat
Településünkön jelenleg 205 vállalkozás folytat tevékenységet vagy van bejelentkezve. A viszonylag magas szám
köszönhető az iparűzési adó alacsony
mértékének.
A tavalyi év iparűzési adó bevétele 28.556.477 Ft volt, amely csekély

Önkormányzati hírek
emelkedést mutat 2018-hoz képest.
A vendégéjszakák száma 68.078 volt,
amely után az idegenforgalmi adó bevétel 22.326.872 Ft volt 2019-ben. Ez
az adat szintén enyhe emelkedést mutat az előző évhez képest.

Az önkormányzat
létszámgazdálkodása
A település egyik legnagyobb foglalkoztatója az önkormányzat. Évek óta
hasonló létszámmal vagyunk jelen a
foglalkoztatók között. Természetesen
én ideszámítom a közfoglalkoztatásban résztvevőket is. Jó a tendencia a
tekintetben, hogy a közfoglalkoztatottak létszáma 2019-ben sem mutatott
emelkedő számot, 23 fővel dolgoztunk
és ezt a létszámot szeretnénk ebben
az évben foglalkoztatni. Az már most
látható, hogy a csökkent létszámmal
egyre nehezebb lesz azoknak a feladatoknak az ellátása, amit az előző
években fölvállalt az önkormányzat.
Ebben az önkormányzati ciklusban
egyik legnagyobb feladat a „generációs váltás” adta kérdések jó megoldása.
A Községházáról többen nyugállományba vonulnak, de a település életét nagyban befolyásoló intézmények
élén is történik hasonló változás.

A községünk általános jellemzői
Településfejlesztés iránya
Azt gondolom, teljes az egyetértés a lakosság és a testület tagjai között abban,
hogy a fejlődés iránya nem lehet más,
mint a turizmus, a gyógy-idegenforgalom és az ehhez kapcsolódó fejlesztések. Kisebb léptékű ipari tevékenység
is elképzelhető, valamint az itt élők
életminőségének, életfeltételeinek, élethelyzetének javítása, az óvoda, az iskola működésének segítése, az idősekről
való gondoskodás, a civil szervezetek
működésének támogatása. Mindezeket
igyekszünk minél nagyobb mértékben
pályázati forrásokból biztosítani.

Lakónépesség alakulása
A legutolsó hivatalos nyilvántartásból
származó adat 1987 főről ad számot.

Közbiztonság
Településünk életét nagymértékben
befolyásolja a közbiztonság, a rendőrség, a polgárőrség munkája.

A körzeti megbízottak személyében változás nem történt, továbbra is
Madarász Imre c.r. ftzls. és Kelecsova
Péter Attila c.r. tzls. látják el a rendőri teendőket. A rendőrség éves tájékoztatásából az olvasható ki, hogy az
elmúlt évek során jónak minősíthető
Parád közbiztonsági mutatója, bár az
is igaz, hogy kisebb kihágások településünkön is előfordulnak. Sajnos még
mindig vannak falopások a környék
erdőségeiből, ami a tulajdonosoknak
károkat okoz.
Engedjék meg, hogy eleget tegyek
a rendőrség kérésének és itt is felhívjam a lakosság figyelmét a „Trükkös
tolvajok” elleni védekezésre! Nyomatékosan kérjük, zárják lakásaikat, ne
engedjenek be idegent a portájukra,
lakásukba. Ha mégis megtennék vagy
megtették, értesítsék a rendőrséget a
112-es telefonszámon, vagy hívják a
körzeti megbízottainkat. Ha lehetséges, jegyezzék föl a gyanús személyek
közlekedési eszközeinek rendszámát,
ezzel is segítve a rendőrség munkáját.

A község legfontosabb
gazdálkodó egységei,
mint foglalkoztatók
Az Erzsébet Park Hotel, a Parádfürdői Állami Kórház, az Egererdő Zrt.
Parádfürdői Erdészete, az Idősek Otthona, a Klebelsberg Központ, az ÉRV.
Zrt. a különböző vállalkozások és az
önkormányzat.

A civil szervezetekről
A civil szervezetek segítik településünk életét, sok esetben támaszkodhatunk segítségükre. Engedjék meg,
hogy név szerint is említést tegyek róluk: működik a Polgárőrség, a Palócbokréta Hagyományőrző Egyesület,
az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Parádi Kulturális Szervezet, a Parádi Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület, a
Parádi Sportegyesület, a Vöröskereszt
és a Parádi Gyermekekért Alapítvány.
Ezúton is szeretném megragadni az
alkalmat, hogy ebben a körben is
megköszönjem áldásos munkájukat,
tevékenységüket, amit településünk
érdekében önzetlenül végeznek.

A koronavírus terjedéséről
Tájékoztatásul az akkor ismert aktualitások hangoztak el, természetesen
c Parádi Mozaik • 2020. március d
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azóta jelentős változások történtek. A
helyzetről csak hiteles forrásból érdemes információkat szerezni ehhez pedig használják a https://koronavirus.
gov.hu weblapot.

A gyűlés hátralévő részében kérdések és válaszok hangoztak el.

• A
 Parádóhutára vezető út rossz állapotával kapcsolatosan kérdezték
mikor kerül felújításra?
Az önkormányzat nem tud fele
lősséggel időpontot meghatározni
a felújítás tekintetében, mivel az 5
számjegyű út az állam fenntartásába
tartozik, de ígéreteket már kaptunk
a munka elvégzésére. Azt látjuk,
hogy most is folynak munkavégzések (kábelfektetés) Parádóhután és
többször elhangzott az illetékesektől, hogy ezek befejezésével tervezik
az út felújítását.
• K
 érdés hangzott el a fogorvosi szolgálat helyzetéről, amire válaszként
elmondtam, március végéig az önkormányzat a recski körzet fogorvosával kötött szerződést a parádi
betegek ellátására, de ezzel párhuzamosan folynak tárgyalások a jelenleg üres praxis betöltésére. Bízunk
benne, mire a Mozaik kiadásra kerül
sikerül ezt a kérdést megoldanunk.
• K
 érésként hangzott el a templom
környéki tujasor egyes egyedeinek
csonkolása, mivel a kanyarodást
zavarja. Természetesen azóta pár
tuja megcsonkolásra került, ha és
amennyiben a helyzet nem megfelelő irányba változik, akkor kivágásokra kerül sor.
• K
 érdésként hangzott el az ásott kutak jelenlegi jogi státusza, amire az a
válasz hangzott el, hogy a kormány
a 2018-as szabályozást 2019-ben
visszavonta, azzal, hogy az idei év
végéig új szabályozást dolgoz ki, tehát addig a kutakkal kapcsolatosan
nincsen bejelentési tennivaló.
A gyűlés zárásaként jó egészséget
és szép estét kívántunk minden megjelentnek és rajtuk keresztül településünk minden lakójának.
n Mudriczki József
polgármester
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Közösségi Ház – IKSZT hírei
Kedves Parádiak, kedves Olvasók! Jó néhány
hónap telt már el a decemberi és adventi programok óta, mégis engedjék meg, hogy néhány
gondolatban képekkel illusztrálva bemutassuk

az év utolsó hónapjának történéseit, hiszen
vannak, akik többnyire csak ezen kiadvány
lapjain keresztül értesülnek a településen zajló
programokról.

Mikulásváró

December 6-án a Közösségi Ház és a
Szülői Munkaközösség szervezésében
Mikulásváró délután részesei voltak
mindazok, akik eljöttek az általános
iskola előtti térre. Az idén is nagy izgalommal várták a gyerekek a Mikulás
érkezését. A táj is ünnepi díszbe öltözött, fehér hótakaró alá bújt erre a napra. De nemcsak a gyerekek készültek
erre az alkalomra, hanem szüleik is. Finomabbnál finomabb sütiket sütöttek,
valamint a gyerekekkel közösen ötletes
ajándékokat készítettek, amiket egy
igazán hangulatos adventi vásár keretében jelképes összegért lehetett megvásárolni. Az ebből befolyó bevételből
az osztálypénztárak gyarapodtak.
A Mikulást váró gyerekeket forró
teával, a felnőtteket forralt borral kínáltuk és a hangulatot még barátságosabbá varázsolta a lobogó tűz fénye,
melege.
Aztán végre megérkezett a Mikulás!
Az őt kísérő krampuszok segítségével
elhozta hatalmas zsákjaiban a gyerekeknek szánt csomagokat. Az 1. osztályos gyermekek és a Parádi Pacsirták
kedves kis műsorral köszöntötték.
Ezután a krampuszok segítségével kiosztásra kerültek a csomagok, majd a

Mikulás sorban átadta a kisebbeknek
is a nekik hozott ajándékot. Sok gyermeket szólított a színpadra, akik közül
néhányan megszeppenve vették át a
mikuláscsomagot.

Kispalócka Néptánccsoport

Kicsik és nagyok tolongtak a színpadon, amikor a Mikulással közös fotó
készítésére nyílt lehetőség.
Aztán elérkezett az idő, elköszönt
a gyerekektől, felkerekedett, hogy tovább folytathassa útját, hiszen sok
helyen várták még. Reméljük az idén
újra eljön hozzánk. J
***
December 14-én a Parádi Idegenforgalmi és Kulturális Egyesülettel közös
szervezésben Luca napi programra
vártuk az érdeklődőket. A kora délután
kezdődő rendezvényen Csortos Béláné
Ria előadásában megismerhettük a
Luca nappal kapcsolatos szokásokat,
hiedelmeket, majd a parádi Kispalócka
Néptánccsoport, valamint a szajlai
Pünkösdi Rózsák Hagyományőrző Egyesület műsorai színesítették a
programot. A nap hagyományához
kapcsolódva boszorkányos meglepetés
tánccal kedveskedett a nézőknek egy
maroknyi csoport.
Forró teával, forralt borral és egy
kis harapnivalóval
gondoskodtak a
szervezők, hogy
ne éhezzenek és
szomjazzanak a
vendégek! A színpadi műsor után a
Kaszi buli gondoskodott a jó hangulatról.

Pünkösdi Rózsák Hagyományőrző Egyesület
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Adventi gyertyagyújtás
Parádóhután

Adventi gyertyagyújtás – Csortos
Józsi bácsi

December 8-án, advent második vasárnapján Parádóhután gyújtottuk
meg az adventi koszorú második
gyertyáját. Első alkalommal vártuk a
hutaikat adventi műsorunkra, ahol az
alsó tagozatosak Csengő hangok kórusa, a 7. osztályos Csikós Vanessza és
Csortos Józsi bácsi gyönyörű szavalata,
valamint Salamon Miklós, Győrfi Bence és Kovács Gyula zenés összeállítása
tette meghitté a délutánt.
Advent harmadik vasárnapján adventi hangversenynek adott helyet
templomunk, ahol a Gonda-Báder duó

és Völgyi Zsuzsi Álom karácsony című
műsorát láthattuk, hallhattuk. A műsor után, mint minden évben, a Parádi
Kulturális Szervezet látta vendégül a
résztvevőket. Ezúton is nagyon köszönjük nekik!
***
Hagyományainkhoz híven került sor a
téli szünet előtti utolsó héten az Idősek
karácsonyára Parádóhután és Parádon,
valamint a Falukarácsonyra. A mű-

sorra iskolánk 4. és 8. osztályos diákjai
készültek, ami kiegészült Csortos Ibolya tanárnő által összeállított műsorral,
amelyben nemcsak néptáncos gyerekek
vettek részt, hanem azok is, akik kedvet
éreztek egy táncos produkcióban való
részvételhez. Köszönjük a műsorban
résztvevő diákok és a felkészítő pedagógusok munkáját, amellyel közelebb
hozták hozzánk az ünnep meghittségét,
segítettek a ráhangolódásra.

Gonda-Báder duó
és Völgyi Zsuzsi

Januártól folytatódtak a Közösségi Ház rendszeres programjai az alábbiak szerint:
		Program megnevezése

Óra időtartama

Az órát tartja

Hétfő		

Klasszikus aerobic

18.00 – 19.00		

Jónásné Zaja Zsuzsanna

Kedd		

Szenior örömtánc

17.00 – 18.30		

Doba Dénesné Ani

		
Hímző szakkör		
Szerda
		Klasszikus aerobic

15.00 – 17.00		
18.00 – 19.00		

Gábor Péterné
Jónásné Zaja Zsuzsanna

Gyógytorna		
Csütörtök
		Gymstick		

17.00 – 18.00		
18.00 – 19.00		

Benyus Lászlóné Evelin - EFI
Majoros Richárd

Klasszikus aerobic

18.00 – 19.00		

Jónásné Zaja Zsuzsanna

Péntek
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10000 lépéses túra

December 28-án a PAKSZ szervezésében újra megrendezésre került a Retro
Disco. A fergeteges hangulatról DJ
Petty gondoskodott.
***
Január 24-én Salgótarjánba a Zenthe
Ferenc Színházba invitáltuk az érdeklődőket, ahol a Nem élhetek muzsikaszó nélkül című zenés vígjátékot néztük meg.
***
Február 8-án a Rákellenes Világnap
alkalmából 10000 lépéses túrára vártuk a kiránduláshoz, sétához kedvet
érzőket, amivel szerettük volna felhívni a figyelmet a mozgás fontossá-

gára. A közös sétán együtt próbáltuk
ki mennyi az ajánlott napi mozgás
(10000 lépés ~ 8 km) egészségünk
megőrzése érdekében. A túra napján
gyönyörű, verőfényes időben tettük
meg a kijelölt útvonalon közös sétánkat, amelyen kicsiktől az idősebbekig
minden korosztály részt vett. Reméljük mindenki jól érezte magát.

Nőnap – László Attila műsora
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***
Február 21-én farsangi mulatozásnak
adott helyet a Közösségi Ház, az iskolások búcsúztatták a telet a vidám délután folyamán.
***
Március 8-án Nőnap alkalmából
Mudriczki József polgármester köszöntötte a megjelent hölgyeket.
Köszöntőjét László Attila műsora
követte, akit az RTL Klub tehetségkutató műsorából ismerhetünk. Ő volt a
2011-es Csillag születik nyertese, „kiscsillaga”. A fiatal előadó jó hangulatú
és egyben szívhez szóló műsorral ajándékozta meg a jelenlévőket. A műsor
után megtekinthettük Bíró Ernő, helyi amatőr festő képeit.
***
Több mint egy hónap szünet után,
március 9-én ismét megnyitotta kapuit a nagyközségi és iskolai könyvtárunk. A Bródy Sándor Megyei és
Városi Könyvtár, valamint Parád
Nagyközség
Önkormányzatának
összefogásával és a Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola támogatásával újult és szépült meg a helyiség, ami teljesen új
berendezést is kapott. A megnyitón
erről a közös összefogásról is beszélt
Mudriczki József polgármester, Tőzsér Istvánné Géczi Andrea, a Bródy
Sándor Megyei és Városi Könyvtár
igazgatója, valamint Szalai Gábor Béláné, a Fáy András Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője, akik a diákok műsorát
követően átadták a megújult könyvtárat és közösségi helyet az olvasó-
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Ladányi Andrea
balettművész, színész,
rendező, egyetemi tanár,
koreográfus, érdemes művész

Könyvtármegnyitó a megújult
könyvtárban

közönségnek. Bízunk benne, hogy
a megszépült, korszerű könyvtárba
egyre többen fognak ellátogatni, hogy
az ott lévő több ezer kötetből megtalálják a kedvükre való olvasmányt,
valamint a jövőben kisebb rendezvények helyszíneként is találkozhatunk
ott a lakosokkal.
***
Március 11-től a koronavírus terjedésének megelőzése céljából született döntés értelmében nem lehetett
megtartani az iskolai programokat,
így a soron következő eseményünk,
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére tartott fáklyás
menet és az emlékműnél tartandó
megemlékező ünnepség elmaradt. Az

intézmény falain belül azonban megemlékeztünk nemzeti hőseinkről. Az
ünnepre műsorral készülő gyermekek
a Közösségi Házban, közönség nélkül
adták elő műsorukat március 13-án,
amely felvételre került. Az iskola diákjai a pénteki napon tanóra keretében
emlékeztek a műsor megtekintésével.
***
Március 11-től rendkívüli jogrendet és
vészhelyzetet hirdetett ki a kormány
a koronavírus járvány miatt az ország teljes területére. Ez az intézkedés
érintette intézményünket, a Közösségi Házat és a Könyvtárat is, amelyek
március 12-től határozatlan ideig zárva tartanak.
Bízunk benne, hogy ezt a rendkívüli
helyzetet mindenki épségben és egészségben vészeli át. Vigyázzunk magunkra, egymásra, családtagjainkra,
különös tekintettel az idősekre. Kísérjük figyelemmel az óvintézkedéseket
és tartsuk be azokat.
A következő találkozásig mindenkinek jó egészséget kívánunk!
n Vass Gáborné

Március 15-ére
emlékeztünk
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Magyarország
számára
kivételesen értékes művészi pályafutása során hazánk egyik korszakalkotó
balettművészeként itthon és
a világ legrangosabb színpadain aratott sikerei, valamint a kortárs magyar
táncművészetet egyedülálló
módon formáló és gazdagító, nemzetközileg is elismert
koreográfusi, illetve táncpedagógusi munkája elismeréseként Kossuth-díjat kapott.

Kedves Andrea!
Parád Nagyközség
Önkormányzata tisztelettel
gratulál kitüntetésedhez.
Büszkék vagyunk, hogy
otthonodnak érzed kicsiny
falunkat, Parádóhutát.
Jókívánságainkat küldjük
további sikeres
pályafutásodhoz
jó egészséget kívánva!

Intézményi hírek
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Bendegúz Óvoda hírei

A Bendegúz Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató
Intézmény dolgozói körében
jelentős változások történtek
az utóbbi félévben.

A mindennapi teendőink mellett az
„Esélyteremtő Óvoda” projekt jelenlegi szakaszában, a bázisintézmények

Több évtizedes aktív időszak után kicsit nyugodalmasabb évek következnek Bükerné Huszár Erzsébet intézményvezető-mesterpedagógus, Kivés
Péterné óvodapedagógus-Psz titkár,
Juhász Imréné házi gondozó életében.
A gyermekekért, a falu közösségéért
nyújtott odaadó munkájukat ezúton is
hálásan köszönjük.
A Gyermekjóléti Szolgáltatásba
új kollégák érkeztek. Nagy Szabolcs
családsegítő helyettesítés formájában fogadja a klienseket minden
kedden 12.00–16.00-ig, csütörtökön
8.00–12.00-ig. A szociális asszisztens,
Karmanné Papp Mónika, napi rendszerességgel elérhető az intézményben.
c Parádi Mozaik • 2020. március d

hirdetnek fórumokat, workshopokat,
műhelymunkákat, valamint fejlesztő
szakemberek helyben tartanak előadásokat az óvónőknek. A projekt
keretein belül két megye konzulensei
megtiszteltek minket azzal, hogy óvodánkat választották tanácskozásuk
helyszínének.
Különös hangsúlyt kapott óvodánkban a lányokról, nőkről szóló Nőnapi
köszöntés. Meglepetéssel készültek az
óvodás fiúk, melyet kis versike kíséretében adtak át minden csoportban és
a konyhán.
A kialakult országos helyzethez igazodva alakítjuk gyermekeink óvodai
életét, figyelembe véve a mindenkori
rendeleteket. Mindezeken túl továbbra is igyekszünk megőrizni pozitív
életszemléletünket.
n Répáné Török Renáta
mb. intézményvezető
Jónásné Zaja Zsuzsanna
óvodapedagógus

Fáy hírek
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Karácsonyi műsor
A Fáy András Általános Iskola és AMI
4. és 8. osztályos diákjainak immár
hagyományos karácsonyi műsorára
2019. december 20-án került sor a falu
Közösségi Házában.
A 4. osztályosok „Leszállt az ég dicső
királya” címmel adtak elő egy szép jelenetet a betlehemi éjszakáról. A műsort
Császár Andrea és Eremiené Lóczi Ildikó tanítónők tanították be. Ezt követte a
8. osztályosok „Karácsonyi táncképek”
című jelenete, amelyet Csortos Ibolya
álmodott színpadra. A műsor harmadik részében a két nyolcadik osztály
zenés irodalmi összeállítását láthatta a
közönség. Felkészítő tanáraik Gyányi
Gabriella és Dr. Szarvas József osztályfőnökök voltak, segítőik Bardóczy Gabriella és Pifkó Judit. A műsor technikai
feladatait ezúttal is Vass Gábor és Vass
Gáborné Krisztina látták el.
A felkészülés ebben a tanévben is nehéz feladat elé állította mind a gyereke-

ket, mind a felkészítő tanárokat, hiszen
ez a munka a mindennapi tanítás-tanulás, dolgozatírás, számonkérés, az
egyéb iskolai teendők mellett sokszor

késő délutánba nyúlt. Kárpótolta őket
azonban a jól végzett munka öröme, a
siker és a közönség hálás szeretete.
A 8. osztályosok mindkét összeállítását különböző helyszíneken és
alkalmakon mutatták be. Elvitték
Parádóhutára, Parádfürdőre és Parádsasvárra is, lehetővé téve ezzel, hogy a
legszélesebb közönség örvendezhessen ily módon is a kereszténység legnagyobb ünnepének.
n Gyányi Gabriella
pedagógus

Itt a farsang, áll a bál…

Idén is megrendezésre került iskolánkban a farsang. Az előző hetekben
minden terem elnyerte a farsangi hangulathoz megfelelő díszítést a pedagógusok, a szülők, a diákok segítségével.
A kiszebábok is elkészültek a 6.-os
osztályok közreműködésével. Franciska és Dezső szép pár lett a végére, és
sok időt kaptak az együttlétre, ugyanis
aznap nem gyújtottunk tüzet az időjárás miatt. A következő héten történt
csak meg a kiszebáb égetése.
Farsang napja idén február 21-ére
esett iskolánkban. A szülők már reggel
nekiálltak a farsangi fánk, a szendvi-

csek, a tea elkészítéséhez, amelyet egész
nap fogyaszthatott, aki megkívánta.
A télűzés a tornateremben kezdődött,
ahol különböző népi mondókákkal közösen őriztük a hagyományt Drotárcsik
Ildikó tanárnő irányításával.
A maszkoskodás következett, ahol
a gyerekek ötletesebbnél ötletesebb
jelmezekbe bújtak, amelyeket a színpadon be is mutattak Vince-Kovács
Katalin tanárnő konferálásával. A 7.
osztályosok közös tánccal készültek,
amelyből megismertük az úszás egy
másik oldalát. Drotárcsik Ildikó és
Kollár Brigitta tanárnő némajátéka
c Parádi Mozaik • 2020. március d

következett, amellyel mindenki arcára
mosolyt csaltak.
A tombolán rengeteg ajándékot
nyerhettek a szerencsések.
A közös tánc egy újdonság volt ebben az évben. Előre készültek a 2. osztályosok, valamint a felső tagozatos
osztályok egy-egy Just Dance koreográfiával. Nagy siker lett, mindenki
rendkívül élvezte, ugyanis a gyerekek
egészen fél hatig ezzel a táncformával
szórakoztatták magukat. Igazi farsangi „buli” kerekedett.
Reméljük jövőre is lesz lehetőségünk
ilyen nagyszerűen mulatni! Köszönjük a segítséget a pedagógusoknak, az
SZMK-s szülőknek, Vass Gábornak
és mindenkinek, aki kivette a részét a
munkából!
n Kollár Brigitta, Csortos Tímea
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Hitélet

A Húsvét üzenete: Feltámadunk
Kedves Olvasó! A húsvét üzenete: az élet győzelme a halál
felett! Talán ez a legegyszerűbb megfogalmazása a húsvét
ünnepének, sokaknak talán nem ez jut eszébe, hanem a sonka, a népszokások, a húsvéti nyúl (amit nem javaslok, mert sok
szegény kidobva végzi!) stb., de a feltámadás üzenete nélkül
mit sem ér a népszokás, az étel, bármi, mert minden az ünnepre
mutat vissza, az örökéletre és az áldozatra!
A húsvét Feltámadási ünnep, a hívők
tartják az egyházi liturgiát, de azok
is, akik nem hívők. A történet ismert:
az isteni áldozat, az emberiség bűneiért vállalt kereszthalál, Jézus Krisztus
megfeszítése, és dicsőséges feltámadása
harmadnapon. Ezt itt így le is lehetne
zárni, de tudjuk-e, hogy a feltámadás
nem messze lévő dolog. Ezekben a
napokban még jobban átélik sokan a
kiszolgáltatottság érzését, a tehetetlenségét, megérint az elmúlás lehetőségének szele. Megéreztük, hogy a világ
nem olyan amilyennek én akarom, és
félelem, pánik ül a lélekre, testi valónkban érezzük, hogy kiszolgáltatottak
vagyunk a természet erejének! Jézus
korában is megküzdöttek, és az emberek azóta is szembe néztek a fenyegetéssel, de tudták, nincsenek egyedül,
mert Jézus reményt ad a szívükbe, és
nincs mitől félniük! Jézus feltámadása
a mi feltámadásunkat vetíti előre, és ez
valódi feltámadást jelent az idők végén,
amikor Krisztus újra eljön.
Érdemes azonban elgondolkodni,
hogy ennél is többet jelent Jézus feltámadása. Valóban új világ született, de hogy
eljuthassunk oda, életünkben sokszor
el kell jutnunk a feltámadás útjára. Mit
jelent mindez? Ha a feltámadásra tekin-

Kedves Testvéreim!

A liturgiák előreláthatóan
Nagypéntek 16.30
Nagyszombat húsvét vigíliája 16.00
Húsvétvasárnap 8.30
Elsőáldozás terveink szerint
2020. május 3. 8.30
tünk, látni kell azt, hogy a feltámadással
új élet kezdődik, a múlt sebei eltörlődnek, és eljön a megtisztulás békéje. Jézus
ezen a csodálatos napon kivezet bennünket a szolgaság igájából a szabadság
honába, a szomorúságból az örömre,
a gyászból az ünnepre, a sötétségből a
fényre, a szolgaságból a megváltásra.
Ha ebben gondolkodunk, akkor arra is
gondolhatunk, ez egy folyamat része,
akár csak az életünk. Az életünk is tele
van örömmel, szomorúsággal, fájda-

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése értelmében vasárnap sem lesznek szentmisék, határozatlan időre
a nyilvános liturgiák szünetelnek, kivéve a temetések, amelyeket egyszerű formában kell megtartani!
A miseszándékok vagy áthelyezésre kerülnek vagy sine
popolo misékben lesznek elmondva. Akinek van íratott
miséje, jelezze a sekrestyésnél, melyiket választja. Jómagam természetesen továbbra is bemutatom a legszentebb
áldozatot, de egyelőre csak a nép részvétele nélkül.

lommal, próbatételekkel, veszteséggel,
győzelmekkel! A legvégső szó azonban
a győzelem kell, hogy legyen. Az első feltámadás mindig a bűnbánat, ha belátjuk
hibáinkat, ráeszmélünk, hogy mennyire
szeretetlenek lehetünk, családunkban,
barátaink, munkatársaink felé, és persze
így az Isten felé is (az ima nélküli élet,
a szavaink helytelensége, távol lenni az
ünnepi asztaltól vasárnapokon, és mások bántása). A második feltámadás,
döntés a jó mellett, elhatározni, hogy
a jót élem meg, szeretem a családom,
megbocsátok az ellenem vétőknek, felelősségteljesen végzem a feladataimat,
nem én leszek a központban, hanem az,
aki mellettem van, szeretni mindvégig,
ahogy Jézus is tett, egészen a keresztfáig!
A célunk a szeretet szabadsága, a győzelem, amikor már csak azért szeretem a
másikat, mert ő van, elfogadni hibáival,
és jóságaival, tehetségével (nem mindenki lesz jeles tanuló, de ha becsületesen megküzdött a hármasért pl. az már
neki jeles), és tehetetlenségével (a betegek, idősek elfogadása, tisztelete).
Végül ne felejtsük el, nem mi vagyunk az Isten, de meg lehet halni a saját akaratomból lemondva a szeretetért,
és az örömben feltámadni, amikor a
másiknak jót tettem! Talán ez a húsvét
végső üzenete, ezért érdemes csak élni,
a Szeretet győzelméért, csak így lehet a
végső diadalban részünk Istennél a szeretet honában, a mennyek országában,
és részesülni Jézus Krisztus dicsőséges
feltámadásában!
Kívánok Áldott Húsvétot mindenkinek!
n Dombi Ferenc Csaba
plébániai kormányzó

A vasárnap megszentelése azonban továbbra is kötelező
otthoni imádságban, illetve a Közszolgálati televízió is közvetít szentmisét vasárnap, a Szent István Rádióban pedig
mindennap hallgatható.
Legyünk türelemmel, hittel, alázattal, ne féljünk, hanem
bízzunk az Istenben, és tartsuk meg az előírásokat! Nem
maradtok szentmise nélkül, mert én tovább imádkozom a
legszentebb áldozatot!
Természetesen az ájtatosságok is elmaradnak (keresztút,
rózsafüzér is!) A passió éneklés próbáit is felfüggesztjük!
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100. születésnap a Parádi Idősek Otthonában
2020. február 3-án délután ünnepeltük
Rusz Miklósné Bözsi néni 100. születésnapját.
Évek óta vártuk ezt a napot, sokat
tervezgettük, milyen is lesz majd megélni ezt a kerek évfordulót. A parádi
Idősek Otthona és a család együtt ünnepelt, hiszen mára már mi lettünk
Bözsi néni második családja, 2005 óta
él intézetünk biztonságában.
Igazgatónő és Polgármester úr köszöntése után Szőke Éva telephelyvezető intézett nagyon személyes szavakat
az ünnepelthez. Lakóink közül többen
Bözsi néni kedves nótáival készültek
és dalolták el az ünnepelt tiszteletére.
Ezek után következett a család, unokái,
dédunokái köszöntése. Nagyon felemelő érzés volt látni, hogy egy ember életéből, mint a fa törzséből az ágak, további
életek fakadnak, ágaznak szét.
Jó egészséget és örömökben gazdag
szép napokat kívánunk az Intézet dolgozói nevében.
n Jónásné Almádi Mária
Parád település lakosai és a Mozaik
szerkesztősége nevében kívánunk
jó egészséget és további szép éveket!

Farsang az Idősek
Otthonában
Szokásunkhoz híven idén is farsangoltunk a lakóinkkal, és egész biztosan sikeresen űztük el a telet
február 13-án.
Lakóink egy vállalkozó szellemű kis csapata ez
alkalomra megtanult zumbázni, ezzel vidítva fel
társaikat. Viagra címmel fergeteges paródiát adott
elő két mentálos kolléganőnk, Oraveczné Safranka
Eszter és Juhászné Jónás Ildikó.
A zenés délelőtt elmaradhatatlan tánccal ért véget.
n Jónásné Almádi Mária
c Parádi Mozaik • 2020. március d
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Iskolai szülői munkaközösség hírei
December 6-án, a Mikulásváró ünnepségen az ünnepi hangulatos vásáron az
osztályok nagyon sok finomságokat és
szép ajándéktárgyakat árultak, a bevétel az osztálypénztárakat gyarapította. Köszönet a kreatív szülőknek és a
résztvevő vendégeknek is.

Hagyományosan 2019. december 31én, megrendezésre került a szilveszteri
bál, szép létszámmal. Köszönet a támogatóknak és a résztvevőknek. A bál
bevételét a június 6-án megrendezésre
kerülő gyereknapra fordítjuk.

2020. január 16-án elektromos
hulladékgyűjtést szerveztünk, 3 teherautó elektromos hulladékot szállított el a vállalkozó.
Az idei színvonalas farsangi ünnepségen az SZMK a fánk sütésben
segítkezett, ahol minden gyerek kapott fánkot és teát.
További feladatok:
• Tervek szerint április 16-án, 15-18
óráig elektromos hulladékgyűjtés
szervezünk, ahol szívesen fogad-

juk a lakosságtól is az elhasználódott elektromos berendezéseket.
Helyszín: a volt napközi udvara
• Tavaszi jótékonysági bál 2020. április 25-én, 19 órától a Freskó Étteremben az iskola 7. és 8. osztályos
diákjainak fellépésével. A zenét az
Origo M zenekar szolgáltatja.
• 2020. június 6-án, a szilveszteri és
a tavaszi bálok bevételéből a közkedvelt Gyereknapot rendezzük
meg a Közösségi Házban, illetve a
n Csortos György
focipályán. 
SZMK elnök

Tisztelt Olvasók! A koronavírus miatt kialakult helyzetre való tekintettel a tervezett programjaink elmaradnak,
azok későbbiekben történő megtartásáról tájékoztatni fogjuk Önöket.

EBOLTÁS!
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az ebek veszettség elleni
kötelező védőoltása

2020. április 18-án (szombaton) történik
800 - 1000 óráig a Sziget út elején
Parádon:
Parádóhután: 1100 - 1200 óráig a Haranglábnál
Parádfürdőn: 1300 - 1400 óráig a Parkolóban
Dankó utca:
1400 -

A védőoltás díja: 5 000.-Ft kutyánként,
+ a féregtelenítő tabletta: 200.-Ft/db
(10 kg-onként szükséges 1db 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.

PÓT EBOLTÁS!

A helyszínek és díjtételek azonosak az április 18-án történő oltásnál leírtakkal.
Parád Nagyközség Önkormányzata

Dr. Seres Attila községi állatorvos
Parád, Ifjúság u. 4. • Tel.: 06 20 983 9930

••• Felhívás! •••

2020. április 25-én (szombaton) történik

Tisztelt Lakosok, Kerttulajdonosok!
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete döntése alapján az idei
évben is ösztönözni kívánja a konyhakerti kultúrák termesztését településünk
kiskertjeiben. Kérjük, hogy a programba jelentkező ingatlantulajdonosok jelezzék
igényüket a Polgármesteri Hivatal 544-072-es telefonszámán. Az igény jelzését követően
a támogatás másnaptól igénybe vehető a Vidróczki Házban 2000 Ft értékben.
Ezzel az intézkedéssel is szeretnénk arra ösztönözni a lakosokat, hogy most ne
a közösségekbe, hanem odahaza töltsék szabadidejüket. Mindenki tartózkodjon
otthonában és azt csak a legszükségesebb esetekben hagyja el.
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
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Fókuszban a család egészsége
Az eddig megszokott szolgáltatások mellett márciustól
újabb foglalkozással bővül
a parádfürdői Egészségfejlesztési Iroda tevékenysége.
Az Iroda munkatársai a járásban működő védőnőkkel együttműködve
bekapcsolódnak a várandós tanácsadás folyamatába, hogy 1-1 délutáni
foglalkozás keretén belül felhívják az
édesanyák figyelmét az egyre több kisgyermeket érintő elhízás, illetve okoseszköz-függés veszélyére.
Szakács Ibolya életmód tanácsadó és
Tolnay Katalin mentálhigiénés szakember célja az, hogy a korszerű információk átadása mellett a családok
életvitelét érintő gyakorlati tanácsokkal is segítsék a gyermeket várókat abban, hogy ki tudják küszöbölni a gyerekek testi és lelki egészségét károsan
befolyásoló hatásokat.
A körzeti védőnőn keresztül, Parádon és Bodonyban élő kismamák is,
névre szóló meghívót kapnak. Ezeket
a rendezvényeket, ősszel és tavasszal
Parádon a védőnői tanácsadó helyiségében tartjuk meg.
A tavaszi foglalkozások időpontja:
• március 24. 14 óra:
Ízekbe zárt egészség – Hogyan
alakítsuk ki gyermekeink étkezési
szokásait? Hogyan neveljünk „jól
evő” gyermeket?
• április 28. 14 óra:
Napjaink kihívása: Elektronikus
eszközök térhódítása a családban
– Mire figyeljünk, hogy a család
és gyermekünk elkerülje a viselkedési függés veszélyét?
n Parádfürdői Állami Kórház
Egészségfejlesztési Iroda

Az Egészségfejlesztési Iroda állandó programjai:
• Á
 llapotfelmérő szűrővizsgálat: naponta, előjegyzés alapján
Bejelentkezés a 36/544-841 számon

• E gyéni táplálkozási és mentálhigiénés tanácsadás
Bejelentkezés a 36/544-841 számon

• F eszültségcsökkentő relaxáció:

minden kedden 15.15 órától a Kórház tornatermében
• N
 ordic walking: szerda 16.30 (indulás a Kórház főbejáratától)
• G
 yógytorna:
– Parádon a Közösségi Ház földszintjén: csütörtök 17-18h
– Recsken a Bányász Művelődési Házban: kedd 17-18h

Ajánló
Május 23.: Recsken, a Búzásvölgyi tó körül szervezünk sétát a lakosságnak.
Vendégünk lesz Máthé Orsolya, a bátori Banya Tanya Alapítvány „Giz-gaz
sétáinak” háziasszonya. Segítségével megismerkedhetünk a területen található
ehető és gyógyhatású növényekkel.
Találkozó 9 órakor Recsken, a Mátraderecskei elágazóban lévő parkolóban.
A programok ingyenesek, mindenkit szeretettel várunk!
„Egészségesnek maradni jobb, mint meggyógyulni”

2020. március 17-től, a Parádfürdői Állami Kórház szakrendeléseinek szünetelésével párhuzamosan
az Egészségfejlesztési Iroda állapotfelmérései, egyéni tanácsadásai, és csoportos foglalkozásai
(relaxáció, Nordic Walking, stb.) is határozatlan ideig szünetelnek!
Felhívjuk a figyelmet az óvintézkedések és a felszólítások figyelemmel kísérésére és betartására,
hiszen ezek a lépések elengedhetetlenek a vírus terjedésének lelassításában!
Fontos az is, hogy szellőztessünk óránként, töltsünk időt a friss levegőn szűk családi körben,
sétáljunk, és ne tartózkodjunk csoportosan egy helyen! A rendszeres és alapos kézmosásra figyeljünk oda!
Vigyázzunk magunkra, egymásra, szeretteinkre, családtagjainkra!

c Parádi Mozaik • 2020. március d
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Révész Zoltánnal beszélgettem,
aki nemrég tért haza egy
izgalmakkal teli, kalandos útról
– Nemrégen érkeztél haza Afrikából,
részt vettél a Budapest – Bamakon. Ki
szervezte, kikkel mentetek?
– Erdélyi csapattal mentünk, 11 motoros és mi voltunk 1 autóval. Nagy
Zsolt volt az, aki ezt az egészet megszervezte. A mi szűkebb csapatunkban öt motoros volt, abból hárman
Magyarországról és ketten Erdélyből
jöttek, és ketten vittük az autót, egy erdélyi srác és én.

gyen víz, kaja, gyümölcs stb., de mi érjünk oda elsőnek, hogy mire a többiek
jönnek, ott legyen a cucc. Volt olyan
nap, ami elég hajtós volt, és sokszor
nem is sikerült odaérnünk akkorra,
amikorra a motorosok a táborba értek.

Nagyon kedvesek, nagyon aranyosak,
próbálnak segíteni. Ha te segítesz rajtuk, akkor biztos, hogy ők is segítenek.
Az egyik táborban reggel ránk találtak
a helyiek, adtunk nekik pólót, a gyerekeknek füzetet, tollat, attól kezdve

– A verseny neve Budapest-Bamako,
de mégsem Bamako a célállomás.
– A végállomás Sierra Leone – Freetown. Bamakoban most olyan a helyzet, hogy nem mehet arra a verseny. Így
ez egyébként egy sokkal hosszabb útvonal, 5 európai országot (Magyarország,
Szlovénia, Olaszország, Franciaország,
Spanyolország) érintését követően a
Gibraltári szorosnál mentük át Afrikába, ahol szintén 5 országon (Marokkó,
Mauritánia, Szenegál, Guinea és Sierra Leone) keresztülhaladva 8400 km
megtétele után értünk célba Freetownban. Ez a távolság egy kicsit hosszabbra
sikeredett, mivel volt olyan útszakasz,
amit többször is megtettünk, mert lerobbant egy motor, és akkor vissza
kellett mennünk oda, ahonnan reggel
indultunk, aztán újra megtenni az utat.

nem kellet pakolni az autót, mert az
természetes volt, hogy ők pakolják be
a csomagjainkat.
Volt azért negatív tapasztalat is,
mert útközben eltűnt három telefonunk, egyik este összeszedték az asztalról.
A korrupció óriási Afrikában. Nagyon sok rendőr, katona van minden
országban. Volt olyan határátkelőhely,
ahol 100 Euróból nem úsztuk meg az
átkelést. Fizettünk 40 Eurót azért, mert
kiengedtek az országból, átmentünk a
folyón, ott 20 Euró hídpénzt fizettünk,
beléptünk az országba, az még 20 Euróba került. A teherautónak is be kellett lépnie, az még 60 Euró volt, és még
a vízumért fejenként 40-et. A vízumot
3 napra adták, így amikor már visszafelé jössz, az már nem jó. Tehát azért
külön kellett szólni, hogy visszafelé is
jönni akarsz, de természetesen az már
nem annyiba került.
Mindenhol vannak ellenőrzőpontok
– ahol katonák rendőrök állnak – 1030-50 kilométerenként, ahol le kell adni
az adataidat. Azt szépen megköszönik,
és megkérdezik, hogy van-e nálunk egy
kis ajándék. Ha mondod, hogy nincs,

– Melyik kategóriában indultatok?
– A túra kategóriában indultunk,
aminek a célja, hogy rajttól a célig megtegyük a távot.
– Akkor ti gyakorlatilag nem is a
szervízkocsi voltatok, hanem a túrán
vettetek részt?
– A versenyen csak olyan vehet részt,
aki benevez. Mi szervízautó voltunk,
de mi is be voltunk a túrára nevezve
191-es rajtszámmal, így mi is a túrakategóriában indultunk. Nekünk végül is
az volt a dolgunk, hogy vigyük a motorosok cuccait, beszerezzük az élelmet,
kenyeret, vizet (zuhanyozni-mosakodni), üzemanyagot, vigyük a pótalkatrészeket. A 11 motor mind egyforma volt,
pont azért, hogy a szervizelés egyszerű
legyen. Volt, akinek önindítót kellett
cserélni, volt, akinek világítást, mindig volt valami szerelnivaló. Sok volt a
defekt és sokszor kellett légszűrőt cserélni. Nagyon sok cucc volt a buszban,
amit minden este ki kellett pakolni.
Mindenkinek volt legalább 2-3 táskája,
szerszámok, pótalkatrészek. Elő kellett
szedni a sátrakat, a hálózsákokat és
minden egyebet. A buszt minden este
kipakoltuk, szinte teljesen. Az autót
vezető társammal mi nem sátraztunk,
hanem a buszban aludtunk. Reggel
mindent be kellett pakolnunk. Az ideális az lett volna, ha reggel mi indulunk
el utolsónak, mikor elmegy az összes
motor és minden cuccot bepakolunk,
útközben bevásárolunk, hogy este le-

– Milyenek az ott élő emberek?
– Az emberek érdekesek, nagyon
nagy a szegénység. Az ottaniak úgy
néznek a fehér emberre, mint amikor
mi (legalább is azok, aki előtte még
nem láttak feketéket) látunk egy fekete bőrű embert. A gyerekek odaszaladnak, megérintenek, elszaladnak.
c Parádi Mozaik • 2020. március d
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akkor néz, nem mondja se azt, hogy
mehetsz, se azt, hogy nem mehetsz tovább. Néz és vár. Nem kell nagy ajándékot adni, elég egy toll is, de valami kell
nekik. Amikor már nem volt semmink,
akkor a saját pólóinkat adtuk oda.
– Milyen a közlekedés, tényleg nincsenek utak?
– A járműparkjuk borzalmas, olyan
autókat látni, amelyeket mi már veteránként használunk, és elég megviselt
az állapotuk. Érdekesség talán, hogy
országonként más-más, de szinte egyfajta gyártmányú autót használnak.
Például Marokkóban Dacia és Toyota
van, mert, hogy van ott egy Dacia gyár,
illetve azokat a Toyotákat használják,
amiket Európában a környezetvédelmi
besorolás miatt már nem lehet használni. Mauritániában a régi Citroen,
Renault, Szenegálban Mercedes 190,
230, de nagyon lepusztult állapotban,
Guineaban minden Renault, Sierra
Leoneban pedig Peugeot. Érdekességük a járműveknek, hogy míg Európában ezek az autók első kerék meghajtásúak, addig itt hátsó kerekesek, és olyan
magasra vannak emelve, mint egy terepjáró, mert út az nincs. Utánfutót se
használnak, mert mindent felpakolnak
az autók tetejére. Egy autóban minimum hatan utaznak, de attól csak többen. Láttunk olyan Peugeot-ot, amibe
11-en szálltak be és még a taxis fel volt
háborodva, mert szerinte volt még hely
benne. A taxi az nem úgy működik,
hogy A-ból B-be elvisz, hanem aki elöl
ül, az megmondja, hogy merre szeretne
menni és a hátsó ülésen pedig mindig
cserélődnek az emberek. Ha jó irányba
megy, akkor ki-beszállnak, egyébként
lámpánál, dugóba is, ahogy sikerül.
Nagyon sok a tuk-tuk, a háromkerekű
jármű, különböző méretekben, a kicsitől a teherautó méretig sokféle fajta van.
Rengeteg a szemét, nem tudom, honnan van ott annyi szemét, de nylon
zacskóból és palackból töménytelen
mennyiségű van. A városokban nagy
szeméttelepek vannak, amik állandóan
égnek, így büdös van.
Nagyon meleg van. Most ugyan tél
volt náluk, de az óceán parton 39 fok
volt árnyékban, az óceán vize 30 fokos
volt, így ott azért egy jót tudtunk fürdeni. Ott, ahol az óceán partja nem zárt,
ott is nagyon sok a szemét.

– Hol aludtatok, milyenek voltak a
szállások?
– A kemping és a szálloda tekintetében a háromcsillagos ott olyan,
mint nálunk a legócskább szálloda. A
kempingben foglaltunk bungalót, ahol
szóltunk, hogy nincs víz. Mondták,
semmi gond, egyszer csak a kerti slag
bejött a falon, összedugták a zuhanyzóval, volt egy nagy tartály, abból jött
a víz, olyan hőmérsékletű, amilyen a
tartályban volt.
– Milyen az infrastruktúra a falvakban, van egyáltalán?
– Nincs se áram, se vezetékes víz a
falvakban. Általában van egy nagy aggregátor, gondolom, aki be tud szállni a
működtetésébe, annak van árama, aki
nem, az pedig tüzet rak vagy sötétben
van. A városokban van áramszolgáltatás, de a nagyobb szállodák is aggregátorokról működnek. Egy biztos, sokáig
nem lehet aludni, mert hajnalban beindítják őket.
– Beszéljünk egy kicsit a versenyről,
illetve a túráról, mert ti abban indultatok. Hogyan tájékozódtatok?
– A következőképpen történik: amikor elindulsz a túrán, adnak track-eket,
követned kell ezeket a pontokat. Aki
megveszi a GPS-ére a térképet, annak
feltöltik a track-et is, feltöltik a térképet
is. Adnak egy papírt, amiben benne
van, hogy mi a napi feladat, mire figyelj
oda, mik a látványosságok. A látnivalóknak megadják a koordinátáit, vagy
ezeket a track-eket. Nekünk sajnos
csak olyan GPS-ünk volt, amin Európa
térkép volt. Offline térkép és track-ek
alapján közlekedtünk.
– Ezek szerint nektek egy kicsit nehezebb volt a tájékozódás. Volt, hogy
eltévedtetek?
– Nem volt jellemző, hogy nagyon
eltévedtünk volna, kisebbek eltévedéseink voltak csak. Inkább az okozott némi
nehézséget, hogy ha kerülőutat kellet
keresni, mert a busszal nem tudtunk
elmenni azon az úton, amit megadtak.
Volt olyan, hogy vissza kellett menni
200 kilométert, ami az ottani útviszonyok között nem kevés időbe telt.
– Ha jól értem, akkor mindennapra
volt egy megadott táv, amit mindenkic Parádi Mozaik • 2020. március d
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nek meg kellett tenni. Az abban induló
mezőny együtt haladt, este egy helyre
érkeztek a résztvevők?
– Így van, napi útvonalat kellett teljesíteni. Mindenki ugyanoda érkezett
be az aznap megtett táv végén, csak
nem azonos időben. Volt, hogy eltévedt valaki, vagy elromlott a motor,
aztán amikor észrevették a többiek,
visszamentek megkeresni, de közben
kifogyott a benzin. Akkor a megmaradt üzemanyagot összeöntötték, hogy
legalább egy valaki elérjen a táborig,
hogy segítséget vigyen. Ez volt éjszaka 2-kor. Mire a segítség visszaért, és
mindenkit megtaláltak, majd beérkezetek a táborba, hajnal 4 óra volt.
– Ez is a kaland, és a kihívás része
volt, amiért mentek a résztvevők. És
hol töltöttétek az éjszakákat, hová
érkezett be a mezőny?
– A táborban töltöttük az éjszakát, ami lakott települések mellett,
valahol bent a pusztában egy kijelölt
terület volt, hogy a helyiek ne találjanak ránk. Ezt bivaknak hívják, ahol
sátrazott, kempingezett mindenki.
Ezt általában katonák vagy rendőrök
őrizték. Reggel megvárták, hogy elmenjen az utolsó autó is, összeszedték utánunk a szemetet és tovább álltak. Volt, hogy mogyoróültetvényen
volt a tábor, 5 cm por volt állandóan
mindenhol. Ha felkapcsoltuk a lámpát úgy nézett ki, mintha szakadna az
eső, úgy szállt a por.
– Ha jól tudom, van egy úgynevezett
spirit category, amiben csak ipari
hulladék autókkal, motorokkal lehet
bekerülni. Tényleg volt, aki ilyen járművel indult?
– Volt egy pap, aki 1200-es zsigulival
indult. Teljesítette a távot. Volt többfajta autó, Renault Twingo, régi Mercedes kombik, de a jellemző a négykerék
meghajtású terepjáró volt, azzal voltak
a legtöbben. 8400 kilométeres az út, és
az a cél, hogy végigmenjen rajta az, aki
elindul. Ha a járművek között nem is
volt nagyon kirívó, de a csapatoknál
voltak érdekességek. Az egyik csapat
például hozott egy tyúkot, ami minden nap két tojást tojt nekik. Utolsó
napig tartották a tyúkot, de utolsó nap
megsütötték. Addig viszont minden
nap friss tojásuk volt.
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– Olyan országokon halad át az
útvonal, amelyek nem veszélymentesek, illetve az útviszonyok sem
egyszerűek, sok a homok és a sziklás
terület. Hogyan sikerült megküzdeni
az elemekkel?
– Mi a busszal 90%-ban műúton
mentünk. A motorosok természetesen
elmentek terepre, hiszen ezért mentek,
hogy extrém helyeken motorozzanak.
Ők nem is akartak aszfalton menni és
nem is sokat motoroztak műúton.

radt közben. Ők nagyon jól beszélnek
angolul és franciául is. Alap dolgokat
tudtunk kérni, amit meg nem, azt elmutogattuk.
A szegénységet az is mutatja, hogy
például kenyérből, ami akkora, mint
egy tányér, negyedet is lehetett venni.
Egyszer úgy vásárolt egy ottani lakos
szörpöt, hogy egy nylonzacskóba öntötte bele az eladó, de épphogy csak a
sarkába jutott belőle. Amúgy lehetett
mindent venni, de azért voltak olyan

– Volt-e az út során rendkívüli esemény, ami felborította a tervet, vagy
esetleg megváltoztatta az útvonalat?
– Polgárháború tört ki Guineában,
ott volt egy kis baj, mert elterelték a mezőnyt, így nem tudtunk bemenni abba
a városban, amin keresztül kellett volna mennünk. Így egy olyan földúton
kellett mennie mindenkinek (kamionoknak, buszoknak stb.), ami náluk
főútvonalnak számított. 170 kilométert
11 óra alatt sikerült megtennünk és aznap 450 kilométert kellett menni, így
reggel 6-tól hajnal 2-ig úton voltunk.

helyek, ahol inkább nem vásároltunk,
mert elképesztő állapotok voltak. Európaiak számára felfoghatatlan, hogy
lehet élelmiszert olyan körülmények
között árulni, ahogy azt ott láttuk.

– És hol tudtatok bevásárolni? Tudtátok előre, hogy hol vannak boltok?
Hogyan kommunikáltatok?
– Természetesen ott is vannak boltok, de nem tudtuk, hogy hol, csak
egyszerűen próbáltuk felismerni. De
azért ne egy klasszikus értelemben vett
boltot képzeljünk el, hanem egy kb.
4m2 nagyságú építményt, amiben van
egy pult, mellette egy szivacs, rajta egy
takaró, amin az ember alszik, mivel ő
ott is lakik. A kenyeret zsákból húzza
elő, ami egyébként friss és nagyon finom, fogalmam sincs, hogy hol sütik.
Nagyon jól tudtunk kommunikálni,
a jobb karunk mindig nagyon elfá-

– Mit ettetek? Gondolom felszerelkeztetek jó kis hazaival. J
– Igen, szalonnát, kolbászt, konzerveket vittünk. Kétszer ettünk talán
ottani ételt, valamint a versenyt követően a szálláson volt reggelink. Kétszer
reggeliztem, kétszer ment a hasam, így
nem is ettem többet. Vittünk pálinkát,
próbáltunk fertőtleníteni, de így sem
úsztuk meg.

– Volt olyan, amikor valami extra
dolgot kellett beszereznetek?
– Igen, azért a motorosok adtak feladatot. Mondták, hogy szerezzünk már
valahol 400-as vízpapírt, mert valamit
csiszolni kellett. Gondoltuk, hogy ha
ezt sikerül megszerezni, akkor mindent. Sikerült…

– Afrika nem egy biztonságos hely.
Lázadások, etnikai viszályok, polgárháborúk bármikor előfordulhatnak.
Tapasztaltatok-e ilyet azon az eseten
kívül, amit már említettél?
c Parádi Mozaik • 2020. március d

– Az az egy eset volt az ottlétünk
alatt, amit már említettem. Abból nem
láttunk semmit, mivel eltereltek bennünket.
Veszélyes helyzetbe szerencsére nem
kerültünk. Igyekeztünk betartani
azokat a tanácsokat, amiket kaptunk.
Például, hogy Mauritániában ne vezessünk éjszaka, mert ott nem szabad.
Ha rád sötétedik, akkor sincs baj, meg
kell állni egy ellenőrző pontnál, ott
kell éjszakázni és reggel lehet tovább
folytatni az utat. Na, ezt egy lerobbant
motor miatt meg kellett szegni, de nem
történt semmi baj.
Hazafelé már repülővel jöttünk, de
vissza kellett utaznunk egy országot,
mivel onnan jóval olcsóbb volt a repülőjegy. Katonák vállalták be, hogy
elhoznak bennünket a határtól. Három
terepjárós átszállással sikerült megtenni 250 km-t 11 óra alatt. A kocsiból
nem engedtek kiszállni bennünket és
azt is láttuk a fővárosban, hogy nagyon
sok katona van ott. A nőknek is géppisztolya volt és tömegoszlatásra alkalmas vízágyúkat is láttunk.
– Volt-e akik nem tudtak végigmenni,
nem értek el a célba?
– Igen, voltak többen is. Az oklevélen, amit kaptunk rajta is van, hogy
gratulálnak, hogy túléltük a túrát, mert
eddig talán ez volt a legkeményebb.
– Indul-e a csapat a következő
Budapest-Bamakon?
– A következő 2 év múlva lesz, állítólag még hosszabb útvonallal, még
lejjebb mennek, egészen az egyenlítőig.
Azt nem tudom, hogy a csapatból ki fog
indulni, de én biztosan nem, ahogyan
mondani szoktam, háromszor voltam
Afrikában ezzel az egy úttal: először,
utoljára és soha többet. Egy biztos,
nagy kaland és kihívás volt Afrika, de
igazából, ha valaki egyszer már járt ott,
akkor nincs miért visszamenni. Azon
az útvonalon, ahol jártunk nem volt
semmi, se egy műemlék, se egy szép
épület, nem volt semmilyen természeti
látnivaló. Még Marokkó igen, de lejjebb
semmi. Ha valaki egyszer eljut ide, utána igencsak átértékeli azt, ahogy most
él: nagyon jó helyre születtünk, nagyon
jó a közlekedés, nagyon jól élünk, szóval minden rendben van.
n Vass Gáborné
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Síelés Mátraszentistvánban
Remek hangulatban és csodás időjárásban síeltek a Fáy András Általános Iskola és AMI felső tagozatos tanulói 2020.
március 9-én és 10-én.
Idén – a kedvezőtlen hóviszonyok
miatt – szakítva az eddigi hagyományokkal Mátraszentistvánban síeltünk.
A két nap alatt ragyogó lehetőségük
nyílt a gyerekeknek az előző években
Kékestetőn megszerzett tudásuk fejlesztésére, csiszolására.
Az időjárás fantasztikus volt. Szikrázó napsütésben és tavaszi melegben
csúszhattunk az éjszaka jól rendbetett
és kifagyott havon. A déli órákra ugyan
romlott egy kicsit a pálya minősége, de
ez cseppet sem zavarta a lelkes kis síe-

lőinket. Mindannyiunknak nagyon tetszett a négyüléses panorámalift, melyen
pihentünk, napoztunk, gyönyörködtünk a tájban és nagyokat kacagtunk.
Nagy dicséret a gyerekeknek a fegyelmezett és udvarias viselkedésükért és a
szorgalmas, kitartó sportolásért. Most
is szülők szervezésében valósulhatott

Parádi Enduro eredmények
2019-es évem nem úgy kezdődött, ahogy azt terveztem. A magyar superenduro sorozat első
állomásán hátsérülést szereztem,
ezzel kényszerpihenőre kerültem.
Emiatt az endurocross bajnokságot kihagytam és csak a magyar
enduroban voltam érdekelt.
Szlovákiában kezdtük a bajnokságot, ahol két nap után
abszolút 2. helyen végeztem. A
második fordulón újabb sérülést
szenvedtem el Béren. Az első nap
még bejöttem a 8. helyre, azonban vasárnap nem sokkal a rajt
után ki kellett állnom. Újra egy
hónap pihenőre volt szükségem.
Elúszni látszott az évem, átértékeltem a dolgaim, a harmadik
fordulóra megfontoltan, vis�szafogottan érkeztem. Sikerült
mindkét nap dobogós helyen
végezni, így a pontállásban is előrébb kerültem.
A parádfürdői fordulóra nagyon jó formába kerültem. Nagy
teher volt rajtam, de a rajt után
nem sokkal mindent kizártam és
csak a versennyel foglalkoztam.
Gyenes Manival harcolva mindkét nap sikerült hazai pályán, hazai szurkolók előtt az első helyet
megszereznem. Kaposváron volt

a záró forduló. Nyugalmam itt
sem volt, mert a bajnokságban a
3. helyemet kellett megtartanom,
ami 4 pont különbséggel sikerült!
A magyar bajnokság mellett
voltam több román hard enduro
versenyen, amit profi kategóriában becsülettel teljesítettem.
A legnagyobb kihívást mégis
a 4 napos törökországi verseny
jelentette. 2 hónapon keresztül
készültem rá. A 4. nap végére 320
indulóból 54-en értünk célba én
a 23. helyen.
November elején Portugáliába
utaztam a magyar enduro csapattal a hatnapos világbajnokságra. Ez a világ leghosszabb
enduro versenye, 6 nap 1500
km. Minden nap 8 órákat mentünk, reggel szinte még sötétben,
esőben, sárban, szélben, porban,
viharban! A gyári csapatok ellen
a küzdelmet felvenni nem, de
amiért mentünk azt tisztességgel
megtettük, 15. helyen ért célba a
magyar csapat. Egyéni értékelésben 82. helyen végeztem 110 induló közül, viszont én mentem a
legjobb időket a magyarok közül.
2020-ra új céljaim és terveim
vannak!
n Holló Bence

meg a sítábor. Köszönet a szülőknek a
szervezésért, a felszerelések szállításáért
és a tábor lebonyolításáért! Köszönet a
Parádi Önkormányzatnak is, hogy a
kisbuszon utazhattunk!
Sajnos nagyon gyorsan eltelt ez a két
nap, de reméljük, hogy jövőre újra találn Sidló Éva
kozunk a pályán.

Parádi sportsikerek

Osztafin Ákos

Hunter Field Target lövészet 7.5J visszarúgásmentes kategóriában 2018 után, 2019-ben is sikerült a dobogó legmagasabb fokára állni az Országos Bajnokságon és a hat fordulóból álló Magyar
Kupán (kupaforduló) is.
2019-ben Lengyelországban került megrendezésre a Világbajnokság, ahol a 280 indulóból a 10.
legjobb eredményt sikerült elérni.

Huszár Petra

Az eredményes felnőttek
között szeretnénk megemlíteni egy parádi kislányt, Huszár Petrát, aki
a Fáy András Általános
Iskola 3. osztályos tanulója. Petra a gyöngyösi
DreamTeam Cheerleaders
színeiben versenyzik kiváló eredményekkel.
A cheerleading egy olyan modern sport, mely az
akrobatika, a torna és a tánc elemeit ötvözi. A gyakorlatok során nagy hangsúlyt kapnak az emelések, a látványos dobások, ugrások és piramisok.
2020. február 15-én, Győrben került megrendezésre a Valentine’s Cheer Cup országos bajnokság,
ahol a DreamTeam Cheerleaders csapat színeiben
aranyérmet szereztek a DTC Giants csapattal.
Gratulálunk az elért eredményekhez, további
sikeres, eredményes versenyzést kívánunk mindenkinek!
n Vass Gáborné
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