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TUDÓSÍTÁS A TESTÜLETI ÜLÉSEKRŐL 
                                                                                                   
 
Nagy István 
 
2012. július 26-i ülés 
   Mudriczki József polgármester beszámolt az előző ülés óta történt eseményekről, 
intézkedésekről. Közölte a képviselő-testülettel, hogy a kecskeméti táborban táborozó fiatalok 
segítő szándéktól vezérelve festési munkákat végeztek a parádi sportpályán díjazás nélkül. 
Ehhez hasonló szándékkal mások is megkeresték őt. Bejelentette, hogy a Fehérkői erdőben 
történt falopások miatt feljelentést tett a körzeti megbízottnál. A polgármester által említett 
többi esemény a Hírek rovatban olvasható. 
Óvodavezetői pályázat  

  Bükerné Huszár Erzsébet óvodavezető megbízatása lejár, a testületnek új 
óvodavezetőt kell választania. Az állás betöltésére egy pályázat érkezett be, ezt a 
jelenlegi vezető adta be. Valamennyi véleményezésre jogosult (az óvodai 
nevelőtestület, az alkalmazottak, a szülői munkaközösség, a roma kisebbség, a 
bodonyi és a parádsasvári vezetőség) támogatta a pályázót. A parádi képviselők 
hangoztatták, hogy az óvodában színvonalas munka folyik, hogy a kisgyermekek jól 
érzik ott magukat, hogy a szülők elégedettek, és hogy a pályázati anyag kiváló 
(Csortosné, Nagy, Szakács, Mudriczki). Bükerné dicsérte munkatársait, megemlítette, 
hogy az óvoda és az önkormányzat kapcsolata jó. 
A képviselő-testület Bükerné Huszár Erzsébetet egyhangú szavazással megválasztotta 
öt évre az óvoda vezetőjének. 

Új rendőr 
Répás Zoltán körzeti megbízott rövid időt töltött nálunk, helyére Kelecsova Péter 

személyében új rendőr érkezett, ő Bodonyban fog lakni, de a parádi körzetet látja el. 
Kelecsova Pétert r.zászlós Madarász Imre r.főtörzszászlós mutatta be, aki ennek 
kapcsán kitért arra is, hogy a recski csoport ezzel teljes lesz, és kiegészül egy 
kihelyezett járőrrel is . Beszélt arról, hogy az elmúlt két hónapban nagy mértékben 
nőtt községünkben a betörések száma. Egy tolvajt elfogtak, vannak, akiket figyelnek, 
és folyamatban vannak nyomozások. A falopásokról szólva nehezményezte, hogy bár 
sok ember beszél és tud erről, feljelentést nem tesznek – az egyetlen kivétel maga az 
önkormányzat. 
Nagy István nem tekintette ennyivel elintézettnek az ügyeket, kérte a polgármestert, 

hogy a közeljövőben önálló napirendi pontnak vegye a közbiztonság helyzetét, hívja 
meg erre a rendőrkapitányt és a helyi polgárőrség vezetőjét is. Szakács József 
megjegyezte, hogy örül annak, hogy a recski csoportot megerősítették, de úgy 
tapasztalta, hogy igen nehéz telefonon elérni a körzeti megbízottakat. Madarász Imre 
megadta a mobilszámukat: 

  Madarász Imre r.főtörzszászlós: 06 20 776 8077 
  Kelecsova Péter r.zászlós: 06 20 776 8060 
 
Felszínivíz-elvezetés 
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Most került abba a fázisba a Köves-patak belterületi rendezése és a Kossuth úti 
csapadékvíz elvezetése, hogy a közbeszerzési eljárásban ajánlatot tevő cégek közül az 
önkormányzat valamelyiket megbízza a munkával. A nyertes a legalacsonyabb árat 
adó Fedrid Kft. lett, és amelyről jó referenciát is szerezhettünk. A tervezett munka 



következtében Parádon a fő út (a Kossuth úton) teljes hosszában a csapadékvizet 
részben fedett, részben betonárokban vezetjük el. 
 

   Dönt a képviselő-testület arról, hogy a Freskó alagsorában működő szikvízüzemet az új 
üzemeltetőnek változatlan feltételekkel bérbe adja; arról, hogy a zeneiskolai térítési díjakat e 
tanévben is változatlanul hagyja; arról, hogy a helyi római katolikus egyházközség kérését 
méltányolja, és a plébánia tetőcseréjéhez anyagi támogatást nyújt (250000 Ft-ot); arról, hogy 
a pétervásárai jegyzőnek mint első fokú építési hatóságnak Hegedűs Józsefné parádi lakos 
vízelvezetési kérelme tárgyában hozott elutasító határozatában foglaltak alapján a 
kérelemben foglaltakat teljesíteni nem tudja.  
A polgármester tájékoztatja a testületet arról, hogy a hivatal azon dolgozik, hogy a 
parádfürdői elhagyott buszmegálló látványrontó állapotát megszüntesse. 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
 
  
 
 
 
                                                                     
                                                        
                                                         
                                                             Dobrán ez fogad, ameddig a szem ellát  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

TUDOSÍTÁSOK 
 
 
Szent István király ünnepe Parádon 
     
Augusztus 20-án az évek óta szokásos módon és helyen, a templomkertben ünnepelte Parád 
lakossága szent István király ünnepét. 
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    A szentmisén szent Istvánról prédikált Kiss Csaba esperes, és felszentelte a templom 
Istvánt ábrázoló új, színes üvegablakát. A templomból kisereglett és a kint várakozó 
ünneplőknek dr. Nagy István alpolgármester mondott ünnepi beszédet. Beszédének 
középpontjába azt a gondolatot állította, hogy  István minden tettében, egész életművében 
szétválaszthatatlan egységben volt az  államalapító király és a keresztény ember. Kezében a 
kard mellett ott volt a pásztorbot. Szokást és törvényt sértett, hogy új törvényt és új életet 
adhasson a magyarságnak. A szónok szent István ünnepén harcosabb mai egyházat szeretne, 
ugyanakkor megelégedettséggel szólt a politikai hatalom kereszténység iránti 
elkötelezettségéről és alkotmányunk keresztény szellemiségéről. 



    Fiatalok (Csortos Eszter, Simon Ingrid és Bartus Áron) énekkel, zenével emelték az 
ünnepélyességet . A plébános megszentelte az új kenyeret, amiből egy kis karéjnyit 
mindenkinek juttattak a népviseletbe öltözött gyerekek és idős felnőttek. Az aratóünnepek 
hagyományát követve egy pohárka pálinka is került a kenyér mellé. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Túlságosan is aprólékos tudósítás egy múlt heti kalákáról 
Nagy István 

„Széthullott a faluközösség? Elsorvadtak a kapcsolataink? No és?! Építsük újra!” 
(Egy baráti       beszélgetésből.) 
 

Ha három idősebb ember beszélgetni kezd, hamarosan eljutnak oda, hogy egymást 
túlbeszélve panaszolják, hogy megváltoztak az emberek, más lett a világ, ritka a tisztesség, a 
szeretetről meg már ne is beszéljünk. Egy óhutai ismerősöm mondta a minap, hogy 20-25 
évvel ezelőtt még kifoszthatták volna a falut, ha valami közös ügyről volt szó, mert mindenki 
a téren, a focipályán toporgott. Ma meg maradt az irigység meg a kulcsra zárt kapu. Néhány 
évtizeddel ezelőtt még természetes volt, hogy az emberek fizetség nélkül összejöjjenek 
valamely közös érték gyarapítására, mára meg ez hihetetlennek tűnik. 
   Nem az. A múlt hét végén a parádi plébánia cserépcseréjére 26 férfi, ételt készíteni meg 4 
asszony jött össze. Íme a szombat krónikája. 
   Fél nyolcra minden férfi az udvaron volt, várakoztak, szemlélgették a tetőt, a tegnap földre 
rakott rossz cserepeket. Beszélgettek, ilyesféle mondatokkal: „Tegnap jól haladtunk. Voltunk 
is hozzá bőven. Huszonegyen.” Kovácsné Marika kávéval kínálta a férfiakat. Kezdhetnénk, 
mondta Fejes (Csekő) Bandi, mire szétoszlott a csapat. Nem kellett beosztani, az emberek 
oldalt tekintgettek, és arányos lett a fenti-lenti létszám. Kézről kézre járt a cserép, kapkodás 
nélkül, de tempósan dolgoztak. 
   A nyitott ajtón át olykor érezni lehetett a fővő étel illatát. 
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   Kilenckor a tetőről a lentiekhez Fejes: „Van bent két gereblye. Húzzátok össze a 
törmeléket!” Hamarosan szilánk sem maradt sem a plébánia udvarán, sem a ház hátánál, a 
szomszéd néni udvarán. „Disznót nem tarthatok, azt a vejem már sokallja a koromhoz. De 
csirkét amennyit akarok, úgyhogy van száz. Négyet átvitt reggel a lányom, meg egyet 
felpucoltam Csaba atyának is.” 



   Fél tízkor lent nincs mit csinálni. Szakács Jóska megjegyezte, hogy azért itt ne álljunk, 
hazament drótkeféért, rozsdaoldóért, ecsetekért, a boltból hozott festéket, hárman nekiálltak 
festeni a kaput. 
  Valamivel tíz után lejöttek a tetőn dolgozók, letelepedtek a fák alá. Fejes Bandi a festőkre 
szólt: „Most már inni is kellene valamit. Gyertek, mert a többiek már isznak.” Vitai Jancsi 
kezelte a pálinkás üveget, sör került a kézbe. Úgy tíz perc elteltével a maradék raklapnyi 
cserepet csigával felhúzták a padlásra, a festők is folytatták a munkát. a többi férfi a fák alatt 
beszélgetett. 
Fél tizenkettőkor valaki rátelefonált a papra, hogy várjuk, jöjjön. „Siess, itt vár rád egy csinos 
fiatalasszony”. Erre a festők témát váltottak:  marhaság a cőlibátus, és rögtön fel is vázoltak 
egy ideát. „A környéken egyszerre nősülne meg öt-hat pap, az egyházközségek meg azt 
mondanák, hogy naná, hogy így is kellenek nekünk. Lenne egy kis botrány, de a pápa a 
lavinát sejtve már csak azt tehetné, hogy beleegyezne.” Az asszonyok a nagyszobában és az 
előszobában megterítettek. 
  Megérkezett a pap, Csaba atya az édesanyjával, szép lett a ház, mondja. Közölték vele a 
botrányos tervet, amin a fiatal esperes nevetett a legjobban. 
    Ebéd. Nincs asztali áldás. Miért? „Legközelebb, ha a kerítéselemeket cseréljük, azért erre 
ügyelnünk kell”, mondta Nagy István a szomszédjának. Tyúkleves, főtt hús, csirkepaprikás 
tejfölös nokedlivel, káposztasaláta. Az asszonyok kitettek magukért. A kisszobából 
sütemények kerültek elő, vagy hat tálcával, helybeli asszonyok sütötték. Ebéd közben 
mindkét asztalnál a megelégedettséget fogalmazgatták az emberek: gyorsan ment, régen 
voltunk már így együtt, jó, hogy ennyien összejöttünk, no, éljen Csekő Bandi. Révész Zoli 
(ács) azt mondta, hogy ennek a munkadíja hatszázezer forint lenne. A csoport ettől egy kicsit 
büszke lett, néhányan már a templom palatetejének a cseréjét javasolták, de a dologban 
járatosak kifejtették, hogy ez bizony ma már nem így megy. Hát akkor valami mást! 
   Ebéd után páran elmentek, a többiek összeálltak egy közös fotóra. A festők még belefogtak 
a maradék korlátrész festésébe, amikor a fák alól felhangzott a csendes énekszó. Énekeltek. 
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Akik még délután is maradtak 



  A templommal átellenben áll a plébánia új tetővel, a kerítése befestve. A többit majd 
folytatjuk.   Azt nem tudom, hogy ez lesz-e Parádon az utolsó kaláka, vagy éppen 
ellenkezőleg, ezzel kezdődnek a jövőbeli kalákák. A szándék rá nyilvánvaló volt, ha 
alkalmakat találunk, az embereken nem fog múlni. Minden esetre a tudósítás legyen itt, és 
legyen benne a résztvevők, segítők névsora is azzal, hogy azonnal meg tudnám toldani a listát 
egy tucatnyi névvel, olyanokéval, akik eljöttek volna, ha szóltak volna nekik. 
 
 
  Dolgozó férfiak: id. Kiss János, ifj. Kiss János, Kívés Ernő, Kívés(Gari) János, Kívés László, Osztafin János, 
Jónás János, Ficsor Tibor, Fejes András, Bagi András, Kívés András, Schmidthausen József, Nagy István, 
Szakács József, Szakács Imre, Révész Zoltán, Hacsavecz Gábor, Vitai János, Turnai Tibor, Tarjányi László, 
Merschel József, Bánkuti József, Szalai Zsolt, Csortos Béla, Fejes Béla, Bartus János. 
Dolgozó nők: Fejes Andrásné, Takács Andrásné,Kovács Györgyné, Bánkuti Józsefné. 
Segítők: (konténer, tyúk, pálinka, sör, kenyér, vadhús, pogácsa, lepény, sütemény)Takács Adrásné,Takács Pálné, 
Szakács Mária, Szakács Péter, Varsányiné Vass Mária, Holló Péterné, Kívés Jánosné, Kívés Lászlóné, Fejes 
Andrásné, László Istvánné, Kovács Györgyné, id. Kiss János, Szakács József. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Hagyományőrző napok- Palóc napok 2012-ben 
 
   2012. július 6-8-án került megrendezésre Parádfürdőn az immáron hagyománnyá vált Palóc 
napok. Minden sikeres évnek örülnek, a Palóc napok résztvevői, hagyományőrzői, fiatal és 
idős tehetségei, és persze Parád önkormányzata is. Sokszor feltesszük magunkban a kérdést: 
vajon az idei programok sikeresebbek voltak-e, mint az ezt megelőzők? Természetesen nehéz 
megítélni, hiszen a lendületet és a rendezvény nagyságát meghatározza az önkormányzat 
költségvetése, valamint a nyertes pályázatok száma. Sajnos évről évre csökkennek ezen 
pályázati lehetőségek. A rendezvényt az önkormányzat és néhány helyi vállalkozó támogatja 
a kezdetektől fogva.  
   Az idén öt alappillért szeretnék kiemelni: a palóc lakodalmas menetet, a szabadtéri 
színházat, a szabadtéri folklór- és hagyományőrző műsorokat, valamint a lovas programokat, 
illetve az étkek utcáját. De hadd kapjon pár szót a többi program is. Meglehetősen nagy 
kínálatból választhattak programot, elfoglaltságot a látogatók, a legkisebbektől az idősebbekig 
mindenki megtalálhatta a számára érdekes műsort, illetve tevékenységet. Meglepően 
sikeresnek bizonyult a kánikula ellenére is a nyári esték hangulata: retro koncertek keretében 
a mezőkövesdi Randevú Party Zenekar és a parádi Univerzál party zenekar teremtett remek 
hangulatot. Érdemes kihasználni Parádfürdő természeti adottságait, az általa kínált szabadtéri 
helyszíneket. Az önkormányzat a jövőben is szívesen vár közkedvelt együtteseket 
Parádfürdőre, bármely korosztály igénye szerint.   
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   Mint már sokadszor, parádi alkotók az idén is kiállíthatták a Palóc napon. Bagi András 
parádi szobrász, fafaragó a Freskó különtermében állított ki. A szobrászt Szakács Béláné, a 
nyugdíjas klub vezetője köszöntötte, a kiállítást Mudriczki József polgármester nyitotta meg.   



                  

                                         Bagi András: Mikszáth Palócországa 
 
Eszenyi Roland parádi grafikus tanuló legjobban sikerült munkáit mutatta be. Az idei 
tanévben fejezi be tanulmányait, ügyes, tehetséges, azonban az eszközök, amelyekkel 
tehetségét kifejezésre juttathatja, rendkívül drágák. Ezért parádi önkormányzat úgy döntött, 
hogy a kiállítás teljes bevételét Eszenyi Roland kapja tanulmányainak támogatására. Ez a 
parányi figyelmesség is segíthet a tehetségek gondozásában. 
Csortos Eszter és Simon Ingrid szívbe markoló dalait és gyönyörű hangját hallhattuk, mint 
már oly sokszor parádi és parádfürdői rendezvényeken.  
Az iskola táncszakos tanulói színvonalas műsort mutattak be a „Hang és mozdulat” című 
programelemen belül. Természetesen ők is kibontakozó tehetségek.  
Új és üde színfolt volt a zumba- bemutató is, amely latin ritmusokra épülő fitness bemutató 
volt. 
Az adácsi Veritas Színpad visszajáró társulat, hírük van már Parádon, vasárnap este is 
legalább hatszázan élvezték az Egy csók és más semmi előadását. De sokan megnézték a 
vasárnap délelőtti bábszínházat is. 
   A Palóc nap színvonalát emelte a Kecskeméti Ifjúsági Tábor szervezésében új elemként 
jelentkező, rendkívül látogatott és népszerű kézműves mesterségek és népi játékok 
bemutatása, tanítása.  
  A Cifra istállóban a lovas programok egyre szélesebb palettájával találkozhattunk. Ezt a 
programelemet is egyre több látogató kedveli.  
   A Pétervásárai Kistérségen belül kilenc település civil szervezetei összefogásának 
köszönhetően vásárolhattak a kedves látogatók népi ételeket. A parádfürdői parkban a 
vadásztársaságok vadételeket főztek a saját tagságuk megvendégelésére, ezt sajnos a nem 
vadászok nem kóstolhatták meg. 
   A szombat este varázsát emelte a hagyománnyá vált tűzijáték, amelyet a Mátra Jövője 
Turisztikai Egyesületnek köszönhetünk. 
       Vince- Kovács Katalin 
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Nyáresti gondolatok 
 
   Régen, még főiskolás koromban, egy nagyon kedves tanárom mondása volt: „Ha úgy 
kezdesz egy tételt elmondani, hogy „Már az ógörögök is…”, akkor nyert ügyed van, a többi 
majd eszedbe jut!” 
   Nos, ez jutott eszembe, amikor a Palóc napok egyik kedves rendezvényeként az adácsi 
„Veritas” színjátszó csoport műsorát láttuk.  
   Igen, már az ógörögök és a régi rómaiak egyik kedvenc szórakozása volt a színház. Jeles 
ünnepeiken megtöltötték szabadtéri színházaik nézőterét, hosszú órákig, sőt néha napokig 
élvezték a vígjátékokat, drámákat.  
   A Freskó étterem előtti park szinte kínálja magát a szabadtéri rendezvények megtartására; jó 
fekvése, a színpad árnyassága, a park fái, egyéb belső lehetőségek fellépőknek és nézőknek 
egyaránt jó körülményeket biztosítanak. Így szívesen jönnek hozzánk a különböző csoportok, 
táncosok, ének – és zenekarok, színjátszók.  
   Az adácsi „Veritas” színpad gárdája törzstagnak számít rendezvényeinken, hisz vasárnap 
esti fellépésük nem az első alkalom volt a Palóc napokon.  
Veritas = igazság – bizony, telitalálat ez a név, mert valóban igazság, hogy ez a lelkes, 
tehetséges amatőr társulat megérdemelte a tapsot, a nézők elismerését és azokat a 
kitüntetéseket, melyeket a ’70 – es évek eleje – közepe óta begyűjtött. 
   Repertoárjukon szerepel népi játék, vérbő falusi komédia, látványos operett, emlékműsor. 
Előadásaikkal nem csak Heves megyében, hanem az ország különböző más rendezvényein, 
valamint határon túli magyar lakta településeken is fellépnek.  
   A Falusi Színjátszók Országos Találkozóját 1997 óta Adácson rendezik meg minden évben. 
Ezüst – és arany fokozat, színészi játékért járó kitüntetések, rendezői díj, miniszteri dicsérő 
oklevél bizonyítja, hogy munkájukat elismerik.  
   Igen, elismeréssel kell adóznunk ezeknek a fiataloknak, akik a mai, pénz után rohanó, 
másokkal szemben közömbös világban szabadidejüket áldozzák azért, hogy velünk, nézőkkel 
elfeledtessék néhány órára a napi gondjainkat, egy kis vidámságot adjanak, szórakoztassanak. 
A régi mondás így szól: „In vino veritas” – „Borban az igazság” De nem csak a borban, 
hanem a száraz deszkákon, a színpadon is ott van a Veritas – az igazság! Mert az az igazság, 
hogy Ők jók! Egyszerűen jók, sőt nagyon jók! 
   Mi pedig köszönjük ezt a jóságot! 

Szabóné Presovszky Mária 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
A csűrök élete 
   
 A költő Illyés Gyula nyelvészeti jellegű írásában megemlítette, hogy tudatosan gyűjtött olyan 
tárgyakat, használati eszközöket, amelyeknek a neve bekerült az irodalmi nyelvbe, mi több, 
szócsaládok alapjául szolgált. A tárgyakat háza tornácán tartotta, és vendégeit vizsgáztatta 
velük: tudják-e, mi ez.  Ismerni kellett volna pl. a csoroszlyát, a csöbört, a guzsalyt, a hámot, a 
latot, a motollát, a nyűgöt, az ösztökét, a rakoncát, a szapulókádat meg a szöszt. 
  Ezekkel a szavakkal lehet megsejtetni valamit a nyelv életéből, a szavak jelentésének 
változásaiból, elhalásából és születéséből. Meg azt, hogy a jelentett dolog látványa által mit 
tudunk felidézni a múltból. Így már a szóhoz emlékek kapcsolódnak akaratlanul is azokban, 
akik eleven valójukban találkozhattak a szó jelölte tárggyal. 
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  Hasonlóképpen vagyunk mostanában a csűr szavunkkal meg azzal, amit megnevez. Arany 
János utolsó verse így szól: Életem hatvanhatodik évébe' 
                                         Köt engem a jó Isten kévébe, 
                                        Betakarít régi rakott csűrébe, 
                                       Vet helyemre más gabonát cserébe. 
Aranyt tanítva kérdezgetni szoktam a gimnazistákat, hogy tudják-e, mi az a csűr. Valami 
fedett hely, valami tároló edény, valami épület, valami térség – ilyeneket mondtak. 
Elgondolom, hogy hány parádi tizenéves jönne zavarba, ha az utcán erről kérdeznénk őket. (A 
mi vidékünkön egyébként nem gabonatárolónak építették a csűrt, ennélfogva nem is azt 
jelenti, mint az ország nagy részén. Úgyhogy bár Parádon a fő utcai portákon legalább két 
tucatnyi csűr áll még, aligha emlékeztetik az ittenieket az Arany János-i értelembe használt 
csűrre: a gabonacséplő és tároló helyre. És gyanítom, hogy legtöbbször az épületet használó 
család sem csűrnek nevezi már a csűrt, hanem pl. garázsnak, mert átalakították garázzsá vagy 
más egyébbé. Más a rendeltetése, mint néhány évtizede volt. 
   Elnézegettem a csűröket, sok helyen szépen rendbe hozták őket, van, aki garázsnak, van, aki 
tüzelőtárolónak, van, aki kiállítóhelynek használja őket. És van, aki sorsára hagyja, átengedi 
az enyészetnek, mert nem talál már neki rendeltetést, vagy nem látja már értelmét a rendbe 
hozásának, de lehet, hogy pénze nincs rá. 
   Él, átalakul, pusztul a csűr – a szó is, a dolog is, amit jelent. Sajnáljuk? Nem sajnáljuk? 
Tapasztaltam, hogy néhányuk gazdája a szó hallatán is felvillanyozódott, és mondta, mutatta: 
ide álltak be a szekérrel, a cséplőgépet itt etették a szérűről beemelt kévékkel, itt voltak a 
lovak, a tehenek, ez meg itt az istállóban ez a padlásfeljáróra emlékeztető lyuk meg arra való 
volt, hogy a padlásról ezen át lehessen ledobálni az ott tárolt szénát a jószágnak. És még ilyet 
is hallhattam: ott aludtunk tavasztól őszig a padláson, mi, nagyobb fiúk, legények, ó, hányszor 
hajnalban másztunk fel udvarlás meg bál után, de nem volt baj, nem zavartunk senkit a 
házban alvók közül. 
   Így aztán gazdasági funkciók, munkafolyamatok, emlékek helye és őrzője a csűr – 
tekintsünk rájuk úgy, mint apáink, nagyapáink életének tudóira. Némelyekre meg úgy, mint 
tárgyi példájára annak, hogy az emberi gondoskodás mi újat tud kihozni a régiből, hogy az az 
unokákat is szolgálhassa majd. 
          Nagy István 
 

Néhány csűr a parádi Kossuth útról 
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Iskolakezdés 
 
   Szalai Gáborné igazgató asszony tájékoztatása alapján számolunk be az új tanév 
előkészületeiről. 
  Változások várhatóak a közoktatási törvényben. Előreláthatólag 2012. szeptemberétől a 
szakmai ellenőrzést, 2013. januárjától pedig az oktatást vonja közvetlen hatáskörébe az állam. 
Hogyan érinti ez a Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
életét? A változás nem érinti a mindennapi munkák intenzitását, hatékonyságát, hiszen az 
iskola eddig is fel volt készülve a szakmai ellenőrzésre. Tanügyigazgatási ellenőrzés eddig is 
volt a művészetoktatás kapcsán.  
  Intézményünk nemcsak általános iskola, hanem művészetoktatási intézmény is. Az Oktatási 
és Kulturális Minisztérium minősítési eljárásában az iskola megkapta a kiválóra minősített 
alapfokú művészetoktatási címet. Az alapfokú művészetoktatás keretében a zeneművészet, 
táncművészet és képzőművészet területei iránt érdeklődő tanulók számára biztosítja a 
készségeik, képességeik fejlesztését, alkotó és önkifejező képességeik kibontakoztatását, 
tehetségük gondozását. A zeneművészeti oktatás keretén belül a következő hangszeres 
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tanszakokra lehet jelentkezni: furulya, klarinét, kürt, trombita, harsona, szaxofon, zongora. A 
táncművészeti tanszakok a következők: modern kortárs tánc, néptánc és társastánc. A képző- 
és iparművészeti képzés tantárgyai, tanszakai: vizuális alapismeretek, rajz, festés, mintázás, 
grafika, festészet, makett.  
   Összességében elmondható, hogy az iskola tantestülete és vezetősége a rá bízott feladatokat 
ellátja, alkalmazkodik az esetleges változásokhoz. 
         Vince- Kovács Katalin 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Nyeregbe, aki mer! 
 
   Holló Bencét időnként lehet látni a Parádot övező dombokon, hegyeken, de többen 
hallhatják, mint láthatják, mert az 500 köbcentis enduró motornak erős a hangja. De a motor 
is erős, extrém pályákra tervezték. Európa egyik legnehezebb pályája, amin amatőrök is 
indulhatnak, az osztrák Alpokban van, az Elsberg kőbánya területén. Bence tavaly már részt 
vett ezen a versenyen, akkor a 260. lett, az idén pedig sokat javítva a 126. A pályáról és az 
idei verseny fontosabb mozzanatairól az ő tájékoztatója alapján számolunk be. 
   Kell egy saját motor, felszerelés, oda kell utazni, a motort is vinni kell – már ha az ember 
időben benevez az interneten, mert a rendezők kétezernél lezárják az indulók listáját. 
   A pálya egy kőbányához vezető szerpentin az Alpokban, ezen bonyolítják le a selejtezőt, két 
futammal. A versenyzők egyenként indulnak, fél percenként, és a kétezer induló közül 
ezerötszáz kiesik, a harmadik napon, az extrém pályás versenyen az első ötszáz indulhat. 
Bence bent maradt az ötszázban, másik két földije (verpelétiek) már csak nézhette a nagy 
versenyt. 
   A pálya attól extrém, hogy vízmosáson, erdei ösvényeken, patakon sáron és szinte 
függőleges meredekségű  emelkedőkön kell motorozni. Ötvenesével rajtolnak, négy órán át 
küzdhetnek a 20 km-es pályán, ahol 20 ellenőrző ponton kell áthaladni. A legnehezebb a 
továbbjutás a meredek emelkedőkön, ott segítők nélkül motor fel nem jut. A tavalyi példán 
okulva Bencét édesapja és egy-két barátja a közelebbi nagy meredélynél kötéllel várta, és 
azzal segítettek a motornak (ez szabályos). 
  Az Alpokban gyakran esik az eső, így volt a verseny napján is, ráadásul leszállt a felhő a 
hegyre, úgyhogy a motorosok mindössze két-három méterre láthattak. A versenyzésre adott 4 
óra alatt csak a profik tudtak végigmenni a pályán, összesen hatan. Nekik motort, felszerelést 
a gyár ad, és szponzorálja őket. Ám azzal, hogy ki hányadik ellenőrző állomásig jutott el, 
pontosan meg lehetett állapítani a sorrendet. Így lett Bence a 126. Nagyon örült az 
eredménynek. 
   Különös szenvedély, különös sport a Holló Bencéé, de ebben a sportágban is kívánalom, 
hogy küzdjön, hogy a legtöbbet hozza ki magából az ember, csak így lehet elégedett magával. 
Bencének ez az idén júniusban sikerült. 
    
 
 

HÍREK 
 

- Dr. Krámli Mihály, a Közlekedési Múzeum új igazgatója Parád polgármesterének 
kíséretében meglátogatta a Cifra istállót és múzeumot. Az igazgatóval restaurátorok és 
muzeológusok is jöttek – remélhetőleg azzal a céllal, hogy az épületet és a kiállítási tárgyakat 
felújítsák. 
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- Az Asztalos Johák fafaragó műveit bemutató kiállító teremben reklámcélú rendezvényre 
került sor. A térségünkben tevékenykedő Élpakk Kft termékeit (gyógy- és ásványvizeket) 
mutattuk be a vendégeknek. 
 

- A "Múzeumok éjszakája" című országos programba a Cifra Istálló is részt vett. Ekkor a 
múzeum 24 óráig tartott nyitva, és mintegy 120 főt látott vendégül, akik egy része a Mátra 
Jövője TDM szervezésével jött Parádra. 
 

- Június 26-án  a volt hulladéklerakó terület bejárása történt meg a rekultivációt végző 
kivitelező cég embereivel. Ígéret szerint az ősz folyamán elkezdik a lerakó rekultiválását. 
 

- Kádas István rendőr alezredessel, aki Parádra látogatott, Mudriczki József polgármester 
tárgyalt a közbiztonságról. Jelezte, hogy a községben megszaporodtak a betörések, és nem 
szűntek meg a falopások. Kérte a rendőri jelenlét fokozását. 
 

- A  40. Honismereti Akadémia Parádon tartotta idei összejövetelét. Programjuk részeként a 
palóc vidék néprajzával is foglalkoztak. Vezetőjük Somfai Tiborné volt, akinél talán kevesen 
ismerik jobban Parád múltját, hiszen egy életen át tanított, kutatott és őrzött hagyományokat 
itt tanító pedagógusként. 
 

- Július 17-én a Kossuth úti játszótér garanciális bejárása történt meg Széles Zoltán 
kivitelezővel. A használat során keletkezett hibákat jegyzőkönyvbe vettük, amiket a 
vállalkozó ki fog javítani. 
 

- Július 23-án az ÉRV helyi szolgáltató egysége elrendelte az I. fokú vízkorlátozást, amely a 
vezetékes hálózatról történő locsolást és a gépkocsik mosását tiltja. 
 

- A parádi templom negyedik ablakára is elkészült a színesüveg-kép, most már minden 
olyan ablakot, amin közvetlenül jön be a fény, szentek képe díszít. Ezek: Magyarok 
Nagyasszonya (készíttette Szakács Imre családja), szt. Ottília (készíttette Szakács József 
családja), Út, Igazság, Élet (Jézus) (készíttette Tarjányi László és családja), szt. István 
(készíttette Mudriczki József és családja). A képek által nemcsak szebb lett a templombelső, 
hanem azok azt is hirdetik, míg a templom áll, hogy Parádon a 2000-es évek elején is éltek a 
közösségük javára áldozni tudó emberek. 
 
 

 
 

Köszönet művészeti tevékenységért 
 
Parád Nagyközség Önkormányzatának képviselő testülete tisztelettel megköszöni 
 

 a Palócbokréta Hagyományőrző Egyesület tagságának 

 a Nyugdíjas Klub közösségének 

 a Fáy diákoknak 

 a parádi óvodásoknak 

 Bagi Andrásnak 
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 Eszenyi Rolandnak 



 Csortos Eszternek 

 Simon Ingridnek 

 Pifkó Juditnak 

 Révész Lillának és Révész Zoltánnak 

a színvonalas szereplésüket, mellyel hozzájárultak a Palócnap művészeti programjainak 
sikerességének.  
 

 
 
Az állattartásról 
 
A parádi önkormányzat 22 paragrafusból álló rendelettel szabályozta az állattartást 2004-
ben. A kormány a közeljövőben országos rendelettel fogja szabályozni az állattartást, addig a 
helyi rendelet van érvényben. Ebből közöljük a fontosnak ítélteket tartalmi vagy szó szerinti 
idézéssel. 
 

• Az állatok tartására szolgáló 3 m2-nél nagyobb építmények létesítéséhez építési 
engedély kell. 

• Az állattartó köteles gondoskodni az állatok gondozásáról és a létesítmények 
tisztításáról és folyamatos fertőtlenítéséről. 

• Az állattartó a tartással senkinek kárt nem okozhat, és be kell tartania a szomszédjogi 
szabályokat. 

• Belterületi övezetben a 800 m2-t meg nem haladó területű ingatlanokon tartható:  
a) saját ellátásra nevelt maximum 3 kisállat (sertés, juh, kecske) 
b) egyéb kisállatból maximum 50, továbbá 
c) 2 eb, 2 macska és ezek szaporulatai 3 hónapos korukig.  
 

• Belterületi övezetben a 800 m2-t meghaladó területű ingatlanokon a vonatkozó 
jogszabályok és e rendelet előírásainak betartásával – prémes állat kivételével – 
valamennyi haszonállat tartható. A tartható állatszám maximum 2 nagy állat, 3 kis 
állat, egyéb kisállatból 100, továbbá 4 eb, 2 macska, valamint ezek szaporulatai 
maximum 3 hónapos korukig, illetőleg az anyától való elválasztásukig.  

• Külterületen a szabályok betartásával valamennyi haszonállat tartható. 

• Az istállót, ólat, ketrecet rendszeresen takarítani kell, és szükség szerint, de évente 
legalább kétszer fertőtlenítő meszelést kell végezni. 
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• A trágyát fedett, hézagmentes, zárt trágyagyűjtőben kell tárolni. Belterületen a 
hígtrágya, trágyalé, csurgalékvíz csak szivárgásmentes, szigetelt tartályban, 
medencében tárolható. Külterületen lakó vagy gazdasági épülettől 30 m távolságban, 
földdel, szalmával, fóliával lefedve kell tárolni. 



• Az ebeket a jegyzőnél nyilvántartásba kell vétetni. A veszettség elleni oltás kötelező. 

• A település közigazgatási területén az önkormányzat ebazonosító védjegyet 
rendszeresít. 

• A közterületen kóborló és védjegyet nem viselő ebet az önkormányzat befogatja. 

• Az ebtartó köteles az állatot úgy tartani, hogy az a szomszédot tartósan vagy 
rendszeresen ne zavarja. 

• Ha az ebtartásra panasz van, a helyzet kivizsgálása után  a polgármester az ebtartást 
korlátozhatja vagy megtilthatja. 

• Aki harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan ebet tart, annak a veszélyhelyzetet 
figyelmeztető táblán jeleznie kell. 

• Tilos ebet bevinni, beengedni – egyebek között – piacra, iskolába, üzletbe, játszótérre. 

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

 
 
KIS EGÉSZSÉGTÁR 
 
Üdvözlök mindenkit a nyár végén! 
    
Milyen jó lenne télen a szobába  ebből a tűzből, amit a nap ránk mért ezen a nyáron. Emlékét 
legjobban azok a pergő búzaszemek őrzik, amik a magtárakban várják a kenyéráldást, és 
amikben a  természet édes életének egy éve újból telni látszik. 
    Sokszor beszéltem már a nőkhöz  de most azoknak a férfiaknak  is írnék, akiknek „telik az 
életük zsákja" . 
   Van egy betegség, ami 3 percenként betegít meg egy férfit, és minden 17-dik percben elvisz 
egyet az élők sorából. 
Egy kicsi gesztenye méretű szervről van szó, ami 20 éves korra fejlődik ki  teljesen, de életük 
végéig növekszik. Minden férfinak más súlyban  van, 70 évesen 80-150 gramm  is lehet. 
Izomszövetből és mirigyállományból álló kismedencei szerv, amit átfúr a húgycső vezetéke. 
Ez a prosztata, ami nélkül a fajfenntartás nem lehetséges. 
   Betegségének oka lehet  a megnagyobbodás, gyulladás vagy a rákos elfajulás. Ezen 
bántalmak tünetei elsősorban: gyakori, sürgető  éjszakai, nappali vizelési inger, maradék 
érzése a hólyagban, hosszabb ideig tartó vizelés, esetleg utócsepegés vagy inkontinencia, 
haspréssel való vizeletürítés, fájdalmas vagy véres vizelés, végbéltáji fájdalom, magömlés 
utáni fájdalom, merevedési probléma. 
   De bármilyen vizeletürítéssel kapcsolatos probléma felmerül /még 40 évesen is/, az a 
 prosztata kivizsgálását is  igényli, mivel bizonyos sejtelváltozások akár 20 évvel a probléma 
előtt már kimutathatók. 
   A megnagyobbodás során az izomszövete és a mirigyeinek állománya is növekszik, így a 
rajta átfutó húgycsövet összenyomja, ami az utolsó stádiumban már a vese károsodását is 
okozhatja, így a katéther behelyezése nélkül életébe is kerülhet a betegnek. 
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  A megnagyobbodás oka lehet még: heveny baktérium, idült baktérium, alsó húgyúti 
gyulladás következtében, baktérium nélküli, idült kismedencei gyulladás. 



   A rák korai állapotában nem okoz nagy tüneteket, így  szűrővizsgálattal ( vérteszt,végbéltáji 
vizsgálat, UH ) segíthetjük a mielőbbi kimutatást.   
   A prosztata állapotáról ad felvilágosítást a PSA szint (vérszérumból való antigéntest 
kimutatást jelenti ), így oszlik meg a korok között normalitását tekintve: 40 év  alatt 0,19-1,3 
ng/ml, 40-50 évben 0,22- 1,6 ng/ml, 50-60 évben 0,25-2,6ng/ml, 60-70 évben 0,29-5,6 mg/ml, 
10 mg/ml felett már nagy probléma van. 
   A prosztatarák kialakulását elősegítik a zsíros ételek, a homogénezett magas zsírtartalmú 
tejtermékek gyakori fogyasztása, elhízás, genetikai okok. Előfordulását csökkenti a szelén 
cink fogyasztása, paradicsom, szója és a magas E vitamin tartalmú ételek. 
   A prosztata gyógyításának  számos vénynélküli készítménye van, ami megelőzésre és 
enyhébb tünetekre is jó, a teáktól a természetes növényi kivonatokon keresztül sok 
létfontosságú ásványi anyagokkal együtt a megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása. 
Egyénre szabottan tudunk segíteni, figyelembe véve esetleg fennálló más betegséget is. 
Az alábbi kérdőívek kitöltésével mindenki lemérheti állapotát . De kérem az  50 éven felüli 
férfiakat, hogy  minden évben végezzék el a tesztet, pár percet megér,  hogy ne a legsúlyosabb 
problémával, a rákos lelettel kezükben menjenek haza párjukhoz. 
Ugyanakkor a nők is sokat tehetnek, hogy elinduljanak a kivizsgálás útján a társaik, töltsék ki 
együtt a tesztet. 
  
         Ti Férfiak!  

Nélkületek nem világ a világ,  
Ha nem lennétek, nem szaporodnánk.  
Tőletek s értetek ragyogunk oly fényesen, Mikor ránk tekintetek oly szerelmesen.  
Mert nélkületek - Ti Férfiak, Nem lenne örömünk, csak bú a fák alatt.  
Szeretünk Titeket és ugye érzitek? Mi Nők nem lehetünk boldogok, Ti Férfiak - csakis 
veletek! 

                                                                                    /Körösné Erdősi Anna/ 
  
                                                                    Egészségünkre kedves mindnyájunknak 
                                                                   
                                                                                                                  Dr. Molnár Mária 
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A prosztata megnagyobbodás értékelésére egy 
nemzetközi kérdőívet használnak 

(IPSS): 
 

  
Soha  

Kevesebb, 
mint 
egyszer 5 
alkalomból 

Az esetek 
felénél 
kevesebbszer 

Körülbel
ül az 
esetek 
felében 

Több 
mint az 
esetek 
felében 

Szinte 
mindig 

1. Az elmúlt hónapban 
hányszor érezte úgy, 
hogy a vizelés 
befejezése után nem 
sikerült teljesen 
kiürítenie a hólyagját? 

0 1 2 3 4 5 

2. Az elmúlt hónapban 
milyen gyakran kellett 
újból vizelni 2 órán 
belül? 

0 1 2 3 4 5 



3. Az elmúlt hónapban 
milyen gyakran kellett 
a megkezdett vizelést 
újraindítania vagy 
többször is 
abbahagynia? 

0 1 2 3 4 5 

4. Az elmúlt hónapban 
milyen gyakran érezte, 
hogy nehéz a vizelést 
visszatartania? 

0 1 2 3 4 5 

5. Az elmúlt hónapban 
hányszor ürült a 
vizelete gyenge 
sugárban? 

0 1 2 3 4 5 

6. Az elmúlt hónapban 
hányszor kellett 
erőlködnie vagy 
préselnie, hogy a 
vizelete meginduljon?  

0 1 2 3 4 5 

  Soha  Egyszer Kétszer Három- 
szor 

Négy- 
szer 

Ötször 
vagy 
több-
ször 

7. Az elmúlt hónapban 
lefekvéstől felkelésig 
hányszor kellett 
vizelnie kimennie?  

      

 
 
 

A kérdőívet urológus szakorvossal kell kiértékelni. Általában elmondható, hogy minél 
nagyobb a kapott szám, annál súlyosabb a probléma. Minél magasabb a pontszám, annál 
biztosabb, hogy részletes kivizsgálás és kezelésre van szükség. 
 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
  

Parádi Mozaik 

Parád Nagyközség Önkormányzatának Információs lapja 
Felelős kiadó: Mudriczki József polgármester 

Főszerkesztő: Dr. Nagy István 
Szerkesztők: Csortos Béláné és Jónásné Zaja Zsuzsanna 

Elérhetőség: paradimozaik@t-online.hu Tel.: 544 058 
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