
   PARÁDI MOZAIK 
 
 
 
 
  
 
 
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
információs lapja 

XX. évf. 2. szám 2014. április 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Ilona-völgyi vízesés a Tűzoltó Galériában kiállított fotón. (Fotó: Sidló Tamás) 

 
 
 
 



Húsvét után… 
 Tarnóc András 
Megint elmúlt egy ünnep. Közhely, de mint minden közhely egyben igaz is, rohanó 
életünkben alig van időnk ünnepelni, vagy teszem azt, kedvünk az ünnephez. Ma már semmi 
sem olyan, mint régen, szoktuk mondani. Húsvétkor nem látunk locsolókat, kívánságműsor 
sincs a TV-ben. Való igaz, a locsolók szinte már csak turistacsalogató látványosságként 
léteznek, esetleg családokon belül kerül elő a kölnis üveg és a TV helyett is főleg az 
interneten bóklászunk. Gyakran halljuk, hogy nem tudunk ünnepelni, ez a nap is olyan, mint a 
többi, esetleg többet van együtt a család. A legtöbb embernek a húsvét munkaszüneti napot, 
szállodák medencéiben való lubickolást, kirándulásokat jelent, és egy olyan hétvégét, amelyet 
bevásárló központokban sonkáért, tojásért, és csokoládé hegyekért vívott közelharc előz meg. 
De tényleg csak ennyi lenne? Az ünnep, legyen az bármilyen jellegű, családi, állami, vagy 
hitbeli, különleges alkalom, amely József Attila szavaival élve egy utazás, amelynek során 
„jegyet szerzünk és elutazunk Önmagunkhoz.” Az ünnep lehetőséget ad arra, hogy a 
mindennapi élet taposómalmából kilépve szembenézzünk önmagunkkal. Ha hívő emberek 
vagyunk, akkor szembesülünk keresztjeinkkel, hiszen életünk során számtalan kereszt alatt 
görnyedünk, vannak keresztek, amelyeket mi választunk, és olyan is van, amely sorsunk 
velejárója. Ha pedig nem tartjuk magunkat vallásosnak, akkor pedig időt találhatunk arra, 
hogy mai szóval, belassuljunk, feladatainkat, céljainkat átgondoljuk.  
 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            A parádi templomban Kiss Csaba plébános emeli Föld és Ég közé Krisztus világosságát 

A húsvét természetesen családi ünnep, de egyben a jézusi Passió, továbbá a Feltámadás az 
alapja, a történet pedig mindenkihez szól. A Passió talán legfontosabb tanulsága, hogy a 
kereszt alatt rogyadozó Jézus nem valaki más, hanem mi magunk, mivel mindannyian 
keresztet hordozó emberek vagyunk. Hányszor éreztük át életünkben Jézus kétségbeesését, 
magányát, és hányszor születtünk újjá!  Valójában a Passió és a Feltámadás adhat nekünk erőt 
ahhoz, hogy keresztünket továbbvigyük, illetve küzdjünk céljaink megvalósításáért. 
De természetesen nem csak önmagunkban létezünk, részei vagyunk egy nagyobb egésznek. 
Ezért a húsvét üzenete Parádon, Magyarországon, Európában, vagy a világ bármely részén 
ugyanaz. A halott Jézus feltámadása sok jelentést hordoz: két világ találkozása, áthághatatlan 
határok leküzdése, a kezdet és a vég egymásba simulása, a kör kinyílása, annak bezárulása, a 
tavasz, vagyis az élet ünneplése.  



Ugyanakkor, a jelenlegi húsvéti időszak, nekünk parádiaknak, kicsit különleges. A világ fehér 
vasárnapon, húsvét után nyolc nappal ünnepelte XXIII. János és II. János Pál szentté avatását, 
amely az egyházi kereteken is túlnyúló valójában történelmi esemény. És amint a világ 
Rómára figyel, mi parádiak is büszkeséget érezhetünk. Egy évtizede annak, hogy II. János Pál 
audiencián fogadta községünk volt lelkipásztorát, Szörényi Lászlót. Így általa, illetve a 
mellékelt képre nézve, ha közvetett módon is, de részesei lehetünk a húsvét misztériumának. 
 

 
                     
                           Egy (későbbi) szent érintését érzi két magyar, jobbról Szörényi László parádi pap 

 
 
 
 

TUDÓSÍTÁS A TESTÜLETI ÜLÉSEKRŐL 
                   
TUDÓSÍTÁS 
Nagy István 
 
2014. március 12.-én az önkormányzat tárt ülést tartott 
Szavazóbizottság megalakítása 

A képviselő-testület a 2014-es országgyűlési választásokra a szavazatszámláló 
bizottságokba a jegyző javaslatára a négy parádi szavazókörbe az alább felsorolt 
személyeket választotta meg: 1. szavazókörbe Vanó Györgynét, Varsányi Andrásnét, 
Kívés Lászlónét; a 2. szavazókörbe Boros Katalint, Kupecz Lászlónét, Farkas 
Istvánnét; a 3. szavazókörbe Győrfi Lajosnét, Valiskó Jánosnét, Eremiené Lóczi 
Ildikót; a 4. szavazókörbe Hegedűs Lászlónét, Horváth Ottó Andrásnét és Zaja Esztert. 
Póttagok: Tóth Marinka Józsefné, Szakács Ágnes, Gál Andrea és  Papp József. 

Kisteherautó vásárlása 
Az önkormányzat 2,7 M Ft önrészfizetéssel (ÁFA) pályázaton juthat hozzá személy-és 
ételszállításra alkalmas kisteherautóhoz. Az ügylettel megbízott budapesti 



Gyémánthegy Kft pályázatíró cég azonban a feltöltésre adott határidőt elmulasztotta, 
és hogy emiatt ne kelljen bíróságra menni, saját költségen vállalja a Renault Master 
3,3 T autó megvásárlását az önkormányzat számára. A testület megbízza a 
polgármestert a szerződés aláírásával. 

A butiksoron tapasztaltakról 
Kucsera György közölte, hogy a parádfürdői butikok üzemeltetői közül egyesek 
vendégeik számára székeket raknak a közterületre, az útra, akadályozva ezzel a 
forgalmat is, de a szemétszállítással is problémák adódtak. Továbbá: a benzinkúttal 
átellenben levő baumagos területen a gaz méteresre nőtt, intézkedni kell a terület 
rendben tartása érdekében. Nagy István lakossági panaszt közvetített: az Ilona-
völgyben a turisták szemetet, hulladékot szórnak szét zsákszámra, meg kell keresni a 
módokat, amikkel elérhető a völgy tisztaságának megőrzése. (A polgármester a 
felvetésekben közöltekben intézkedni fog.) 
 

2014. március 25-i ülés 
Faluközpontos pályázat 

Az emlékmű körüli terület átalakítására beadott pályázatunkat elfogadták – ennek 
mibenlétéről már többször írtunk -, emiatt a 2014-es közbeszerzési tervünket 
módosítanunk kellett. A tér átalakítása ebben az évben megvalósul. 

Kivitelező kiválasztása 
A fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat helyiségeinek felújítására az ismételten 
megkért kivitelezői ajánlatok beérkeztek. A testület a legalacsonyabb ajánlati árat adó 
Nívóber Kft.-t (Eger, Trinitárius út 2., ajánlata 18.580.307 Ft) bízta meg a munka 
elvégzésével. A cég már korábban is dolgozott nálunk (pl. a közösségi házon), 
munkájukkal meg voltunk elégedve. A felújítás várhatóan idén augusztusban fejeződik 
be. 

Emlékmű felújítása 
A Kormány az I. világháború kitörésének 100. évfordulóján emlékmű-felújításokat 
támogat. A testület döntött a pályázaton való részvételről. A parádi hősi emlékmű 
mintegy 3 M Ft ráfordítással fog megújulni (lábazatemelés, márványtábla-felújítás, 
térkövezés, növények, lobogó), ehhez önerő nem szükséges. A hozzászólók 
felvetették, hogy mert kevés terünk van, a mostani munkálatokra úgy kell figyelnünk, 
hogy jól folytatható legyen, és akár önerőből is szép, impozáns térré váljon (Nagy, dr. 
Radeczky), hogy gondos előkészítő munkára van szükség azért, hogy minden hősi 
halott neve rajta legyen az emléktáblán, és hogy ügyelni kell a föld alatt levő 
közművek állagára és esetleges cseréjére is (Kucsera). Mindehhez a polgármester 
szakember bevonását ígérte. 

Kistérségi társulás szabályzata 
A Pétervásárai Kistérségi Többcélú Társaság Működési szabályzatának ismételt 
módosítását a testület elfogadta. Mi a társaság szolgáltatásaiból a belső ellenőrzést és a 
jelzőrendszeres segítségadást vesszük igénybe, havi 41.491 Ft-ért. 

Belterületté nyilvánítás 
Benyus László kérte, hogy az önkormányzat kezdeményezze a Cifra út végén levő, 
általuk már megvásárolt terület átminősítését külterületből belterületté. Az 
önkormányzat ezt megteszi, ha a kérelmező minden felmerülő költség kifizetését 
vállalja.  

 Kérelem faház állítására 
Gálfalvy Gallik Béla parádi lakos az önkormányzat engedélyét kérte egy faház 
felállítására, amit a butiksornak a park felé eső végén, az aszfaltozott részen túl 



helyezne el. Hosszú vita kezdődött, amibe a kérelmező és néhány jelen levő lakos is 
bekapcsolódott. A kérelem ellen felhozott érvek: a butikok üzemeltetői nem 
támogatják; a tervezett építmény elüt a többitől; a szűk hely tovább szűkül általa, 
mások, többen is kérhetik mobil árusító hely, eszköz felállítását.  Mellette:egy új 
vállalkozás akar beindulni, a vállalkozó és családja ebből akar megélni; a kínált árú 
minőségi, többsége kuriózum(aranydiplomás sörök, adalék nélküli lekvárok, 
gyümölcsszörpök stb.), piacgazdaságban élünk, verseny van itt is; a faház látványa 
nem idegen a környezetben. A testület egy ellenszavazattal az engedély megadása 
mellett voksolt. 

 Lakosok szólaltak fel. Szakács Zalán nehezményezte, hogy a Cser-dűlőben út céljára 
foganatosított kisajátítást évekig elhúzódó huzavona előzte meg, ezalatt nem valósult meg 
a helyzetet megoldó területcsere. Kérdezte: az emlékmű felújításához kér-e az 
önkormányzat ajánlatokat kőfaragóktól; a mostani kerítés elkészítéséhez volt-e 
közbeszerzési eljárás, mennyibe került a kerítés; valóban kapott-e Nagy Oszkár volt 
polgármestertől Mudriczki József mint beosztott és akkor képviselő béremelést; mi lesz az 
ún. Ybl-szállodák sorsa? A válaszok: a kovácsoltvas-kerítést helyi vállalkozó készítette, 
árajánlatát az önkormányzat fogadta el, 1 M Ft-ba került, a pénzt az önkormányzat a 
költségvetéséből biztosította; Mudriczki József munkája elismeréséül annak idején kapott 
béremelést; az Yblt értékesítenénk, jelenleg két befektető érdeklődik. Somogyvári 
Hajnalka kérdezte, hogy a Fehérkőn lesz-e kilátó? A válasz: erre a pályázat be van adva, 
annak elbírálása folyamatban van. 

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

  KÖZLEMÉNYEK 
 
Fáklyás felvonulás a ’48/49-es szabadságharc ünnepén 
  
 Az idén is – mint évek óta minden alkalommal – Parád lakossága fáklyás felvonulással és 
szép ünnepséggel emlékezett az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra. Minden a már 
korábban alkalmazott formában zajlott: az iskolától az emlékműhöz vonult a sokaság, ahol 
legalább annyian várakoztak már. A pártok helyi képviselői és parádi szervezetek koszorút 
helyeztek el az emlékmű talapzatán, a gyerekek műsort adtak, Simon Ingrid és Csortos Eszter 
énekkel növelték az ünnepélyességet. 
Ünnepi beszédet Mudriczki József polgármester mondott. Tisztelettel említette a kor 
történelemformáló nagyjait, Batthyány Lajost, Kossuth Lajost, Deák Ferencet, Széchenyi 
Istvánt, Szemere Bertalant, Eötvös Józsefet. Rájuk emlékezve büszkeség tölt el bennünket, 
kései utódokat is. De nemcsak néhány ember, hanem egy egész nemzet ébredt öntudatra. Mert 
a kor kis és nagy hősei, maga a nemzet nemet mondott az elnyomásra, a nemzet 
szétszakítására, igent mondott a szabadságra, a nemzet függetlenségére és addig nem 
tapasztalt egységére. A hazafiságra. 
A magyar nemzet megmutatta, hogy képes szabadon élni, és megérdemli a szabadságot, nem 
tűri az elnyomást és a zsarnokságot. 
A II. világháború utáni kommunista rezsim munkanappá nyilvánította e napot, 1956 után 
pedig mindent megtettek, hogy egybemossák más ünnepekkel, elvegyék fényét, nemzeti 



jellegét. De az, hogy ez nem sikerült nekik, önöknek köszönhető, hiszen ma is itt vagyunk, és 
készek vagyunk ünnepi hangulatban, méltósággal ünnepelni itt és országszerte és a határokon 
túl is. 
A megemlékezésen részt vett és koszorúzott Horváth László, a körzet országgyűlési 
képviselője, a megyei Kormányhivatal vezetője is.  
 

 
A felvonulás résztvevői (a HEOL fotója) 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Falugyűlés 
 
   A közmeghallgatáson (közismert nevén falugyűlésen) közmeghallgatás Mudriczki József 
polgármester kérte a jelen levőket, hogy lehetőleg indulatoktól mentesen és röviden 
kérdezzenek, illetve szólaljanak fel. A felszólalók többsége tartotta is magát ehhez, néhányan 
azonban nem vették figyelembe, hogy a túlságosan hosszan előadott vagy túlságosan 
személyes problémájukkal próbára teszik a hallgatóság türelmét, és a következő 
közmeghallgatásokra többen emiatt nem fognak eljönni.(A program végén néhányan ezt meg 
is fogalmazták.) Annak érdekében, hogy ne csak jogszabályban előírt kötelesség teljesítése 
legyen a közmeghallgatás, hanem a lakóhelyük és a maguk ügyei iránt komolyan érdeklődők 
és azokról felelősséggel tanácskozók gyülekezetévé váljon, ajánlatos lenne a jövőben a gyűlés 
levezetésére köztiszteletben álló, határozottan eljáró személyt felkérni. 
  A közmeghallgatás első részében Mudriczki József polgármester számolt be a 2013-as évben 
végzett önkormányzati tevékenységről, a község vezetéséről illetve a 2014-es célokról. A 
beszámoló rendkívül alapos volt, reméljük, hogy ezzel mintát adott és igényt támasztott az 
eljövendő falugyűlések számára. Aki településünk életéről ilyen átfogó helyzetértékelést 
szeretne hallani 2015-ben is, jöjjön el a falugyűlésre, ezt kell kapnia, bárki legyen is a 
polgármester. Közlöm a beszámoló címszavait: a testület, a bizottságok helyzete, ülések, 
döntések száma, közös hivatal Bodonnyal, járások kialakítása, 2013.évi költségvetés, 2014. 
évi célok, tervek, adókivetés,közmunkaprogram, segélyezés, diáksegítés, intézmények 
helyzete, megvalósult és tervezett fejlesztéseink, pályázatok,rendezvényeink, közbiztonság, 
befektetők .  



  A közmeghallgatáson képviselők is jelen voltak, de felszólalók hozzájuk nem intéztek 
kérdést, ezért a felvetésekre (egy kivételével) a polgármester reagált úgy, hogy vagy azonnal 
válaszolt, vagy későbbi, írásos választ ígért. 
  Felvetődött , hogy a Kossuth úti betonárok vizét a 24-es út alatt a patakba vezető áteresz 
keresztmetszete szűk, aminek következtében zavar állhat be (Kívés Sándor) . A polgármester 
válasza: a kivitelezés során csak az építhető meg, amire engedélyeket kaptunk a  hatóságoktól, 
az engedélyező hatóság minden esetben vizsgálja a terveket ,és csak akkor támogatja azokat, 
ha azok a vonatkozó szabványoknak megfelelnek. A tervező mérnök levélben számításokkal 
alátámasztva pontról pontra megválaszolta már Kívés úrnak a kérdéseit. 
A polgármesteri hivatalt hibáztatták azért, mert a szomszédukkal elmérgesedett helyzetet nem 
rendezte megnyugtatóan (Püski Imre, Verebi Lászlóné). A polgármester: hivatalának 
hatásköre eddig terjedt az említett ügyekben, és bár a pétervásárai építési hatóság is közölte 
állásfoglalását az egyik vitában, a viták rendezését már csak bírósági úton lehet elérni. 
  Felvetődött Széll Péter szertebarangoló lovainak problémája is. Sok kárt tesznek a 
kertekben, testi épséget veszélyeztethetnek az utakra tévedve, veszélyt okozhatnak a 
közlekedésben. Miért nem tesz ez ellen az önkormányzat, kérdezte felháborodva Kívés 
(Vadas) Vince. Válasz: a panaszokat feljelentésnek kell követnie, erre pedig kevesen 
hajlandóak. A polgármesteri hivatal nem egyszer megtette már ezt, bírósági tárgyalásig vivén 
az ügyet, a bíróság nem volt képes olyan ítéletet hozni, amivel egyszer és mindenkorra 
megszüntethető lett volna a lovak kóborlása. A tulajdonos figyelmét pedig a gondos lótartásra 
számtalanszor felhívták.  
A Kékesi út mellől nagyon hiányzik a járda, az arra lakók gyalogosan kénytelenek az úton 
közlekedni, ami rendkívül balesetveszélyes (Széll Péter, Berkes Elemér). A válasz: nagyon 
régi, nagyon nehezen megoldható probléma, aminek a fő oka, hogy nincs hely a járda 
kialakítására. A testület, ill. a hivatal ismét megkísérli megtalálni a megoldást. 
  A parádóhutai Clarissa-forrás környékén eldobált csikkek garmadája van, szemetelnek is a 
vízre várók; a Kékesi úton meg kell szüntetni az illegális szemétlerakót, az úton javítani kell a 
vízelvezetést (Hegedűs József), a polgármester mindezek orvoslását ígérte. 
A pétervásárai járásba tartozni előnytelen, mert ügyeket intézni a közlekedés nehézsége miatt 
Pétervásárára sokkal nehezebb eljutni, mint Egerbe. Válasz: a magánszemélyek továbbra is 
intézhetik hivatalos ügyeiket Egerben is, a vállaklozóknak kell Pétervásárára menniük – de a 
járási hivatalnak Recsken nyílt kirendeltsége, sőt, bizonyos ügyeket Parádon is elintézhetünk 
a járási ügysegéd által. 
A polgármester biztosításáról kérdezett Széll Péter. Ki a kedvezményezettje a biztosításnak, 
ha a biztosított elhalálozna? A családja? Varró Gyula jegyző válaszolt. A biztosítás a ciklus 
végéig, 4 évre köttetett, ha ezalatt üzemi balesetben meghalna a polgármester, akkor  a pénzt 
nem a család, hanem az önkormányzat kapná; továbbá, ha nem választanák újra, akkor az 
önkormányzat visszakapja a 4 év alatt befizetett összeget, hogy azt a polgármesternek  
kifizetendő végkielégítésre  fordítsa. 
 Papp Zoltán a honlap javítását, modernizálását javasolta. A válasz: kb. 
másfél hónapja dolgozunk a honlap üzemeltetőjével az IKSZT segítségével azért, hogy a 
honlapunk megújuljon és korszerű legyen. 
Berkes Elemér nehezményezte, hogy a volt pártok házában a roma kisebbség számára 
biztosított épületrészt az önkormányzat visszavette. Az eljárást indokolatlannak és 
jogszerűtlennek tartotta. A válasz: amiatt került sor a szerződés felmondására, hogy a 
szerződésben foglaltakkal ellentétben a használók nem törődtek az épület megóvásával, 
ellenkezőleg, tevékenységükkel nagy rongálást vittek végbe:ez az ajtókon, a falakon, a 
lépcsőházon, a függönyökön és a szétfagyott radiátorokon is látszott. A rongálások 
dokumentálva vannak, fényképek is készültek róluk. 



Berkesné Kállai Klára a helyi romákkal szemben méltánytalan eljárásnak mondta, hogy a 
közmunkában csak ároktakarításra és hasonlókra tartják alkalmasnak a romákat, és hogy a 
brigádvezetői tisztet nem roma látja el, továbbá, hogy az óvodából a roma pedellust elküldték 
– mindezekért rasszistának és fajgyűlölőnek nevezte a polgármestert. Elhangzott még: miért 
nem veszi fel a roma óvodásokat a Hutából óvodásokat szállító kisbusz? A polgármester: a 
közmunka jóváhagyott és ellenőrzött program szerint zajlik, a roma közmunkások munkáját ő 
és a képviselők egyaránt pozitívan ítélik meg. A brigádvezető kijelölése pedig az ő feladata, 
megjegyezte, hogy erre alkalmasabb embert keresve sem találna a jelenleginél. Az óvodai 
pedellusnak nem volt bizonyítványa az általános iskola elvégzéséről, de az a képesítés kellett 
a munkakörhöz. A rasszista vádat visszautasította. Az óvodásokat Hutából valóban behozza a 
kisbusz, de arra Parád község területéről gyerekek nem szállhatnak fel, mert akkor Parád más, 
távolabb eső részeiről is be kellene hordani az ovisokat, erre azonban nincs mód. Huta tehát 
kivétel: messze van, a buszközlekedés pedig nehézkes. 
Szakács Zalán a Nagy Oszkár idejében, 2000-ben eladott önkormányzati terület árára 
kérdezett, hová lett a több mint 100 M Ft, hol lehet a könyvelésben megtalálni? A 
polgármester: egy másfél évtizeddel ezelőtt bekerült ekkora összeg sorsáról ő most nem tud 
beszámolni, ráadásul nem ő volt akkor a polgármester, utána néz, és választ fog írni a 
kérdésre. (Azóta megjegyezte, hogy nagyon furcsállja a kérdést, mert arra a választ Szakács 
Zalánnak nála jobban kellene tudnia, mert 1998 és 2006 között Szakács Zalán a Pénzügyi és 
Ellenőrző Bizottság tagja volt, azé a testületé, amelyik a pénzügyi év lezárását javasolja a 
képviselőknek.) 
       dr. Nagy István alpolgármester 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
A Parádfürdőn megépítendő gyógy-szállodához igényelt területet az önkormányzat 
értékbecslővel felbecsültette. A szakember a 2,0009 ha terület értékét 34 M Ft-ban határozta 
meg. Ezek ismeretében az önkormányzat a rendeletében meghatározott módon teszi meg a 
következő lépést, a tárgyalások tovább folynak. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Tűzoltó szertárból Tűzoltó Galéria – közmunkás szervezővel 
  
 Parád négy állandó kiállítást kínál a turistáknak és a helyieknek: a kocsimúzeumot, a 
fafaragó-kiállítást, a palóc házat és a tájházat nézhetik meg. Az utóbbi időben ezekhez 
társulnak a közösségi ház IKSZT-s programjai és a Tűzoltó Galéria kiállításai. A közösségi 
házban jelenleg fotókiállítás van, témája a csernobili atomkatasztrófa. A Tűzoltó Galériában 
fotó- és festménykiállítást láthattunk. Az utóbbiakhoz fűzök észrevételeket. 
  De hogyan lett a tűzoltó szertárból kiállítóterem? Jó pár éve az önkormányzat megvásárolta 
Asztalos Johák fafaragó lányától a faszobrokat, amiknek kiállítótermet kellett találni. Így 
irányult a figyelem a faluközpontban levő tetszetős épületre, amit az önkormányzat 
felújíttatott, átrendeztetett. Két terme közül az egyikben a faszobrokat helyezték el, a másik 
azonban egészen az utóbbi időkig valójában kihasználatlanul állt. Béres Magdolna, aki 
közmunkásként felügyeli az épületet és tárlatvezető a házban, felajánlotta, hogy ott 
kiállításokat szervez, így az ő szervező munkájának eredményeként a második terem is élni 
kezdett, a kiállítóhelyet pedig elnevezték Tűzoltó Galériának. Szertárban kiállítás? Nem példa 
nélküli, az Óbudai Társaskör házának pincéjében például országos érdeklődést kiváltó 
képzőművészeti kiállításokat rendeznek. 
  Helyi kiállítás volt az utóbbi kettő abban az értelemben, hogy Parádon és a környékén élő 
műkedvelőknek adott lehetőséget alkotásaik bemutatására. Kockázatos műkedvelőkre építeni 
egy galériát, ha fenn akarják tartani, tovább is kell lépniük a szervezőknek, ám a két utóbbi 
kiállítás sikeres volt. Részben azért, mert meglepően jó fotók és jó festmények is voltak a 



kiállított művek között, részben meg azért, mert a megnyitón is szép számmal jelentek meg az 
érdeklődők, és később is sokan nézték meg a műveket.  
Most ne firtassuk, hogy hol a határ műkedvelő és művész között, egy közösség galériája 
kapcsán az a fontos, hogy az itt élőkben van kedv az alkotáshoz és mersz arra, hogy 
másoknak is megmutassák – és az, hogy kíváncsiak is rá az emberek, úgy mint a 
hagyományőrző együttes műsoraira. Mindemellett lehetséges, hogy lesz a műkedvelők között 
olyan, aki művésszé válik.  
A márciusi kiállításon tizennégyen állították ki munkáikat: Baji Imréné, Dávid Krisztina, 
Dokupil Viktória, Eszenyi Roland, Farkas Ernőné, Farkas Gitta Ágota, Farkas László, Kerezsi 
Karina Lilla, Sidló Attila, Sidlóné Zachar Zita, Sidló Sára, Sidló Tamás, Strúbel László, 
Szakácsné Koncz Irma. Áprilisban Dávid Krisztina és Eszenyi Roland festményeit láthattuk 
(a megnyitón Dávid Krisztina kislánya, Laura énekelt szépen).        
A galéria nemcsak azok számára fontos, akik szívesen járnak kiállításokra, hanem azok 
számára is, akiknek – mint e sorok írójának is – örömet okoz, ha egy közösségben 
(községben) vannak művészettel foglalkozók és rájuk kíváncsi polgárok. Éppen ezért kell 
felvetni, hogy ha a galéria – kezdeményezés életképes lesz, abba az önkormányzatnak 
költségvetéséből pénzt kell tennie, mert bizony pl. néhány kép installációját látva 
restelkednünk is kellett.  
Végül elismeréssel kell szólnunk a szervezőről, Béres Magdolnáról. Az említett munkán túl 
nagy munkával, egyedül, díjazás nélkül létrehozott egy honlapot (paraditurizmus.5mp.eu), 
ennek 29 füle van (idegenvezetés, rendezvények, kocsimúzeum, kosárfonás, turistautak stb.), 
amit pár nap alatt több ezren keresték fel. És ő szervezete a Tájházak napja országos 
rendezvény helyi programjait is, amiken az esős idő ellenére mintegy 200 turista vett részt. A 
két tájház udvarán kézműves portékákat kínáltak, üveget festettek, de falatozhattak is a 
vendégek, molnárkaláccsal kínálták őket, de vehettek sajtokat is. Több mint kínos, hogy az 
ÁNTSZ utódjánál helyi emberek jelentették fel a szervezőt és társát, amire két ellenőr kiszállt 
és jegyzőkönyvezett. Sokan szeretnénk, ha ez nem szegné Béres Magdolna kedvét.  
Alább pedig közöljük a következő kiállítás felhívó szövegét.   
 

 
                                  
                                   Nézelődők a Tűzoltó Galéria festménykiállításán 

                                                                                                                     (nagy) 



 
FOTÓ ÉS FESTMÉNY KIÁLLÍTÁS A TŰZOLTÓ GALÉRIÁBAN 

Téma: A Mátra tavasszal és nyáron 
Kiállíthat: minden parádi és Parád szűkebb környezetében élő magánszemély. (Parád, 

Parádfürdő, Parádóhuta, Parádsasvár, Bodony, Recsk, Sirok, Mátraderecske, Mátraballa) 
Ez nem pályázat, és díjazás sem lesz. Minden kiállító maximum három képpel vehet részt, 

kivéve, ha nagyon kevés munka érkezik be, akkor több képet is szívesen fogadunk. 
Fotó esetében minimum 21x30 cm-es kész képet várunk, vagy elküldhető e-mailben is, 

akkor mi előhívatjuk, de 300 Ft-ot kérünk a képek darabjáért az előhívásra. 
A képek leadhatók a Tűzoltó Galériában vagy e-mailben, cím: paraditurizmus@gmail.com 

A kiállítás megnyitójának tervezett időpontja: 2014. június 7. szombat 15 óra 
A kiállítás látogatható: 2014. június 7-től 2014. június 29-ig. 

A képeket 2014. május 31-ig várjuk. 
 
 

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

SZOMSZÉDOLÁS 
 
ÜZENT UTÁNAM AZ ŐSI VILÁG 

Béres M. Léna 
Bodonyban él egy fiatal fazekas házaspár, kiknek 
kerámiáit az ősi szkíta-magyar művészet motívumai és 
székely-magyar rovásos szövegek díszítik. 
Les Norbert édesapjától, Les Gábortól, a nemzetközi 
hírű népi iparművésztől tanulta a fazekasmesterséget, 
felesége Les Bernadett pedig 2006-ban került 
kapcsolatba a magyar őstörténet kutatással és a szkíta-
magyar díszítőművészettel, akit arra kértem meséljen 
arról, hogyan talált egymásra a férje hivatása és az ő 
hitvallása. 

– Hogyan kerültél kapcsolatba az őstörténet kutatással és a szkíta-magyar díszítőművészettel? 
– Kezembe került Bakay Kornél régészprofesszor úr egyik könyve, ami nagyon nagy hatást 
gyakorolt rám és megismertetett népünk igazi történelmével és régészeti emlékeivel. 
Fontosnak tartottam, hogy hitelesen is alá tudjam támasztani a mondanivalómat, azt, amiben 
hiszek, és a kerámiákon szereplő jelképek eredetét. Ezért tanulmányokat kezdtem a Kőrösi 
Csoma Sándor Magyar Egyetem néptanító szakán. 
Norbert pedig örült, hogy az édesapja kerámiáin kívül lehet egy saját védjegye, és olyan 
egyedi kerámiákat készíthet, amilyeneket ilyen formában és ilyen mélységben előtte még 
senki nem csinált. Mivel erdélyi származású, ezért számára is nagyon fontos küldetés a 
magyarság igaz múltjának megismerése. 
– Hogyan jött az ötlet, hogy a különböző fazekas tárgyakon ősi szkíta és magyar motívumokat, 
szimbólumokat, rovásírásos szövegeket használjatok, és mióta készítitek?  



– A fent említett sugallatra, 2006-ban kezdtük el készíteni ezeket a mai napig egyedülálló 
kerámiákat. Eredetileg ezek a 
motívumok többnyire arany és 
ezüst régészeti tárgyakon, 
dísztárgyakon szerepeltek, mi 
viszont azt szerettük volna, 
hogy minden magyar ember 
otthonába eljusson egy-egy 
darab őseink hagyatékából. A 
kerámia jó alapanyagnak 
bizonyult, és általa sikerült 
elérhető áron eljuttatni 
üzenetünket az emberekhez, s, 
megismertetni velük őseink 
művészetét. A rovásírásos 

szövegek felhasználásával pedig még inkább kiteljesedett mondanivalónk, üzenetünk a 
külvilág számára. 
– Milyen rendezvényeken szoktatok részt venni? 
– Megpróbálunk országos és nemzetközi hírű rendezvényeken részt venni. Minden évben ott 
vagyunk például az augusztus végén megrendezésre kerülő Mesterségek Ünnepén a Budai 
Várban. Ősmagyar rendezvényekre is elmegyünk, de fontosabbnak tartjuk, hogy olyan 
rendezvényeken vegyünk részt, ahol rajtunk kívül más nem képviseli az ősi szkíta-magyar 
művészetet. 
– Van-e kereslet a dísztárgyaitokra és milyen szimbólumokat használtok leggyakrabban, és 
mit jelentenek a rovásírásos szövegek?  
– Egyre többen vásárolják a termékeinket mind itthon, mind külföldön. Azonban a finnugor 
elmélet elkötelezett hívei közül sajnos még mindig sokan vannak, akik minden eszközt 
megragadnak, hogy megtörjenek, letaszítsanak a helyesnek vélt útról. Szerencsére már 
növekszik azok száma is, akiknek az arca felragyog, amikor meglátják kerámiáinkat, és 
köszönetet mondanak azért, hogy felvállaltuk ezt a sokszor nehéz és megaláztatásokkal teli 
utat, és tovább visszük népünk igaz hagyatékát. 
Motívumaink igen széles körűek, a magyar-szkíta művészet csaknem minden jelképével 
dolgozunk. Kerámiáinkon megtalálhatóak a szkíta, hun, avar, pártus és a honfoglalás kori 
motívumok. Szeretnénk, hogy a méltatlanul elfeledett „Nagyszentmiklósi Kincs” motívumait 
minél több ember megismerhesse. 
Rovásírásos szövegeink üzenetek az emberek számára, híres írók, költők és filozófusok 
gondolatai, melyek a magyarságtudatot hivatottak erősíteni. 
– Mit üzentek az embereknek, mi a hitvallásotok? 
– Kerámiáink csak eszközök egy magasztosabb cél és eszme elérése érdekében. A mi és a 
hasonlóan gondolkodó emberek feladata az, hogy megismertessük őseink igazi, hamisítatlan 
művészetét, hitvilágát, őstörténetét minden erre nyitott emberrel, hogy a magyar újra felemelt 
fejjel, büszkén járhasson a világban.  
Hitvallásunkat két idézetben tudnám a legjobban kifejezésre juttatni: 
"Tiszteld a múltat és éltesd tovább" (Tolcsvay Béla) 
"Üzent utánam az ősi világ, vérembe lopta áramát. 
Az utat én akartam, mert engem akart az út. 
Magyar dicsősségünket, Kérlek, Keressétek!" (Kőrösi Csoma Sándor) 
– Melyik rovásírásos abc jeleit használjátok? 
– A Magyar Adorján féle székely-magyar rovásírásos abc-t használjuk, mert szerintem ez a 
legegyszerűbb, legkönnyebben elsajátítható. 



– Szerintetek fontos-e, hogy minél többen megismerjék a rovásírást? 
– Nagyon fontosnak tartom, legalább annyira nélkülözhetetlennek, minthogy tudjunk 
magyarul írni és olvasni. Az iskolákban kötelezően kellene oktatni. Büszkének kellene 
lennünk rá, hogy egy több ezer éves írás birtokosai vagyunk. 
– Van-e kedvenc kerámiátok, ami nagyon a szívetekhez nőtt, és nem szívesen válnátok meg 
tőle? 
– Minden kerámia kedvenc darab, de azért készül - nagy szeretettel -, hogy másoknak örömet 
okozzon és eljuttassa őseink üzenetét, népünk nagyságát a nagyvilágba. 
– Milyen kollekcióitok vannak? 
– Készítünk dísztányérokat, gyertyatartókat, vázákat, de a legkedveltebbek a használati 
tárgyaink: boros készlet, pálinkás készlet, söröskorsók, bögrék és szkíta ivócsanakok. 
Készítettünk már kandallócsempéket és 12 db-os étkészletet is, rovásírással és ősi magyar 
motívumokkal, ezek azonban nagyon időigényes és hosszadalmas munkák, ezért ilyeneket 
csak megrendelés esetén vállalunk. Sokan kérnek tőlünk egyedi rovásírásos szöveggel 
díszített tárgyakat esküvőre, keresztelőre, ballagásra, születésnapra, stb. 
Kívánok a fiataloknak továbbra is alkotókedvet, erőt, kitartást, hitet munkájukhoz, és hogy 
kerámiáik valóban eljussanak minden magyarhoz! 
            

(Az írás megjelent a rovasinfo.hu oldalon is.) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
A 2014. április 6-án tartott országgyűlési képviselő választás eredménye Parádon 

 

Egyéni listás Pártlistás 

Vona Gábor                 JOBBIK                             429 FIDESZ-KDNP                            426 

Horváth László Dezső FIDESZ-KDNP                 416 JOBBIK                                        398 

Dr. Sós Tamás  MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP   222 MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP   235 

 
A szavazóköri eredmények részletesebben megtalálhatók a Nemzeti Választási Iroda 
honlapján.  
 

 
Tisztelt Lakosok ! 

 

Felhívjuk figyelmüket és egyúttal tájékoztatjuk Önöket, hogy az Erzsébet park hotelben 2014. 
áprilisától a mofetta /CO2 szárazfürdő/ szolgáltatás TB. Támogatásra is igénybe vehető. 

Tisztelettel várjuk ez irányú kezelésre szoruló pacienseinket. 
További információ az 544-800/303 mellék, telefonszámon érhető el. 

 

     Parád Park Hotel Kft.  
 
 

Parádi Mozaik  

Parád Nagyközség Önkormányzatának Információs lapja  
Felelős kiadó: Mudriczki József polgármester  

Főszerkesztő: dr. Nagy István  
Szerkesztők: Csortos Béláné és dr. Tarnóc András 

Elérhetőség: paradimozaik@t-online.hu Tel.: 544 058  
Készült: REGIOCON KFT. Nyomdaüzem Kompolt 



F E L H Í V Á S 

Tisztelt Ebtartó! 
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) 
bekezdése rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat - 
ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi 
vonatkozásaira való tekintettel - három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. 
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról 
helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más 
személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint 
ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és 
tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat 
rendelkezésére bocsátani.  
A 2014. évi ebösszeírás céljából kérem a Parád nagyközség közigazgatási területén tartott 
négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy ezen felhívás hátoldalán 
közzétett „Ebösszeíró adatlapot” egyedenként kitölteni és az alábbiakban megjelölt 
lehetőségekkel élve azt 2014. május 31-ig eljuttatni szíveskedjen. 
További ebösszeíró adatlap beszerezhető a Parádi Közös Önkormányzati Hivatalának 12 
irodáján (cím: 3240 Parád, Kossuth út 91). 
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni az oltási könyv alapján. A kitöltött adatlapokat 
az alábbi módokon lehet benyújtani: 

 postai úton, postacím: Parádi Közös Önkormányzati Hivatal, 3240 Parád, Kossuth út 
91. 

 elektronikusan a parad@t-online.hu címre, illetve a 36/364-525-ös fax. számra 
megküldve aláírt, szkennelt dokumentum formájában. 

 Parádi Közös Önkormányzati Hivatalának előterében elhelyezett gyűjtőládába. 

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség 
elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az 
állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 
Ft. 

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás a valóságnak megfelelő adatokat tartalmazzon, az 
ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező 
változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni. 
 

Együttműködését köszönöm! 
 

   Mudriczki József sk. 
               Polgármester 
 
 
 
 
 
 



EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP 2014. 
(ebenként külön adatlapot kell kitölteni) 

 Az eb tulajdonosának adatai 

név:  

cím:  

Az eb tartójának adatai 

név:  

cím:  

tel. szám:  e-mail cím:  

A tartott ebre vonatkozó általános adatok:, 
fajta, fajtajelleg:   neme szuka kan 

születési idő:   szín:  

tartási helye: 
Parád, 

 hívóneve  

A tartott ebre vonatkozó speciális adatok 
Transzponderrel 

(mikrochippel) ellátott eb 
esetén 

Kisállat‐útlevéllel rendelkező 

eb esetén 
a chip sorszáma: 

Ivartalanított eb esetén 

útlevél száma: 

beültetés időpontja: az ivartalanítás időpontja: útlevél kiállításának időpontja: 

a beültetést végző állatorvos neve: az ivartalanítást végző állatorvos 
neve: 

az útlevelet kiállító állatorvos neve: 

a beültetést végző állatorvos 
kamarai bélyegzője száma: 
(a bélyegzőlenyomaton található 
szám) 

az ivartalanítást végző állatorvos 
kamarai bélyegzője száma: 
(a bélyegzőlenyomaton található 
szám) 

az útlevelet kiállító állatorvos kamarai 
bélyegző száma: 
(a bélyegzőlenyomaton található 
szám) 

Az eb oltására vonatkozó adatok 
oltási könyvének száma: utolsó veszettség elleni védőoltásának időpontja: 

veszettség elleni védőoltása során használt oltóanyag: oltási könyvet kiállító szolgáltató állatorvos neve: 

az oltóanyag gyártási száma: 

oltási könyvét kiadó állatorvos kamarai bélyegzője száma 
(a bélyegzőlenyomaton található szám): 

oltását végző állatorvos kamarai bélyegzője száma: (a 
bélyegzőlenyomaton található szám): 

Egyéb adatok (veszettség, veszélyes eb) 
Veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési 
státusza: megfigyelt – nem megfigyelt * 

Az eb veszélyessé minősítve: igen – nem* 

kezdő időpontja: veszélyessé minősítésének időpontja: 
* a megfelelő választ kell megjelölni 
Elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolatát is kérjük csatolni a 
kitöltött nyomtatványhoz! 
 
Kelt………………, 2014.  …… hó…….nap                                Aláírás: ………………………….. 


