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Összesen 69 fő kapott 
munkalehetőséget 
a közfoglalkoztatás 
keretében Parádon.

Elkezdődött a 
közfoglalkoztatás

Fogarasi Éva Klára Pé-
csett részt vett az idő-
sek kulturális és művé-
szeti vetélkedőjén.

Palócok sikere a 
pécsi fesztiválon 
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Az általános iskola di-
ákjai heti egy órában 
járnak tánc és dráma, 
tánc és mozgás órára.

Bálnyitó táncok
az iskolásoktól

9

A forrás egyike a Mátra 
mentén található sava-
nyú vizű, úgynevezett 
„csevice” forrásoknak.

A Klarissza-forrás
jótékony vize

A közelmúltban került Parádra a település új fogorvo-
sa, dr. Ivánfalvi Gábor. Egy „rettegett” szakma hétköz-
napjairól kérdeztük. 

 – Minden kisgyermek fél a 
fogorvostól. Önnek milyen 
gyermekkori emlékei vannak 
későbbi foglalkozásával kap-
csolatban?

– Szerintem a legtöbb kisgye-
rek nagyon bátor. Általában az 

ember attól fél leginkább, amivel 
még nem találkozott, ami számá-
ra ismeretlen. Ezért különösen 
fontos az első találkozás a ren-
delőben. A mi feladatunk, hogy 
nyugodt, barátságos légkört te-
remtsünk, olyat, ahova szívesen, 

de legalább is bizalommal járnak 
vissza a gyerekek. Ez meghatá-
rozó lesz majd később a felnőtt 
életükben is. A gyerekek általá-
ban nagyon ügyesek, könnyen 
bátoríthatóak, hálás feladat velük 
dolgozni. Ami az én gyermekko-
ri emlékeimet illeti, nagyon kevés 
van és az is pozitív. Mondhatjuk, 
hogy én megúsztam. 

(Folytatás a 8. oldalon)

A fogorvos alkotó, teremtő ember
Dr. Ivánfalvi Gábor megszerette Parádot és az itt élő embereket

Május első vasárnapján az édesanyákat kö-
szöntjük. Szeretettel, ragaszkodással, hálával, 
s olykor könnyel teli ez az ünnep. 

Engedjenek meg egy személyes gondolatot ar-
ról, mit jelent egy gyermek életében az édesanya. 
Édesanyám hosszabb ideig súlyos betegséggel 
küzdött. Ám amikor engem, a � át baleset ért, 
nemcsak hatalmas lelki erőről tett tanúbizonysá-
got, hanem csodával határos módon a betegségét 
is legyőzte, hogy foghassa kezem, 
biztasson, támogasson. Erre csak egy 
anya képes. Az, ki testé-
ben nevel új életet, kinél e 
világon senki jobban nem 
tudhatja, mit jelent egy új 
életet a világra hozni, s 
érte felelősséget vállalni. 

Május első vasárnapján 
az új élet teremtőit köszönt-
jük. Szerencsés, ki e köszönetet 
még szóban és virággal mondhatja el, 
ám sokan vagyunk, akik csak a teme-
tők magányos csendjében tudnak 
emlékezni az élet forrására.

Anyává lenni misztérium, anyaként élni, egy 
életen át gondot viselni és embert nevelni fele-
lősség s egyben teher. Mi pedig egy köszönettel, 
színes virágcsokrokkal szinte ki nem tudjuk fe-
jezni, el nem tudjuk mondani, mit érzünk akkor, 
mikor ajkunkat elhagyja a szó: édesanyám. Mi, 
kik a következő napokban édesanyáinkat, nagy-
mamáinkat hálás szívvel átöleljük, ne feledkez-
zünk meg arról, belőlük, értük, általuk váltunk 

emberré. S ez több bármitől, mint 
amit ember itt e földön kaphat.

Köszöntsük szívből az 
életet adó, embert nevelő 

édesanyákat, nagymamá-
kat, dédmamákat. 

Köszöntöm én is 
Parád, Parádfürdő 

és Parádóhuta édes-
anyáit, kik testükből 

adták a jövő nemzedé-
két, s kik így váltak és válnak az 

élet és a jövő forrásaivá.
Mudriczki József

polgármester

Köszöntjük az édesanyákat, 
nagymamákat!
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Parádi Hírek
Megújított emlékmű. Megtörtént 

a faluközpontban található hősi emlékmű 
csiszolása, felújítása, rendbetétele. A település 
március 15-i megemlékezését már a felújított 
emlékműnél tartották. Jelenleg az emlékmű 
körül járdaépítés és tereprendezés zajlik. 
Ugyancsak megújult a Parádóhután található 
világháborús emlékmű és katolikus kereszt is.
A kegyeleti helyet csiszolták, ezáltal az ismét 
régi szépségében látható.

Tájékoztatás. A testületi ülések jegyző-
könyvei már eddig is teljes terjedelmükben 
olvashatók voltak a www.parad.hu honlapon.
A jövőben azonban arra is lesz lehetőség, 
hogy a testületi üléseken történteket videó- 
és képösszeállítás segítségével kövesség 
nyomon azok, akik a település közügyei iránt 
érdeklődnek. Ennek érdekében az önkor-
mányzat megtette az előkészületeket.

Virágosítás. A tavasz a megújulás idő-
szaka. A település vezetése kéri, hogy az 
ingatlantulajdonosok lehetőségeikhez mérten 
szépítsék, virágosítsák a környezetüket. Parád 
és Parádfürdő idegenforgalmi látogatottsága 
magas, ezért a magánházak portáit, elő-
kertjeit is virágosítsák, gondozzák a lakosok, 
hiszen a település rendezettsége közös érdek.

Vetőmag-támogatás. Az idén volt 
lehetőség arra, hogy azok a parádi lakosok, 
akik konyhakertjeiket művelni kívánják, 
2000 forint értékben vetőmaghoz jussanak. 
Ezzel a lehetőséggel, mely hozzájárul a 
konyhakerti kultúra népszerűsítéséhez, 119 
család élt.

A szülői munkaközösség évente három-
szor szervez jótékonysági bált, melynek 
bevételéből mindig nemes célt támogat-
nak. A március 7-én a Freskó étterem-
ben megrendezett SZMK-bál bevételét 
– melynek sztárvendége Karda Beáta 
volt – immár hatodik alkalommal for-
dítják a gyermeknap megszervezésére. 

Május 30-án, reggel 9 órától a parádi 
focipályán és a közösségi házban min-
den iskolás és óvodás gyerekeknek így 

tudunk ingyenes gyermeknapot tarta-
ni. Ezen a napon lesz lehetőség kipró-
bálni a közlekedés felügyeleti tanpályát 
(aki tud, hozzon magával kerékpárt), a 
rendőrségi kisautót, továbbá lesz íjászat, 
ugráló vár, arcfestés, gyöngyfűzés, ext-
rém kötélpálya és a hally-gally sergő. A 
fagyi – a támogatóknak köszönhetően 
– ezen a napon ingyenes lesz.

 Csortos György
SZMK-elnök

Báli mulatsággal
a gyermeknapért

Március 15. üzenete visszhangot ver jelenünkben és 
jövőnkben egyaránt. Olyan visszhangot, mely min-
denkihez elér, és mindenkit megszólít. Büszkeséggel 
tölt el, fájdalommal és egyben dicsőséggel. Nemzettu-
dattal! Erőt ad, példát mutat. Oly példát, és erőt mely 
nehéz pillanatainkon is átsegít, kitartást ad – mondta 
Mudriczki József polgármester nemzeti ünnepünkön, 
melyet hagyományosan fáklyás felvonulással a falu 
központjában található hősi emlékműnél tartottak. 

A megemlékezésen részt vett Horváth László or-
szággyűlési képviselő, dr. Demeter András a Heves 
Megyei Kormányhivatal igazgatója és dr. Nagy Tibor 
János a Pétervásárai Járási Hivatal vezetője. Köszönet 
mindazoknak, akik a tartalmas műsort szervezésé-
ben részt vettek és azoknak a lakosoknak is, akik je-
lenlétükkel emelték a rendezvény színvonalát.

A dicsőséges szabadságharcra emlékeztek
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Parádi Hírek
Egészséges életmód. Az önkor-

mányzat bérleti díjat fi zet a tornate-
rem használatáért a KLIK-nek, így 
a helyi lakosok a hét minden napján 
igénybe vehetik a tornatermet, ahol 
rendszeresen sportolási, mozgási 
lehetőséget biztosítanak azoknak, 
akik adnak az egészségük állapotára.

A településről. Időszerűvé vált 
a településrendezési terv aktualizálása 
a jövő követelményeinek és lehető-
ségeinek tükrében. Az önkormányzat 
szakmai ajánlatot kért.

Elismerés. Mudriczki József polgár-
mester képviselte Parádot Heves Megye 
Napján, melynek az idén a hatvani 
Grassalkovich kastély adott otthont. Itt 
adták át a megye nagykövetei felkérő 
okleveleket, melyet ezúttal Kő Pál Kos-
suth-díjas szobrászművész, Kovács Kati 
táncdalénekes és Klausmann Viktor 
kapott a Mátra népszerűsítéséért. A 
polgármester személyesen gratulált a 
parádiak nevében a kitüntetetteknek az 
elismeréshez. Kő Pál szobrászművészt 
régóta köti kapcsolat Parádhoz, hiszen 
a Menyasszony a ládán című alkotása 
Parádfürdőn tekinthető meg.

Pályázat. Öt millió forintra pályázott 
Parád az idei Palóc napok meg-
rendezésére. A Nemzeti Kulturális 
Alapprogram a pályázatot befogadta, 
a döntés később várható.

Eboltás és következményei.
Az eboltás és pótoltás után 19 kóbor 
eb maradt a község utcáin. A gazdát-
lan állatokat az önkormányzat gyep-
mester segítségével gyűjtette be. 
A be nem oltott és kóbor ebek összegyűj-
tését most az önkormányzat fi zette, de 
a jövőben a gyepmester kiszállásának és 
a szolgáltatás elvégzésének költségét a 
gondatlan tulajdonosnak kell megfi zetni. 
Ezért kérik a település lakosságát, hogy 
állatokat csak azok vállaljanak, akik fele-
lősséget is tudnak viselni irántuk, hiszen 
a gazdátlan jószágok begyűjtése 
a jövőben a tulajdonosokat terheli. 

Gyógyhelyi fejlesztések. 
Turisztikai szakember dolgozik azon, 
hogy a gyógyhelyi fejlesztésekre 
kiírt 2015-2020 közti időszak uniós 
pályázatain Parád jó eséllyel és jó 
programmal induljon. A GINOP keretén 
belül a kórházzal egyeztetve nagyobb 
volumenű fejlesztés várható.

Március 1-jétől megkezdődött a közfog-
lalkoztatás Parádon. A Start programban 
50 fő, a hagyományos közfoglalkoztatás-
ban 15 fő, a kulturális közfoglalkoztatásba 
4 fő kapott munkalehetőséget, utóbbiak a 
múzeumok és kiállítóhelyek felügyeleté-
ről gondoskodnak. 

A település a Start programra 66,1 mil-
lió, a hagyományos közfoglalkoztatásra 
6,9 millió forintot kapott. 

A bio- és megújuló energia-program 
keretében erdőkarbantartás zajlik, az er-
dőből kikerülő faanyagot az önkormány-
zat intézményei hasznosítják. 

Már elkészült az a fóliasátor is, melybe 
konyhakerti növények, zöldborsó, sárga-
répa és saláta került. Az önkormányzat 
tervei közt szerepel egy tyúkfarm létreho-
zása. Az állatok ellátásához a takarmányt 
helyben termelik meg. 

A közmunkaprogram adta lehetősé-
gekkel élve nagyszabású gyümölcsfaül-
tetés kezdődött a településen. A záportá-
rozó környékére, a falu több pontjára, az 
óvoda kertjébe kerültek csemeték, melyek 
pár éven belül termőre fordulnak. A gyü-
mölcsfákból jutott az Idősek Otthonának 
kertjébe is, hogy az ott élők is láthassák és 
kóstolhassák majd a fák termését.

A közfoglalkoztatás keretében út- és 
közterület karbantartás is zajlik.

A képes összeállításunk a közfoglalkoz-
tatás helyszínein készültek. 

Tyúkfarmmal
gyarapodik

Parád

A közmunkások hagymát duggatnak

Burkolt árok tisztítása a Kossuth Lajos 
út alsó szakaszán

Gyümölcsfák ültetése

Épül a csirkefarm

Fóliasátor
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2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, mely új ren-
delkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen az 
irányított égetés engedélyezésének szabályaira vonatkozóan.

Általánosságban elmondható, ha a 
jogszabály másként nem rendelke-
zik, a lábon álló növényzet, tarló, 
növénytermesztéssel összefüggésben 
és a belterületi ingatlanok használata 
során keletkezett hulladék szabadtéri 
égetése tilos. Külterületi égetésnél a 
terület tulajdonosa vagy használója a 
tűzvédelmi hatóság engedélyével leg-
feljebb 10 hektár egybefüggő terüle-
ten végezhet irányított égetést.

Az égetést az első fokú tűzvédelmi ha-
tóságnak be kellett jelenteni és 2015. 
március 5. napját követően a kataszt-
rófavédelmi kirendeltséggel engedé-
lyeztetni kell. 

Az eljárás menete: Egy kérelmen egy 
darab 10 hektár vagy ennél kisebb te-
rület égetése jelenthető be, és az első 
fokú eljárás lefolytatásáért � zetendő 
3.000,- Ft illetéket kérelmenként kell 
meg� zetni.

Az engedélyezési eljárást az illetékes 
katasztrófavédelmi kirendeltség foly-
tatja le.

A kérelmet legkésőbb az égetés ter-
vezett időpontját megelőző 10. napig be 
kell nyújtani az engedélyező tűzvédel-
mi hatósághoz. A tűzvédelmi hatóság 
a kérelmet annak beérkezésétől számí-
tott 5 munkanapon belül bírálja el. 

Égetés szabályai: Külterületen az 
ingatlan tulajdonosa, használója a 
tűzvédelmi hatóság engedélyével leg-
feljebb 10 ha egybefüggő területen irá-
nyított égetést végezhet.

Az irányított égetés végzésére vo-
natkozó kérelem tartalmazza:
a)  a kérelmező nevét és címét,
b)   az égetés pontos, földrajzi koordi-

nátákkal vagy helyrajzi számmal 
megadott helyét,

c)   az égetés megkezdésének és terve-
zett befejezésének időpontját (év, 
hónap, nap, óra, perc),

d)   az irányított égetés indokát,
e)   az égetéssel érintett terület nagysá-

gát,
f)   az égetés folyamatának pontos le-

írását,
g)   az égetést végző személyek nevét, 

címét,
h)   az égetés felügyeletét biztosító sze-

mély nevét és címét, mobiltelefon-
számát,

i)   a tűz továbbterjedésének megaka-
dályozására tervezett intézkedése-
ket és

j)   a helyszínen biztosított, a tűz to-
vábbterjedésének megakadályozá-
sára készenlétben tartott eszközök 
felsorolását.
Az irányított égetés során a tűz nem 

hagyható őrizetlenül, és veszély ese-
tén, vagy ha az irányított égetést be-
fejezték, azt azonnal el kell oltani. Az 
irányított égetés csak úgy végezhető, 
hogy az a környezetére tűz- és robba-
násveszélyt ne jelentsen. Az irányított 
égetés befejezése után a helyszínt gon-
dosan át kell vizsgálni, és a parázslást, 
izzást – vízzel, földtakarással, kézi-
szerszámokkal – meg kell szüntetni.

Az irányított égetés során a tarló-
égetés csak az alábbiak szerint végez-
hető:
a)   a tarlónak minden oldalról egyide-

jűleg történő felgyújtása tilos; az 
égetéshez csak a tarlómaradványok 
használhatók fel; a szalmát elége-
téssel megsemmisíteni, lábon álló 
gabonatábla mellett tarlót égetni 
tilos,

b)   a tarlót vagy az érintett szakaszokat 
a tarlóégetés megkezdése előtt leg-
alább 3 méter szélességben körül 
kell szántani, és az adott területen 
az apró vadban okozható károk 
elkerülése érdekében vadriasztást 
kell végrehajtani, a fasorok, facso-
portok védelmére a helyi adottsá-
goknak megfelelő, de legalább 6 
méteres védősávot kell szántással 
biztosítani,

c)   tarlóégetés 10 hektárnál nagyobb 
területen szakaszosan végezhető, 
és csak az egyik szakasz felégetése 
után lehet a másik szakasz felégeté-
séhez hozzáfogni,

d)   a tarlóégetés során tűzoltásra alkal-
mas kéziszerszámmal ellátott, meg-
felelő létszámú, kioktatott személy 
jelenlétéről kell gondoskodni, és 
legalább egy traktort ekével a hely-
színen készenlétben kell tartani.

A lábon álló növényzet, avar és 
egyéb növényi hulladék irányított ége-
tése során az előbbi szabályokat kell 
alkalmazni.

A szabadtéren keletkező tüzek meg-
előzése érdekében a vasút és a közút 
mindkét oldalán annak kezelője kö-
teles a szélső vasúti vágánytengely-
től mérve legalább 4,0 méter széles, a 
közút szélétől mérve legalább 3 méter 
széles védősávot kialakítani.

A védősávot éghető aljnövényzettől, 
gallytól tisztán kell tartani.

A folyamatos tisztántartásról, ég-
hető anyagtól mentes állapotban tar-
tásról a védősávval érintett terület 
tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője 
köteles gondoskodni.

Belterületi szabadtéri égetés

Az OTSZ 225. § (1) bekezdése értel-
mében tilos belterületen szabadtéri 
égetést végezni, kivéve, ha azt más 
jogszabály megengedi.

Abban az esetben, ha belterüle-
ten szabadtéri égetést végeznek, és a 
települési önkormányzat azt rende-
letében nem engedélyezte, vagy en-
gedélyezte, de az égetést nem a ren-
deletben meghatározott napon vagy 
időpontban végezték, a tűzvédelmi 
hatóságnak meg kell indítania a tűz-
védelmi hatósági eljárást.

A fentiek alapján a szabálytalansá-
got elkövetővel szemben a kirendelt-
ség a tűzvédelmi hatósági feladatokat 
ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi 
bírságról és a tűzvédelemmel foglal-
kozók kötelező élet- és balesetbiztosí-
tásáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. 
rendelet 1. melléklet 40. sora alapján 
20.000 – 60.000 Ft-ig terjedő tűzvé-
delmi bírságot szab ki.

Változtak az égetés szabályai

Az irányított égetés
engedélyezése külterületen
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Hölgyeink köszöntése. Március 3-án nőnapi ünnepséget 
tartottunk tagjaink részére az Idősek Klubjában. A dél-
utáni programon köszöntöttük szépkorú asszonyainkat, 
de az őket kísérő urak sem unatkoztak. Az estebéd után 
közösen nótáztunk, daloltunk.

Tavasz a Parádi 
Idősek Otthonában

Pécsi siker. Április 7-én egyik lakónk, 
Fogarasi Éva Klára Pécsen részt 
vett az Idősek II. Kárpát-medencei 
Kulturális és Művészeti Vetélkedője 
országos elődöntőjén festés és rajz 
kategóriában. Büszkék vagyunk rá! 
Az eseményen a parádi Palócbokré-
ta hagyományőrző csoport is ízelítőt 
adott a palóckultúrából.

A Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság Heves Megyei 

Kirendeltsége közleménye alapján 
a Parádi Idősek Otthonában

az intézményi térítési díj 2015. április 1-től 
napi 3.275 forintra, azaz

havi 98.250 forintra változott.

Változott a térítési díj

Márciusban a Parádi Idősek Ott-
honában a mindennapi prog-
ramok mellett kiemelt esemény 
volt a lakók és a mentálhigiénés 
dolgozók közös megemlékezése 
az 1848. márciusi eseményekről. 
A történeti összefoglalók mel-
lett sok „gondolatébresztő” vers 
hangzott el.

Április elsején a recski Csen-
gővár Óvoda kisgyermekei hús-

véti jelenettel kedveskedtek a lakóknak 
a húsvéti ünnepek alkalmából.

Áprilisban kiemelt programnak szá-
mított a nagycsütörtöki közös ima a 
kápolnában, valamint a húsvéti szent-
mise Ferenc atyával.
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A TÁMOP támogatásával egyre na-
gyobb hangsúlyt tudunk helyezni 
az egészséges életmódra nevelésre. 
Ennek keretében tartottuk főzőna-
pot a nagycsoportban, Makk Marci 
játszóházat a kiscsoportban, s vittük 
túrára a középső csoportosokat.

Kiemelt rendezvény volt az elmúlt 
két hónapban a Bendegúz Óvodá-
ban megrendezett területi mese-
mondó verseny, ahol Parád, Recsk, 
Mátraderecske, Sirok, Szajla óvo-

dásainak részvételével színvonalas 
mesedélelőttöt tartottunk.
  Török Renáta

A parádi Fáy András Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola diákjai heti 
egy órában járnak tánc és dráma, tánc 
és mozgás órára. Alsó tagozatban első-
sorban ritmusfejlesztés és néhány alap-
lépés elsajátítása a feladat. Az évek alatt 
a lépések, az ismeretek köre kibővül. 
Hetedik évfolyamra eljutunk oda, hogy 
a palotás alaplépéseinek megismerése 
után bemutatásra alkalmas koreográ� -
át állítunk össze, nyolcadik osztályban 
pedig megismerkedünk az angol- és a 
bécsi keringővel. A megtanult koreo-
grá� ákat ebben az évben is gyönyörű 

jelmezekben táncolhatták el a gyerekek 
februárban az iskolai farsangi bálon 
Közösségi Házban, márciusban az isko-
la javára rendezett Jótékonysági bálon a 
Freskó Étteremben és az idén harmadik 
alkalommal is bemutattuk a bálnyitó 
táncokat az  Északmagyarországi Regi-
onális Vízművek bálján, április 11-én a 
Freskó Étteremben.

A gyerekek minden évben izgatottan 
várják ezt a megmérettetést, hiszen a 
szereplés izgalma, a kapott elismerések 
mind a kemény munka jól megérde-
melt gyümölcse. 

Bálnyitó táncok a parádi diákoktól

A pedagógus életpálya modell be-
vezetésekor a Fáy András Általános 
Iskola tanárai közül többen a 2013-
14-es tanévben megírták a pedagó-
gus előmenetelhez szükséges port-
fóliót. Így ők a Ped.I. fokozatból a 
Ped.II. fokozatba kerültek: Borosné 
Kollár Mária, Csortos Ibolya, Hol-
lóné Kívés Violetta, Juhász András, 
Pi� ó Judit, Szalai Gáborné és Tóth-
Marinka Józsefné.

Időközben négy pedagógus el-
végezte a TÁMOP által támogatott 
szaktanácsadói és szakértői tovább-
képzést. 

A minősítő eljárás után ezen ké-
pesítések birtokában Hollóné Kívés 
Violetta, Szalai Gáborné  tantárgy-
gondozó szaktanácsadó, míg Juhász 
András és Pi� ó Judit  szakértők let-
tek, ezzel megszerezve a mesterpe-
dagógusi fokozatot. 

A megszerzett végzettségekkel a 
pedagógusok alkalmazzák a mo-
dern pedagógiai irányzatok áltál 
javasolt módszereket, felkészítve az 
itteni iskola és a térség iskoláinak 
tanulóit arra, hogy a középiskolai 
tanulmányaik során, illetve majd ki-
lépve a nagybetűs életbe szakszerűen 
alkalmazzák a megszerzett tudást.

 Hollóné Kívés Violetta

Büszkék vagyunk 
mester-

pedagógusainkra

Főzőnap és játszóház
az óvodában

Egészségnap. „Az egészséged nem áprilisi tréfa” címmel egészségnapot 
tartottunk az iskolában az EFI-vel és a Vöröskereszttel közösen. Reggeli tor-
nával kezdtünk a napot, majd egészséges ételeket készítettünk. Volt zumba, 
játékos ügyességi sportverseny, majd Kinizsi-próba medicinlabdával. Itt volt 
a Szűrőbusz, ahol vérnyomást, koleszterinszintet, cukorszintet és csontrit-
kulást mértek. Örültünk, hogy az EFI-vel és a Vöröskereszttel együtt dolgoz-
hattunk és hogy ilyen sok parádi  embert sikerült mozgósítani.
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Az IKSZT 
következő

programjai
2015. május 3.

Színházlátogatás Budapestre a 
Nemzeti Színházba. Előadás: 
Sarkadi-Fábri-Nádasy-Vincze: 
Körhinta

2015. május 9. 
Kreatív hétvége a Közösségi 
Házban (13:00-tól 18:00-ig)

2015. május 16. 
Bababörze és bolhapiac! Itt el-
adhatod, vagy megveheted! Idő-
pont: 10:00-től 15:00-ig. Hely-
szín: Parád, Közösségi Ház. 
Bejelentkezés: paradborze@
gmail.hu vagy a 06/30 594-1201 
telefonszámon.

2015. május 21.
Szabó Gyuri bácsi bükki füvész-
mester előadása: „Gyógynövé-
nyekkel az egészség megőrzé-
séért” Időpont: 17:00. Helyszín: 
Parádfürdő, Freskó étterem

Gyuri bácsi először tart Pa-
rádfürdőn előadást. Bízunk ben-
ne, hogy ez az alkalom minden 
résztvevőnek segítséget nyújt 
abban, hogy könnyebben eliga-
zodjon a különböző gyógynö-
vények és hatásaik között. Szó 
lesz többek között az anyagcsere 
folyamatokról, az emésztőrend-
szerről, a szív- és érrendszer 
gyógynövényeiről. Gyuri bácsi 
a tapasztalatait örömmel osztja 
meg a hallgatósággal, illetve az 
előadása után a szokott módon 
a kérdésekre is szívesen válaszol. 
Az előadás előtt és után lehető-
ség lesz a vásárlásra. 

A belépés ingyenes!

2015. május 26.
A depresszió és pánikbetegség 
elkerülésének lehetőségei – a 
megelőzés stratégiái (egészség-
megőrző előadás az Egészség-
fejlesztési Iroda szervezésében). 
Időpont: 17:00. Helyszín: Parád, 
Közösségi Ház

Március hónapban is igyekeztünk mi-
nél több programmal megtölteni a 
Közösségi házat. Voltak közöttük új és 
régebbi kezdeményezések is. Március 
14-én a már jól ismert Bababörze és Bol-
hapiac nyitotta meg ismét kapuit, amely 
egyre nagyobb népszerűségnek örvend. 
Ezúttal 11 stand nyújtott kínálatot a vá-
sárlóknak. Főként a gyermekruházaté 
volt a főszerep, de a felnőttek is találhat-
tak maguknak hasznos dolgokat. 

Ezt követően március közepén el-
kezdődött a számítógépes oktatásunk, 
melyet a Parádfürdői Egészségfejlesz-
tési Irodával közösen indítottunk el. 
Az oktatás célja, hogy alapszinten meg-
ismertesse a résztvevőkkel a számító-
gép működését és a programok hasz-
nálatát. Az első 8 óra az EFI TÁMOP 
6.1.2/LHH/11/B pályázata keretében 
valósult meg ingyenesen, az ezt követő 
12 órát pedig Parádsasvár Község Ön-
kormányzata és Parád Nagyközség Ön-
kormányzata támogatja. A lehetőséggel 
a kezdetekben 18 fő élt, jelenleg 11-en 
folytatják a tanfolyamot.

Március 20-21-én ismét megrendeztük 
Kreatív Hétvége programunkat, ahol 16 
alkotni vágyó gyűlt össze. A gyerme-
kek és felnőttek együtt fejlesztették kéz-
ügyességüket, új technikákat tanultak és 
ismét csodás tárgyak készültek.

A hónap végén egy irodalmi est ke-
retén belül a JaJa zenekar látogatott el 
hozzánk, akik híres költők megzenésí-
tett verseivel, s azok könnyű dallamával 
felejthetetlen élményt szereztek a részt-
vevőknek. Az előadás végén egy rövid, 

kötetlen beszélgetésre is sor került az 
együttessel. Megismerhettük a sokak 
számára először látott és hallott cajon 
hangszer történetét és megszólaltatásá-
nak módját. Köszönjük minden érdek-
lődőnek, aki megtisztelte jelenlétével a 
rendezvényt! Úgy gondolom, hogy egy 
igazán tartalmas és szép estét tölthet-
tünk el együtt.

Március utolsó napján az élelmi ros-
tok szerepéről tudhattunk meg többet 
az Egészségfejlesztési Iroda jóvoltából, 
akik munkatársai már több hónapja 
hoznak el a Közösségi Házba különbö-
ző témájú előadásokat, s ezzel együtt 
hasznos tanácsokat az egészségmeg-
őrzéssel kapcsolatosan. Április 28-án 
„Átkos koleszterin – civilizációs beteg-
ségek megelőzése” címmel hallhattunk 
előadást.

Továbbra is szívesen várjuk és fogad-
juk az ötleteket, javaslatokat, igényeket! 
Ha van olyan elképzelésük, amelyet szí-
vesen megvalósítana a településen vagy 
részt venne a szervezésében, ossza meg 
velünk és amennyiben tudunk, segí-
tünk! Bejöhet hozzánk személyesen, de 
írhat e-mailt is az iksztparad@gmail.
com címre.   Simon Ingrid

Bababörze, számítógépes 
tanfolyam, kreatív hétvége
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(Folytatás az 1. oldalról)

– Mikor döntött úgy, hogy az orvostu-
dományon belül a fogorvosi szakterü-
letet választja?

– Nem túl korán, a gimnáziumi 
években dőlt el. Érdekelt a gyógyítás, 
de valóban volt valami, ami a fogászat 
felé csalogatott. Ezen biztosan moso-
lyognak majd néhányan, de szerintem 
a fogorvosokban egy valami közös: 
szeretünk barkácsolni. A szakmámon 
kívül is szívesen használom a keze-
imet, szeretem a kreatív elfoglaltsá-
gokat, gitározok. Valószínűleg ez tet-
szett meg a fogorvoslásban: nemcsak 
gyógyító, hanem alkotó tevékenység 
is. Bár gondolom, hogy a legtöbb em-
bernek a fogászatról nem feltétlenül 
az alkotás öröme jut eszébe – sokkal 
inkább a végítélet eljövetele –, nekem 
lényegében erről szól. Úgy segíteni 
valakin, hogy közben létrehozok vala-
mit, ami szebb, jobban működik, mint 
ami előzőleg volt. Legyen az akár csak 
egy fogtömés. 

– Mi magyarok nem lehetünk túl 
büszkék fogaink ápoltságára? Lát-e, 
tapasztal e változást e téren?

– Egyelőre nem. A változtatás leg-
főbb eszköze a megelőzés, a prevenció 
lenne, de ez mindig mostohán kezelt 
területe volt az egészségügynek. En-
nek a megszervezése nem olcsó mu-
latság, és valljuk be, az amúgy is szű-
kös egészségügyi forrásokra sajnos 
más területeken még nagyobb szükség 
van. Így egyelőre nekünk, fogorvo-
soknak a feladatunk, hogy a helyzeten 
javítsunk. Szerintem tudunk. Itt Pará-
don jók a tapasztalataim, az emberek 
együttműködőek. Általában meghall-
gatják, megfogadják a tanácsokat. 

– Parádon milyen gyakori problé-
mákkal találkozik, mit javasol a 
betegeinek, mint általános fogorvosi 
tanács?

– A fogászati problémák sokfélék, 
de alapvetően ugyanolyanok, mint 
máshol. A legfőbb jótanács: jönni kell. 
Lehetőleg akkor, amikor még nem fáj. 

– Tervezi-e, hogy Parádon részt vesz 
a közéletben, akár ismeretterjesztő 
előadásokkal is?

– Csak pár hónapja kezdtük a ren-
delést, jelenleg az az elsődleges cél, 
hogy a lehető legmagasabb színvonalú 
ellátást biztosítsuk a lakosság számá-
ra. Egy-két dolog még kialakulóban 
van, közben balesetet is szenvedtünk, 
a sok tennivaló miatt még nem volt 
időm ilyesmin gondolkodni. Az isme-
retterjesztő előadások a hétköznapi 
fogorvosi gyakorlatban általában az 
óvodásoknak, kisiskolásoknak szól-
nak. Nekik szoktunk ilyeneket tarta-
ni, ők a legfogékonyabbak. 

– Paradox kérdés, de egy fogorvosnak 
van-e lyukas foga?

– Igen, a jelek szerint mi is földi 
halandók vagyunk. Talán összességé-
ben kevesebb, mert mi legkésőbb az 
egyetemi évek alatt találkozunk azzal 
a gondolattal, hogy a helyes és rend-
szeres fogmosás mennyire fontos do-
log. Általában fontosabb, mint a ma-
napság sokat emlegetett „genetika”.  
Nekem harminc éves koromban volt 

az első lyukas fogam. Reméltem, hogy 
kihúzom hatvanig, de sajnos nem jött 
össze. Majd legközelebb. A paradoxon 
másik fele, hogy vajon a fogorvos fogát 
ki csinálja meg? Hát egy másik fog-
orvos. De van olyan kolléga, aki saját 
magának gyökérkezel, illetve hallot-
tam már önkezűleg elkövetett foghú-
zásról is. És persze láttam már olyan 
fogorvost is, aki félt a fogorvostól.  

– Valamiért általános félelem övezi 
az Ön szakmáját. Miért alakulha-
tott ez ki?

– Ennek az oka egyrészt a már em-
lített gyerekkori élményekkel kap-
csolatos. Elég egyetlen rossz emlék. 
Szerencsére ezek a félelmek a legtöbb 
embernél egy kis oda� gyeléssel fel-
oldhatók, csökkenthetők. A másik ok 
a fájdalom. A legtöbb ember akkor 
jön a fogászatra, amikor már három 
napja nem aludt a fogfájástól. És per-
sze ilyenkor már a kezelés is fájdalmas 
lehet. Emiatt aztán legközelebb sem 
jön, csak amikor már végképp muszáj. 
Ördögi kör. Bár hasonló módon mint 
az előbb: oda� gyeléssel, megnyugta-
tással a fájdalom legtöbbször teljesen 
megszüntethető, de legalább is mini-
málisra csökkenthető. 

– Rendelési idejével, bejelentkezéssel 
kapcsolatosan van-e valami elvárása, 
kérése a lakosokkal szemben?

– A betegeket előjegyzés alapján fo-
gadjuk, a bejelentkezés telefonon vagy 
személyesen történhet. Kivételt képez-
nek a sürgős, fájdalommal járó esetek, 
ezeket a rendelés legelején látjuk el. 
Előfordulhat, hogy az asszisztens mel-
lettem dolgozik, és nem tudja felvenni 
a telefont. Ilyen esetben a telefonálók 
türelmét kérjük. Kérésem alapvetően 
nincs, a betegek lelkiismeretesen és 
pontosan érkeznek.  Az elmúlt hóna-
pokban az itt élőket kedves, megbíz-
ható embereknek ismertem meg. Ha 
valaki nem tud jönni, azt általában 
telefonon még időben jelzi. Ez nekünk 
segítség, hiszen a felszabadult helyre 
tudunk fogadni valaki mást, így ezt 
örömmel vesszük a jövőben is.  

A fogorvos alkotó, teremtő ember
Dr. Ivánfalvi Gábor megszerette Parádot és az itt élő embereket
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Szülinapi Majális: 2015. április 30 - május 3. 
Az Erzsébet Park Hotel idén ün-
nepli a Zsuzsanna szárny nyitá-
sának 7. évfordulóját!

***
Parádi Pünkösdölő: 2015. május 22-25.

***
ZUMBA hétvége: 2015. június 19-21. 

A világon nagy teret hódí-
tó zumba az alakformálás
új módszerét hozza el az Er-
zsébet Park Hotel***superiorba. 
Egyesítve a latin ritmusokat 
könnyen tanulható lépésekkel, 
mozdulatokkal növelheti álló-
képességét, fejlesztheti izmait 
vagy formálhatja testét, szóra-
kozva és nagyobb erőfeszítések 
nélkül.

Az Erzsébet Park Hotel
kiemelt programjai 

A Keleti-Mátrában, Recsk községtől 
délre két kilométernyire található ez 
a növénygyűjtemény. Egyes térképek 
Györke-tanyának, mások viszont az 
alapítójáról Jámbor-tanyának, illetve a 
későbbi tulajdonosról Bojtos-kertnek 
nevezik. Jámbor Vilmos – a múlt szá-
zadban Európaszerte az egyik legne-
vesebb kertész – alakította ki az 1860-
as évek végén. Eredetileg csemetekert 
volt, amelyben Jámbor valamennyi 
földrészről igen sokféle fa- és cserjefajt 
nevelt. Később � a, majd Holló Bojtos 
József tulajdonába került, akik igye-
keztek megőrizni az akkor még több 
száz fajt számláló gyűjteményt. 

A második világháborút követő 
években azonban rohamos pusztulás-
nak indult. A legszebb fákat kivágták, 
a cserjéket és a lágyszárúakat széthur-
colták. Jelenleg 5 földrész 29 fás szárú 
növényfaja él a 4,5 hektáros arboré-
tumban, közülük soknak a mérete is 
� gyelemre méltó. 1975 óta védett, de 
sajnos ma is igen el van hanyagolva. 
Recskről gyalog, a sárga jelzésű turis-
taúton közelíthető meg.

Tavaszi túraajánló

Jámbortanyai 
arborétum

A híres Klarissza-forrás egyike a Mát-
ra mentén található savanyúvizű, nép-
szerű szláv eredetű nevén „csevice” 
forrásoknak. Az enyhén szénsavas 
vízben kiemelten magas 
– literenként 10 mg-ot 
meghaladó – a vasgálic-
tartalom, ezért rendkívül 
közkedvelt a vashiányos 
vérszegénység kezelésé-
ben. Roboráló ivókúra so-
rán naponta 4-6 dl-t kell 
elfogyasztani belőle, ki-
sebb részletekben.

A vizet természetesen mindenki 
fogyaszthatja, kifejezetten üdítő ha-
tású, jó szomjoltó. A közelmúltban 
felújított, jól kiépített vízvételi helynél 
bárki megtöltheti kulacsát.

A tiszta ivóvíz az egyetlen élelmi-
szer, amely semmi mással nem pótol-
ható, az emberi élet nélkülözhetetlen 

feltétele. Segítségével képes a szervezet 
méregteleníteni önmagát, biztosítani 
az egészséges savbázis-egyensúlyt, és 
kontrollálni a vérnyomást.

A savas gyógyvizek egy 
literben 0,03 grammnál 
több kétszer szénsavas 
vasat tartalmaznak, több-
nyire sok szabad szénsav, 
kétszer szénsavas nátrium 
és kalcium, néha konyha-
só, néha kénsavasnátrium 
mellett. Eszerint beszél-
hetünk tisztán vasas vi-

zekről, alkális, alkális-konyhasós, 
földes és glaubersós vasas vizekről. A 
vasas fürdőkből a vas a bőrön át szí-
vódik fel a szervezetbe, de a vashiány 
okozta vérszegénység esetén inkább 
ivókúrát alkalmazva várható el jó 
eredmény.  A parádi Klarissza-forrás 
vize pontosan ilyen víz.

Ukrán vendégek
2015. április 23-án ukrán tanulmányút csoport érkezett a régióba, akik szál-
lodánkba is ellátogattak és részt vettek az Erzsébet Park Hotel***superiorban 
egy egészségturizmusra kihegyezett házbejáráson, kipróbálták a mofettát és 
a szállodában is ebédeltek.

2015. április 18-án, a Bükki Te-
repfutók Baráti Köre Egyesület 
(BTBK) szervezésében, közép-
hegységi környezetben megren-
dezésre kerültek a 6. Mátrabérc 
Trail és az 1. Muzsla Trail terep-
futó versenyek, melynek idei tá-
mogatói között az Erzsébet Park 
Hotel is szerepelt.

A Mátrabérc Trail és a Muzsla 
Trail versenyek a Mátra hegység 
legjelentősebb csúcsait érintve 
haladtak végig a Mátra gerincén.

A 2015. évi MátraBérc-Trail 
győztesének, Kiss Miklósnak, a 
díjat (egy 2 fős 2 éjszakás szál-
lodai vouchert), Ferenczi László 
szállodaigazgató adta át a díját-
adó ünnepségen.

Terepfutás a Mátrában

Séta a Klarissza-forráshoz

Fontos!
Szomjazás esetén a szer-
vezet először az izomból 
vonja el a nélkülözhetetlen 
vízmennyiséget, és ez az 
izmok fokozott ingerlékeny-
ségével, valamint fájdalmas 
izomgörcsökkel járhat.
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Alig pár hete ünnepeltük a keresztény 
hit legfőbb ünnepét a Húsvétot, a mi 
Urunk Jézus Krisztus feltámadását! 
Miért ez a mi hitünk legfőbb ünnepe, 
lehetne feltenni a kérdést, hiszen az 
embereknek jobban tetszik sokaknak 
a Karácsony, mert ott minden bol-
dog, mégis a Húsvét az, ami miatt a 
karácsony is történt! Jézus Krisztus 
feltámadása elhozta az új életet, az új 
teremtésben, megváltottak lettünk, 
szabadok a jóra, az igazra. A bűn többé 
nem tud fogva tartani, csak akkor, ha 
hagyjuk, Jézus áldozata, tehát üdvös-
ség szerző áldozat minden ember szá-
mára, és egyben meghívás az Istennel 
való közösségre, az életre, mégpedig 
az örök életre. Most kell hát Jézus fel-
támadásának fényében, döntenünk, 
mert ez a lehetőség csak a földi életünk 
végéig adatik meg, utána pedig eldől a 
sorsunk. A Feltámadás azonban min-
dig lehetőség, a mi számunkra is, akár 
már itt a földi létben, a szentgyónása-
ink által, és az üdvösségben, az utolsó 
ítéletkor amikor mindannyian fel fo-
gunk támadni, testben és lélekben, az 
ítéletre. Jézus azért jött el, tanított, adta 
a szentségeket, és szenvedett, halt meg a 

keresztfán és támadt fel, hogy az a pilla-
nat ne az örök kárhozat legyen, hanem 
az őrök élet! Az Egyház ezért örvende-
zi, mert ekkora jóság áradt rája, allelu-
ját zeng a liturgiában, meg akarja élni 
az örömöt az életben is. A Húsvét tehát, 

igazából örömre hív, mert Jézus Krisz-
tus él, és benne mindannyian az élet ré-
szesei vagyunk, az örök életé. Ezért lett 
a vasárnap a keresztények ünnepnapja, 
a szombat helyet, mert Jézus feltámadá-
sa mindent újjáteremtett, és új világot 
adott a benne hívőknek!

A Húsvéti ünnepkör, Pünkösd nap-
jáig tart, a Szentlélek kiáradását ünne-
pelve, őt Jézus Krisztus ígérte meg, és 
küldte el az Atyától, hogy az Egyház 
éltetőlelke legyen a világ végezetéig! 
Hogy pontosan mit is jelent, azon érde-
mes elgondolkodni!

Mindannyian átéltünk már hatalmas 
szélvihart. Mennyi minden történik 
ilyenkor! A szél látványosan mozgatja a 
fákat, a levelek rezegnek, csavarodnak, 
a földről por kavarodik fel, az eső mint-
ha vízszintesen esne. A szélben nagy 
energiák működnek, amelyek minden 
elérhetőt megragadnak, és mozgásba 
hoznak. Az ember szíve bizony ösz-
szeszorul ma is, egy- egy viharnál. Az 
első Pünkösdkor szintén elég nagy ro-
baj lehetett, mert a Szentírás tanúsága 
szerint az emberek összeverődnek és 
tankodnak, mi is történt? Ami tör-
tént az Isten kegyelme! A vihar, ami 
máskor félelmet szül, most bátorságot 
és erőt ad, megnyitja a zárakat, és az 
apostolok beszélni kezdenek, most már 
egy csepp félelem nélkül. Beteljesedet, 
amit Jézus Krisztus megígért, elküldte 

a Paraklétoszt, a Vigasztalót, a Szentlel-
ket, hogy elvezessen a teljes igazságra, 
és megszentelje a világot. Mivel vígasz-
tal meg minket a Szentlélek? Elsősor-
ban azzal, hogy feltárja előttünk Isten 
belső életét. Tulajdonképpen pünkösd 

napján tudták meg 
az apostolok, hogy 
Isten közösség: 
Atya, Fiú, Szentlé-
lek. Jóllehet Jézus 
életében beszélt er-
ről, de az apostolok 
nem fogták fel an-
nak igazi értelmét. 
Csak a Szentlélek 
működése nyomán 
világosodott meg 
az apostolokban a 
Szentháromság tit-
ka. Ezért mondta 

Jézus az evangéliumban: „amikor eljön 
az Igazság Lelke, ő majd elvezet benne-
teket a teljes igazságra.”

A Szentlélek, pünkösdkor tudtunkra 
adja a nagy igazságot: Isten közösség, a 
szeretet abszolút közössége. S nemcsak 
ők szeretik egymást, hanem a Szentlé-
lek bizonyítja nekünk, hogy Isten szeret 
minket, s egyben képessé tesz bennün-
ket arra, hogy mi is szeretni tudjuk az 
Istent. A bűn ennek az ismeretnek hiá-
nyából fakad. A bűnbeesett ember egy 
ördögi körbe kerül: nem tudja szeretni 
Istent, mert nem tudja, hogy Isten sze-
reti őt. A bűnbeesett ember nem képes 
elhinni azt, hogy Isten szereti őt. Erről 
csak is az Igazság Lelke, a Szentlélek 
adhat számára bizonyosságot. Más 
nagy világvallásokban, ahol nincs meg 
a Szentlélek kinyilatkoztatása, ott hi-
ányzik, hogy az Isten szereti az embert, 
értékesnek tartja. A ószövetségi zsidó 
vallásban és a kereszténységben még 
van egy másik fontos gondolat, ami 
egyedül Istentől származik: Istennek 
mindannyian végtelenül értékesek va-
gyunk. Ezt nagy erővel bizonyítja Isten, 
amikor elküldte Szentlelkét, Isten vég-
telen szertettel szeret minket.

Kívánok mindanyiuknak Áldott 
Húsvéti időt és az Isten áldását! Dicsér-
tessék a Jézus Krisztus!

 Dombi Ferenc Csaba
plébániai kormányzó

Húsvét után, Pünkösd előtt

Május 3-án hét gyermek járul 
első szentáldozáshoz a 8.30-
kor kezdődő szentmise kereté-
ben. Imádkozzunk értük, hogy 
a szentségi élet kezdete után is 
vágyjanak az Oltáriszentségben 
jelenlévő Jézussal találkozni!

Május 10-én délután 15.30-kor 
lesz a településünkön a bérmá-
lás. Huszonkettő � atal veszi fel 
e szentséget, Dr. Ternyák Csaba 
egri érsek atya szolgálata által. 
Imádkozzunk értük, hogy ke-
resztény tanúságtevő felnőttként 
éljenek majd tovább.

Pünkösdhétfőn Mátraverebély-
Szentkútra zarándokol az egyház-
község a tervek szerint!

A ránk váró
programok
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Az egyre népszerűbb gyógyvizeket is-
mét vegyelemeztették Meiszner híres 
bécsi vegyésszel és rendes fürdőorvost 
alkalmaztak. Ezekkel a nagyméretű 
átalakításokkal Parádot Magyarország 
elsőrangú fürdői közé emelték. A fürdő 
virágzásnak indult, s oly látogatottság-
nak örvendett, minővel abban az idő-
ben csak kevés fürdő dicsekedhetett. A 
fürdőnek e fényes korszaka az 1840-es 
évekig tartott. Ezt követően azonban 
Parád népszerűsége ismét hanyatlani 
kezdett, minek okát az akkori fürdő-
orvos, Erdey Pál abban látta, hogy a 
betegek nem találták meg a szükséges 
nyugalmat, s a szórakozás végett ösz-
szesereglett vendégek egy töredékének 
szilaj mulatozása elriasztotta onnan az 
üdülni, gyógyulni vágyó betegeket.

Az ötvenes évek elején a látoga-
tottság ismét növekedett, ami arra 
indította a fürdő tulajdonosát, gróf 
Károlyi Györgyöt, hogy 1854-ben a 
vendégek befogadására új vendég-
házat emeltetett s a fürdőt állandó 
gyógyszertárral látta el. 

1857-ben a vastimsós ásványvi-
zeket Kletzinszky Vincze bécsi ve-
gyész újból elemezte, 1861-ben pedig 
Felletár Emil országos vegyészt bízták 
meg a Csevice égvényes-kénes forrás 
elemzésével. Ugyancsak ez évben 
szaporították a fürdőszobák számát 
s 1865-ben a fürdővíz összegyűjtésére 
nagy térfogatú vízmedence készült, a 
fürdő alatti völgyrészt pedig parkosí-
tották. 1868-ban a fürdőnél postaál-
lomást nyitottak, s a megyei hatóság 
mérsékelt gyógy- és zenedíj szedését 
engedélyezte.

1870-71 közt 28 lakószobás díszes 
vendégházat emeltek, a fürdőszobák 
számát ismét tizennéggyel növelték és 
társalgótermet rendeztek be. 1881-ben 
a Csevice-forrás mellett lévő fürdőhá-
zat lebontották s helyét a park közepén 
özv. gróf Károlyi Györgyné reneszánsz 
stílusban épült Sasvár nevű kastélya 
foglalta el, melyet Ybl Miklós tervezett.

1882–83-ban Parád akkori tulajdo-
nosa, gróf Károlyi Gyula a fürdőtelep 
mögötti kopár hegyet, mely a közsé-
gi lakosok tulajdona volt kisajátítot-

ta, befásította és sétautakkal látta el. 
Ugyanez évben a vastimsós forrásokat 
és a Clarisse vasas savanyúvíz-forrást 
dr. Lengyel Béla budapesti egyetemi 
tanár vegyelemezte. 1884-ben a fürdőt 
meteorológiai eszközökkel látták el, s 
az alsó park nyugati végén tejcsarno-
kot nyitottak.

A gyógyfürdő fejlődésének nagy 
lendületet adott az 1887-ben a forga-
lomnak átadott mátrai vasút, melynek 
egyik állomása Parád lett.

Gróf Károlyi Tibor 1891-ben elhatá-
rozta, hogy a fürdőt európai szintűvé 
fejleszti. A fürdőtelepen szétszórva 
fekvő s a gyógyfürdő fejlődését gátló 
rozzant magánépületeket lerombol-
tatta s helyükre szállodákat építtetett. 
1892-ben épült egy díszes vendéglő, 
melyet fedett sétány kötött össze az 
Ybl-szállóval és a fürdőépülettel, to-
vábbá új olvasótermet is berendeztek. 

1893-ban készült el az Erzsébet-
szálló, a Juliette-lak, a Turista-ház, a 
hidegvíz-gyógyintézet, valamint az 
egész fürdőtelepet vízvezetékkel és 
csatornákkal látták el, postát és táv-
írót nyitottak. 

Ilyen változásokon ment át rövid 
néhány év alatt a gyógyhely. A régi 
fürdő helyét immár gyógytelep fog-
lalta el. 

A parádi gyógyfürdő 
története (2.)

Az első szalajkaházat 1745-ben 
Grassalkovich I. Antal építette, ahol 
a bodonyi, a mátraballai és a parádi 
erdőkben égetett fahamut hozzáértő 
szakmunkásokkal főzette ki.

1764-ben már két parádi szalajkaház 
létezett. Az óhutai üveggyár mellett 
működő kisebb hamuzsírfőző ház-
ban készítették az üveghuta részére a 
szalajkát. Emellett a Grassalkovich-
uradalom üzemben tartottak egy még 
nagyobb szalajkaházat is. Itt öt nagy 
kádban főzették a szalajkát, amelyet 
az uradalom jobbágyai szállítottak 
el pesti kereskedőkhöz. 1764-ben a 
szalajkaházban 3900 mázsa hamuból 
205 mázsa tiszta hamuzsírt állítot-
tak elő. 1783-ban Parádon még két 
szalajkafőző működött, a régi Parád és 
Óhuta közt és az új, melyet 1785-ben a 
meisseni származású Johann Franz pa-
rádi tervező készített. Az új hamuzsír-
főzőre az Újhutára (Parádsasvár) 1767 
táján áttelepített hutának volt szüksége. 
1785-ben már gondot okozott az ipari 
tevékenység miatt a nagymértékű er-
dőpusztítás. Ebben az évben 12 kon-
venciós munkás főzte az üveggyártás 
nélkülözhetetlen nyersanyagát.

Idővel a szalajkát kiszorította a szóda, 
s a szalajkaházak pusztulásnak indultak.

A parádi 
szalajkaházról

Parád anno: 1920
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Retro farsang. Retro Farsanggal űz-
tük el a telet a Mátrából és Parádról. 
A létszám most is elérte a 300 főt. 

Csocsó verseny. Április 11-én rendez-
tük meg az I� házat. A csocsó verse-
nyen most hét csapat indult. Lehető-
ség volt darts, lengőteke, pingpong, 
magyar- és francia kártya, dominó, 
memóriakártya, ország-város játé-
kokra. 

Túráztunk. A márciusi túra a rossz 
időjárás miatt elmaradt. Az áprilisi 
túránk állomásai: Kis-Lipót, Nagy-
Lipót, Bagoly-kő, Csór hegy. Tizen-
két kilométer távot teljesítettünk. 

Ismerd meg Hazádat. Első alkalom-
mal szerveztünk buszos kirándulást, 
melyre 27 fő jelentkezett. Budapes-
ten jártunk délelőtt megtekintettük 
a Hősök terét, a Szépművészeti Mú-

zeumot, a Zsinagógát, a Szent István 
bazilikát, a Széchenyi Gyógyfürdőt, 
az Andrássy utat, a Lánchidat, az 
Erzsébet hidat, a Szabadság hidat, 
a Budai várat, a Gellért hegyet, a 
Sziklatemplomot, a Citadellát és a 
Halászbástyát. Délután pedig parla-
menti látogatáson vettünk részt.

Képes beszámoló a PAKSZ életéből

FittParád2015. június 27. Parádfürdő Gyere és mozogj velünk!
További info: Facebook PAKSZ oldal


