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Kedves időskorú lakosok! 
 
Szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a Parádi Mozaik hasábjain október 1-
jén, az idősek világnapján. 
Október az őszbehajlók hónapja. Ez az első olyan őszi ünnep, amely arra figyelmeztet minket, 
ideje egy kicsit megállni, lassítani, s értékeinket számba venni. Az idős ember is érték. Érték, 
mert tudást, tapasztalatot, bölcsességet hordoz. Ők azok, akik szellemi tudásukkal hidat 
jelentenek a múlt és jövő között.  
Hiszek abban, hogy társadalmunkban nem él olyan ember, akinek ne lennének kedves, 
megható emlékei nagyszülőkről, dédszülőkről, tisztes kort megélt rokonokról, szomszédokról. 
S itt most nem csupán a nagyszülői ház szeretetére, kalácsillatára, az unokák iránti rajongó 
szeretetre gondolok. Hanem arra, hogy az őszbehajlóak olyan morális értékek hordozói, 
melyek példaként szolgálhatnak nekünk, fiatalabbaknak. A mai szép korúak megéltek 
háborút, forradalmat, rendszerváltozásokat, közülük sokan a nekik legkedvesebbeket már 
eltemették. Nehézségek, sokszor fájdalmak és nélkülözések kövezték ki a most köszöntött 
generáció útját. S talán épp az elmúlt század történelmi, társadalmi viharai, emberi tragédiái 
tanították meg őket arra, hogy ne matériákban, pénzben, vagyonban mérjék az életet. 
Számukra az igazi érték a tisztesség, az emberség, a szavahihetőség, a biztonság, a nyugalom. 
Olyan fogalmak, melyek fölött hajlamosak vagyunk a hétköznapokban elsiklani, avagy igazi, 
mély tartalmukról nem tudomást venni. 
Az idős ember élettapasztalata és életbölcsessége hatalmas kincs nekünk, dolgozó, aktív 
lakosoknak. Most, hogy az ősz beköszönt, a nappalok rövidülnek, s lassan a természet is 
megpihen, álljunk meg egy pillanatra, és fejezzük ki tiszteletünket ez előtt a nemzedék előtt. 
Köszönjük meg nekik a múltat, hogy megőrizték számunkra hagyományaikat, szokásaikat, 
népviseletüket, kultúrájukat. Figyeljünk kicsit jobban rájuk, hiszen sokan kénytelenek 
szeretett családjuktól, gyermekeiktől, unokáiktól távol, egyedül élni. 
Ezekkel a sorokkal kívánok az idősek világnapjának közeledtével minden parádi, parádóhutai, 
parádfürdői és innen elszármazott idős embernek jó egészséget, lelki nyugalmat és sok 
szeretetben megélt pillanatot. 

 
Mudriczki József 

polgármester 
 
 



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
     
Tisztelt Olvasók! 
 
Ezúton is köszöntöm Önöket a rendszerváltoztatás követő 8. képviselő-testület nevében.  
Ebben a rovatban Parád Nagyközség életét befolyásoló hírekről, az önkormányzat 
tevékenységéről, a bizottságok munkájáról kaphatnak rövid tájékoztatást. Természetesen a 
rovatban nem jelenik meg minden hír, hiszen a határozatok illetve az ülésekről készült 
jegyzőkönyvek Parád internetes honlapján mindenki számára elérhető, részletesen olvasható.  
A testület tagjai valamint a hivatali apparátus biztosítja a lakosságot arról, hogy továbbiakban 
az önkormányzatiságot érintő bármilyen kérdésben készséggel állnak rendelkezésre. Cél egy 
lakosság és ügyfélbarát önkormányzat működtetése. 
A július 3-i időközi választás lebonyolításáról részletesen nem írunk, de annak eredményéről 
a mandátumhoz jutott személyek névsoráról, címéről, internetes elérhetőségéről tájékoztatást 
adunk. 
Parád Nagyközség Önkormányzatának tagjai: 

- Farkas Gitta Ágota         Parád, Béke út 11.   farkasgitta88@gmail.com 
- Bükerné Huszár Erzsébet   Parád, Kristály út 56   erzsiparad@gmail.com 
- Csortos György         Parád, Béke út 17.  csortosgyorgy@t-online.hu 
- Csortos András          Parád, Kossuth L. út 254. csortos.andras24@gmail.com 
- Szakács József                   Parád, Kossuth L. út 342. szakacs.jozsef.hun@gmail.com 
- Csortos Gábor                    Parád, Kossuth L. út 236 csorti@wilker.hu 
- Mudriczki József               Parád, Kossuth út 153.  polgarmester.parad@t-online.hu 

A most regnáló önkormányzat július 19.-én ünnepi testületi-ülés keretében alakult meg. 
Dr. Székely Györgytől a Helyi Választási Bizottság elnökétől átvettük megbízóleveleinket, 
majd az eskütétel következett. Ezt követően megválasztásra került az alpolgármester Csortos 
György személyében, aki ebben a minőségében is esküt tett. A hátralévő napirendi pontokban 
kötelező anyagi illetve szervezeti kérdéseket tárgyaltunk meg.  
Az ülésen megalakult az Ügyrendi Bizottság (Csortos Gábor elnök, Bükerné Huszár Erzsébet 
és Farkas Gitta Ágota tagok) valamint a Pénzügyi Bizottság (Szakács József elnök, Csortos 
András tag és Kis Imréné külsős tag)  
A július 27-én megtartott ülésünkön módosítottuk a „Lakossági hulladékszállítási 
szerződésünket” miután jogszabályi módosítás következtében ez év április elsejétől a 
közszolgáltatatás díját már nem a PEVIK Kft, mint szolgáltató, hanem az erre a célra 
létrehozott központi államai tulajdonú részvénytársaság szedi be. A Szervezeti és Működési 
Szabályzatunk aktualizálásra került. 
Döntöttünk még a „Helyi Építési Szabályzat módosítás egyszerűsített eljárását lezáró 
véleményezési dokumentáció megkéréséről, valamint a választások miatt elmaradt települési 
civil szervezetek Települési támogatásainak felülvizsgálatáról és kiosztásáról. 
A HÉSZ módosítás érintette a parádóhutai Cser dűlőben lévő jelenlegi üdülőterület övezeti 
besorolásának módosítását, a Fényes pusztai terület (Hanga Vendégház) övezeti 
besorolásának módosítását és a Parádfürdői volt strandterület és környezete övezeti 
besorolásának pontosítását a benyújtott gyógyhelyfejlesztési pályázatunkkal összhangban. 
Az augusztus 04-én megtartott rendkívüli ülésünkön megalakult személyi javaslatom 
alapján az Egészségügyi és Szociális Bizottság (Bükerné Huszár Erzsébet elnök, Szakács 
József tag, a külsős tagot a Roma nemzetiségi önkormányzat az időközi roma nemzetiségi 
választásokat követően delegálja) és a Településfejlesztési Bizottság is (Farkas Gitta Ágota 
elnök, Csortos Gábor, Szakács József tagok, Kis Tamás, Percze Lóránt külsős tagok 
részvételével). 



Elfogadtuk a II. félévi települési közművelődési programot, amit az IKSZT munkatársai 
terjesztettek elő, valamint döntöttünk pályázatok beadásáról jelesül a Községháza energetikai 
felújítására és Sport Park létrehozására a Kristály úti teniszpálya mellett. 
Az augusztus 31-én megtartott testületi ülésen beszámolt a Heves Megyei 
Katasztrófavédelem kirendeltség vezetője az előző évben a településünket érintő 
történésekről. 
Módosítottuk a 2016. évi költségvetési rendeletünket, megtárgyaltuk a 2016. I. félévi 
gazdálkodást – amit jónak, stabilnak ítéltek a képviselők –, ennek kapcsán a tavasszal elvett 
cafetéria juttatásokat visszaadtuk a közalkalmazott dolgozóinknak. 
Módosításra került a Szociális igazgatásról és ellátásokról szóló rendelet is. Nagyobb 
mozgásteret biztosítva ezzel a hatáskört gyakorló önkormányzati bizottságnak. Bővítve a 
szociális támogatásban részesíthetők körét, illetve az adható támogatás mértékét. 
Majd a testület személyi kérdéseket tárgyalt zárt ülés formájában. 
Ekkor tárgyalta a testület azt a képviselői indítvány, amely kapcsán döntöttünk arról, hogy a 
testületi ülések videó rögzítését megszüntetjük, és azt a havi 63.000 Ft-os összeget, ami a 
költségvetésben erre volt előirányozva a parádi iskolások egyszeri tanszertámogatására 
ajánljuk fel.  
Így kapott azóta minden általános iskolás diák szülője 5.000 Ft-ot.  
A Parádról középiskolákba járó diákok szintén megkaphatják ezt az 5.000 Ft-os összeget 
iskolalátogatási igazolás ellenében. 
A szeptember 13-án megtartott rendkívüli testületi ülést zárt ülésként kezdtük ahol a 
folyamatban lévő munkaügyi perről tárgyalt a testület. 
Majd a nyílt ülés részében a Parádfürdői Peres út felújítására nyert BM-es pályázatunkra a 11 
útépítő vállalkozástól érkezett kivitelezői ajánlatokról döntöttünk.  
A nyertes pályázatot az abasári székhelyű Hedó Kft. készítette és nyújtotta be. A 2.229 m2 
útfelület aszfaltozása nettó 8.145.336 Ft-ba kerül. 
Az időközben megkötött szerződés szerint a munkaterület szeptember 26-án kerül átadásra és 
az útfelújítás október 28-ig be is fejeződik. 
Ezen az ülésen döntöttünk a Bursa Hungarica támogatási rendszerhez való csatlakozásról, 
amely a felsőfokú intézményekben tanulmányokat folytató parádi hallgatók 
támogathatóságáról szól. 
Ugyancsak ezen ülés keretében született döntés arról, hogy az iskola előtti buszmegálló 
környezetének rendezését megkezdjük.  
A terület birtokba vétele a napokban megtörtént. A tereprendezési munkákat követően a 
véglegesnek szánt buszmegálló kialakítását is szeretnénk elkezdeni, hogy az általános 
iskolások számára a tömegközlekedés feltételei javuljanak, az iskola előtti terület ezzel együtt 
rendezettebbé váljon. 
A Freskó rendezvényterem és az Ybl szálló közötti folyosó lapos tetejének beázásait 
megszüntettük a két épület függőleges vízelvezető csatornáit kicseréltettük az elvégzett 
munkáért 300.000 Ft-ot fizettünk ki. 
Összefoglalva az elmúlt 5 testületi ülésen 48 határozatot hoztunk, és 4 rendeletet alkottunk. 
 
Továbbiakban kis segítség a testületi ülések jegyzőkönyveinek, határozatainak 
eléréséhez. Lépjen be a www.parad.hu weboldalra. Baloldali felsorolásból válassza a 
Közérdekű adatok fület – majd a felső sorból a Tevékenységre vonatkozó adatokra kattintva 
a 2.6. Döntéshozatal, ülések – alatta a Testületi ülések – időpontja. Jobb széléről a 
Jegyzőkönyvre kattintva olvashatja, letöltheti az ülés hitelesített jegyzőkönyvét, mellékleteit.  
 

Mudriczki József 
polgármester 



KISEBBSÉGI HÍREK 
 
2016. augusztus 25-én zajlott a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinek a választása.  
Négy képviselő került megválasztásra: 

- Balogh Elemér 
- Berkes Elemér 
- Berkesné Kállai Klára 
- Farkas Zoltán.  

A képviselők a későbbiek folyamán választanak maguk közül elnököt.  
 

INTÉZMÉNYI HÍREK 
 

TANÉVKEZDÉS AZ ÓVODÁBAN 
 

A nyári fertőtlenítési – takarítási – karbantartási munkálatok után újra gyermekzsivajtól 
hangos a Bendegúz Óvoda, szeptember 1-jén elkezdődött az új tanév.  
Az előző évekhez hasonlóan szolgáltatásaink továbbra is elérhetőek a gyermekek számára: 
esztétikus testképzés, hittan, zeneovi, fejlesztőpedagógus, logopédus, pszichológus.  
A fenntartási időszakban két pályázatot működtetünk, melyek keretében túrákat, 
sportnapokat, főzőnapokat, játszóházakat szervezünk.  
A tavalyi évben elnyert Zöld Óvoda címnek megfelelően a környezetvédelemre nevelés még 
kiemeltebb jelentőséget kap, így még több program várható, amelyekre szeretettel várjuk a 
szülőket is.  
A nyár folyamán, sokrétű és komplex fejlesztő tevékenységünknek köszönhetően, megkaptuk 
a Tehetség Pont címet is.  
Illetve a Decathlon Sportmanó óvodai pályázatán sikeresen szerepeltünk, és az óvoda részére 
nagy értékű sportszer csomagot nyertünk.  A pályázat részeként két óvodapedagógus részt 
vehetett az ehhez kapcsolódó továbbképzésen Debrecenben.  
Megtörténtek a tanévkezdő értekezletek mind a pedagógusok, mind a szülők felé.  

 

Mindennapjainkat a Galagonya Bábszínház első előadása színesítette, már a második héten. A 
tanév során havi rendszerességgel kedveskedünk különféle programokkal a gyerekeknek.  

Óvó nénik 
  



ISKOLAI HÍREK 
 
Erzsébet tábor 
2016. július 4-8-ig iskolánkban Napközi Erzsébet-tábor programra került sor. Ezt a pályázatot 
a Kárpát-medencei Gyermekekért alapítvány írta ki az általános iskoláskorúak 
táboroztatásának elősegítésére. 
Nem volt kérdés, hogy éljünk a lehetőséggel, a tanév befejezése után is lehetőséget 
biztosítsunk tanulóinknak szabadidejük minél hasznosabb, érdekesebb eltöltéséhez. Lelkes 
kollégáink szívügyüknek tekintették minél több gyermek bevonását a programokba. 
A komplex napközis élménytáborban 50 fő alsós, és 40 fő felsős diák vett részt. Az aktív 
pihenést szolgáló, maradandó élményt nyújtó, életkori sajátosságokhoz igazodó foglalkozások 
9 pedagógus vezetésével zajlottak az iskolában, illetve a tábor helyszínén kívül. A teljesség 
igénye nélkül: önismereti, közösségépítő, sport, egészséges életmódot népszerűsítő, 
kézműves, hagyományőrző, környezettudatosságot fejlesztő programok zajlottak. A kicsik 
Poroszlóra kirándultak, a nagyok a bükkszéki strandon lazítottak egy napot. Napi négyszeri 
étkezés is része volt az ingyenes tábornak. 
A gyermekek és felnőttek egyaránt izgalmas, feltöltődést nyújtó, mozgalmas és felejthetetlen 
napokat töltöttek a nyári napközis táborban. 

 
A kulisszák mögött és a színpadon… 

 
2016. augusztus 21-én benépesült a „Fáy”. A vidám hangzavar, mely reggel betöltötte az 
iskolát, azonban még nem a gyerekektől, hanem tőlünk, az iskola dolgozóitól származott. 
Megkezdtük a 2016/2017-es tanévet.  
Talán kevésbé ismert munkánknak az a része, mely megelőzi, folyamatosan kíséri, majd 
lezárja egy-egy tanév során az „érdeminek” tartott oktatást, nevelést. Az alakuló értekezleten 
Szalai Gáborné intézményvezető és Révész Lilla intézményvezető-helyettes irányításával 
elkezdődött a felkészülés. A tantárgyfelosztás véglegesítése, az intézmény órarendjének 
elkészítése, a munkaközösségek munkaterveinek létrehozása –csak néhány kiragadott példa –, 
melyek tökéletes léte nélkül lehetetlen lenne munkánk. A tantermek beosztása után komoly 
kihívásnak tekintjük azok célszerű és esztétikus berendezését, dekorálását. Tanulást segítő 
transzparenseket, évszaknak megfelelő díszítő elemeket helyezünk el annak érdekében, hogy 
a gyerekek barátságos, ösztönző légkörben tölthessék nem csekély iskolai idejüket. Sor került 
az interaktív-táblák és egyéb eszközök beüzemelésére. Lezajlottak a javítóvizsgák. A 
tanévnyitó nevelési értekezleten elénk tárták a tanév rendjét és a nyáron módosult 
jogszabályok munkánkra vonatkozó részét. Áttekintettük az intézményi dokumentumokat, 
ezek tükrében módosítottuk. 



Az idei tanévben 237 iskolás tanul 8 évfolyamon, 13 osztályban. A művészeti képzés 
keretében 136 tanuló jár zene-, tánc- vagy képzőművészeti oktatásra. 
Az idei tanévben két kedves kollégánk már nyugdíját tölti. Kiss Jánosné, Erzsike néni 
munkáját dr Szarvas József tanár úr, Dravucz Kálmán tanár úrét pedig Bardóczy Gabriella 
tanárnő folytatja. Új pedagógusunk Sas Attila László, aki az 1.osztályban Szakács Péterné 
mellett tevékenykedik. Tarnaleleszről áttanít Tóth Gábor. 
Az ünnepélyes tanévnyitóra augusztus 31-én került sor az árnyat adó gesztenyefák alatt, az 
iskola előtti téren. Nagy öröm volt találkozni a mosolygós tanítványainkkal. Igazgató néni 
beszédében mindannyiunk gondolatait tolmácsolta, s kívánt kitartást, jókedvet, jó 
eredményeket az új tanévre. Az ünnepség kedves pillanata volt új kis elsőseink bemutatkozó 
műsora, melyet az óvó nénik vezetésével adtak elő. Az ünnepség után, első alkalommal 
évnyitóink sorában, ünnepi szent misére került sor. Akik eljöttek a templomba, 
meghallgathatták Ferenc atya gondolatébresztő beszédét. Az istentiszteletet a sikeres tanév 
elérése és Tyukodi Robi mihamarabbi teljes felépülése érdekében ajánlotta fel.  
Azóta már munkás hétköznapjaink telnek, melyhez innen is kívánok iskolánk minden 
tagjának sok erőt, kitartást és jó egészséget.  
Biztatom Önöket, látogassanak el a Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola honlapjára, illetve facebook oldalunkra, ahonnan részletesen tájékozódhatnak az 
intézmény életéről.  

Huszárné Baráz Beáta 
 

KÖZÖSSÉGI HÁZ - IKSZT HÍREI 
 
Az elmúlt hónapokban is igyekeztünk változatos programokkal megtölteni a Közösségi 
Házat, illetve szabadtéri rendezvényekre csábítani az érdeklődőket. 
Május 15-16-án Kreatív Hétvége volt, ahol a résztvevők ismét fejleszthették kézügyességüket, 
illetve egy új technikát is elsajátíthattak. Ezen a hétvégén is gyönyörű alkotások születtek. 
Május 19-én az Életmódváltó Klub keretein belül vendégünk volt az Egri Biologika Kör 
előadója. A Biologika – Új medicina egy tudományosan igazolt, természettudományos 
rendszer, amely arra világít rá, hogy miért és mi okból jönnek létre a testi elváltozásaink. Az 
előadás nagyon érdekes volt és új szemszögből világította meg ezt a kérdést. 

Május 25-i előadásunkon 
lehetőség nyílt önéletrajz 
közösen történő elkészítésére. 
Programunk célja az volt, hogy 
a községünkben élő 
pályakezdőknek, illetve 
munkakeresőknek bemutassuk 
az Europass önéletrajz előnyeit, 
illetve annak elkészítésével 
megismertessük őket, ezáltal 
megkönnyítsük a munkára 
történő jelentkezés folyamatát.  
Június 3-án irodalmi estet 
tartottunk, ahol az előadás 
vendége a Jaja zenekar volt, 
akik már nem először jártak 
nálunk.  

Június 5-én családi kerékpártúrát szerveztünk az Ilona-völgyi geológiai tanösvény 
ásványgyűjtéssel egybekötött bejárására. Célunk az volt, hogy kicsik és nagyok, fiatalok és 



idősebbek együtt mozogjanak, kerékpározzanak, illetve megismerhessék a környékünkön 
található föld-tani érdekességeket. 
Végigjártuk a tanösvény pontjait, megismertük azok érdekességeit és gyönyörködhettünk a 
természet szépségében. A tanösvényről készült kisfilmünkkel neveztünk „Az év tájértéke” 
vetélkedőre.  
Július 7-én Baba-Mama Klubban ismét találkoztak a kisgyermekes anyukák, akik a 
gyerekneveléssel kapcsolatos aktuális kérdéseket beszélték meg Tolnay Katalin 
mentálhigiénés tanácsadóval.  
Június 17-én Palócföld ifjú kézműveseinek kiállítására került sor a Közösségi Házban, ahol a 
Nemzeti Tehetségprogramban részt vett általános iskolás diákok kézműves foglalkozásokon 
készült munkáit tekinthették meg az érdeklődők. A kiállítást Csortos Ibolya, a program 
vezetője és Mudriczki József polgármester nyitotta meg, valamint vendégünk volt Somfai 
Tiborné Elvira néni is. 
Lakossági és civil kezdeményezésre „Hadd főzzek ma magamnak!” elnevezéssel, szabadtéri 
főzéssel egybekötött, közösségi napra hívtuk a település lakóit, baráti és munkahelyi 
közösségeit június 25-én a parádfürdői parkba. A rendezvény előestéjén, június 24-én este 
Szent Iván napi tűzgyújtást rendeztünk, amelyhez a jó hangulatot a Quattro együttes 
szolgáltatta. Másnap délelőtt kötetlen programként került sor a főzésre. A délután folyamán 
először a Palócbokréta Hagyományőrző Egyesület Szent Iván éji műsora volt látható, amelyet 
roma táncbemutató követett. Sport és ügyességi versenyeken, játékos vetélkedőkön, 
daléneklési versenyen vehettek részt a vállalkozó szellemű lakosok. Parádról készült szellemi 
totót tölthettek ki a csapatok, ahol az első három helyezetett ajándékban részesült. A program 
lezárásaként este az Adácsi Veritas Színpad előadásában tekinthették meg az érdeklődők a 
Fiatalság, bolondság című 3 felvonásos zenés játékot.  
Soron következő foglalkozásaikon május és június végén találkoztak nálunk a Spirituális kör 
tagjai. 
Júniusban és augusztusban a Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
valamint a Szülői Munkaközösség szervezésében Tyukodi Robika javára rendezett 
jótékonysági rendezvényeknek adtunk helyt, ahol Bűvész-show-t láthattak a gyerekek, 
valamint felléptek a Művészeti Iskola tanulói. Az augusztusi Kökény Attila és Dankó Szilvia 
által adott jótékonysági koncert szervezője és háziasszonya Rózsa Csilla volt. Ezt megelőzően 
júliusban női jótékonysági labdarúgó mérkőzés lebonyolításában vettünk részt, ahol a recski 
és gyöngyösi női labdarúgó csapat játszott. A bevétel szintén Tyukodi Robika támogatására 
került felajánlásra. 
Augusztus 19-én este Parádfürdőn ismét jó hangulatú estéről gondoskodott a Quattro zenekar. 
Augusztus 20-án került sor Szent István napi ünnepségünkre a templom kertjében. Az ünnepi 
szentmisét követően Mudriczki József polgármester ünnepi köszöntője hangzott el, majd 
Dombi Ferenc plébános megáldotta és megszentelte az új kenyeret. Az ünnepi műsorban 
Kakuk Pálné előadásában hallhattuk Áprily Lajos Kalács, keddi kalács című versét, majd 
verssel köszöntötte az ünnepet Farkas Dániel, Csortos Elza, Molnár Anikó és Bánkúti Bálint a 
parádi Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói. Az ünnepi műsor 
végén a Palócbokréta Hagyományőrző Egyesület tagjai kínálták az új kenyeret az 
ünneplőknek. 
Szeptember 8-án vendégünk volt a Ruselokka norvég fúvószenekar, akik az iskola előtti téren 
adtak egy remek hangulatú koncertet. 
A Közösségi Házban továbbra is heti rendszerességgel zajlanak a gyógytorna, aerobic, 
jógafoglalkozások. Havonta találkozhatnak a Baba-Mama Klubban a kisgyermekes anyukák, 
az Életmódváltó Klubban az egészséges életmód iránt érdeklődők. Akik kreativitásukat 
szeretnék fejleszteni, azok továbbra is részt vehetnek a Kreatív hétvégéken, ahol különböző 
tárgyakat készíthetnek a decoupage technika segítségével. 



Továbbra is szívesen fogadjuk ötleteiket, javaslataikat, amelyekkel színesebbé tehetjük 
településünk kulturális és közösségi életét. Célunk, hogy olyan programokat tudjunk 
szervezni, amelyek a lakosság érdeklődéséhez igazodnak és ezáltal az itt élők minél többen 
részt vegyenek programjainkon. Szeretettel várunk mindenkit! 
A programjainkkal kapcsolatos bővebb információkért látogasson el a www.ikszt-parad.hu és 
a www.parad.hu/programok honlapokra vagy figyelje plakátjainkat! 

Vass Gáborné 
 

 CIVIL HÍREK 
 
NÉHÁNY GONDOLAT A CIVILEKRŐL, ÖNKÉNTESSÉGRŐL 
 
Minden településen vannak emberek, akik bizonyos feladatok köré csoportosulva, önkéntesen 
vállalnak fel tevékenységeket, és évtizedeken keresztül teszik ezt, sokszor a családjuktól, saját 
pihenésüktől, más munkáktól elvéve az időt. Ezek az emberek a civil szektor, más néven 
nonprofit szektor tagjai a helyi társadalomban. Sajnálatos, hogy a civil nevet lejáratták a 
köztudatban, de attól még léteznek, teszik a dolgukat, és hidat képeznek az állam 
(önkormányzat) és a piac (vállalkozók) között, olyan feladatokat magukra vállalva, amit a 
másik két szféra nem tud, vagy nem akar megoldani.  Az esetek többségében a másik két 
szféra anyagilag is támogatja a civilek kezdeményezéseit.  
Parádon 15 szervezetről tudok, akik majd bemutatkoznak a Parádi Mozaik elkövetkező 
számaiban is. Sajnos több is megszűnőben van közülük, míg alakultak újak is.   
Ilyen a Parádi Egészségvédő Kör is, amely 25 évig dolgozott Parádon, segítve azokat, akiknek 
fontos az egészsége, és hajlandó is tenni érte. Számos program valósult meg, szűrések, 
előadások, tisztasági akciók, táborok, stb., és hogy Parádon beindult és hagyománnyá vált az 
Etka jóga. Itt köszönöm meg Czentner Istvánné Kati több évtizedes áldozatos munkáját, 
amit az egyesületért, a falu lakóiért tett. Az Egészségvédő Kör munkájának nagy részét a 
Parádfürdői Állami Kórház Egészségfejlesztési Irodája (EFI) viszi tovább, így az egyesület 
fennmaradása már nem annyira létfontosságú.  
A Parádi Idegenforgalmi Egyesület is felszámolás alatt van. Bízunk benne, hogy annak a 
feladatait majd a PIKE viszi tovább.   
Kevesen tudják, hogy pl. a Parádi Tűzoltó Egyesület idén már 110 éves fennállását ünnepli, 
vagy, hogy a Parádi Polgárőr Egyesület is több évtizede teszi a dolgát a falubeliek 
biztonságérzete, a falu rendje érdekében. Róluk majd a következő számban olvashatnak.  

B.M. 
PARÁD SE KARATE CSAPAT BESZÁMOLÓJA 

 
Ez év márciusában Eged László 3 danos mester vezetésével Kazincbarcikán szerepeltünk, 
ahonnan a karatékák nagyon szép eredménnyel tértek haza.  
Áprilisban diákolimpián voltunk, ahol Hódi Márió aranyérmet szerzett. 
Júliusban a központi nyári edzőtáborban magas létszámmal vettünk részt. Itt nagymesterek 
edzéseibe tekinthettünk be, ezáltal is bővítve a karatékák tudását.  
A nyári szünet alatt is folyamatosan tarthattunk edzéseket, köszönhetően Szalai Gáborné 
igazgatónőnek, aki lehetővé tette számunkra a tornaterem használatát. A folyamatos és 
rendszeres edzések eredményeként a karatékák a vizsgáikon jól szerepelnek.  
A jövőre tekintve: világbajnokságra és számos hazai megmérettetésre készülünk.  
Továbbra is várjuk a sportolni vágyó tanítványok jelentkezését 9 éves kortól.  

Nagy András 
 



TAGTOBORZÁS 
 
A Magyar Vöröskereszt Parádi Szervezete szeretne megújulni, ezért szeretettel várjuk új 
tagok jelentkezését 
A szolidaritás nem csak szlogen – töltsük meg együtt tartalommal! 
 
Éves tagdíj 600 Ft/év,  
Nyugdíjas tagdíj 300 Ft/év 
 
Várunk a csapatban! 
 
Jelentkezni Jónásné Almádi Máriánál lehet. Tel: 20/2268790 
 

 
PARÁDI KULTURÁLIS SZERVEZET (PAKSZ) 
 
Kirándulás Ópusztaszerre 
 
Idén második alkalommal került megrendezésre az „Ismerd meg Hazádat” buszos kirándulás. 
Ezúttal Ópusztaszerre látogattunk el. A kiránduláson 38 fő vett részt. 
 

 
 
Először megcsodálhattuk Feszty Árpád remekművét, a „Magyarok bejövetele” c. 
körképfestményt, melyet társaival 1894 tavaszára készítettek el. Ezután a csoport 
szabadprogram alapján dönthette el, hogy az Emlékpark mely részében folytatja a napot. 
Többen kihasználták az elektromos autók adta lehetőséget, amelyekkel 20 perc alatt a park 
teljes területén végigvitték az érdeklődőket. Közben hangfelvételről idegenvezetést lehetett 
hallani. Így könnyebb volt eldönteni, hogy ki merre induljon. 
Lehetőség volt a Rotunda épületében többféle kiállítást megtekinteni (pl.: Panoptikum, 
Promenád, festménykiállítás…) 



A Rotundától nem messze található az Árpád-emlékmű, körülötte a magyar királyok 
mellszobraival; valamint Szer monostorának romjai. 
A Csete-épületek közül a Koronás jurta és az Ökumenikus kápolna volt látogatható. A 
Koronás jurtában kapott helyet a 8 tonnás kaliforniai mamutfenyő – szelet („bütü”), amelynek 
évgyűrűinél a neves magyar évszámok jelölést kaptak 896-tól 1956-ig. 
A Skanzen faluban az ópusztaszeri „Hagymanap” rendezvényeibe botlottunk, így a régi világ 
épületei mellett megismerhettük az igazi hagymalevest és a hagymalekvárt is, valamint 
hagymapucoló versenynek is részesei lehettünk. 
Délután 2-től a Nomád-parkban lovasbemutató keretében a Honfoglalás kori magyar 
szokásokat és az íjászatot mutatták be a látogatóknak. 
Az időjárás kedvezett nekünk, végig napos, meleg időnk volt. A hosszú buszozás, a rengeteg 
látnivaló és a kiadós séta után mindenki kellemesen elfáradt. Hazaérve a búcsúzás előtt 
többen megkérdezték hová megyünk legközelebb… 

Viszontlátásra! 
PAKSZ 

 
PALÓCBOKRÉTA HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET (HE) 
 
Ebben az évben először tudunk beszámolni a Parádi Mozaik oldalain egyesületünk 
tevékenységéről.  
Az első félévi nehézségek, anyagi gondok ellenére erős tenni akarás jellemezte a tagságot. 
Januárban mindannyiunk részvételével megbeszéltük, hogy összefogunk a Bodonyi 
Nyugdíjas Klub tagságával és minden rendezvényünkön közösen lépünk fel Bodonyban és 
Parádon is. Január hónapban felkérést kaptunk a parádfürdői Erzsébet Szállodából télűző 
Kiszebáb égető műsorunk bemutatására, melyet a szálloda vendégei tekintettek meg. Február 
12-én az iskolában is előadtuk az igazgató asszony felkérésére. Március 8-án megünnepeltük 
a nőnapot, 15-én pedig részt vettünk az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc 
emlékünnepségén és a koszorúzáson. Áprilisban Bélapátfalván, a Népdal énekesi Vetélkedőn, 
valamint a Tájházak Napján vettünk részt a Palóc háznál, a Templomnál, a Tájház udvarán is 
előadva műsorunkat, hiszen óránként érkeztek az érdeklődő, csoportok, turisták. A hónapot 
tavaszköszöntő házi ünnepséggel, szalonnasütéssel zártuk.  
Május 1-jén a recski majálison voltunk, majd az egész hónap a Szent Iván napra tervezett 
műsor próbáival telt, júniusban pedig már minden erről a rendezvényről, illetve a”Hadd 
főzzek ma magamnak” programról szólt.  
24-én este Bodonyban voltunk a tűzugráson, 25-én az egész napot a parádfürdői parkban 
töltöttük el. Megfőztük palóc levesünket, mackot sütöttünk, délután újból előadtuk Szent Iván 
napi jelenetünket, egy jót nótáztunk, nagyon jól éreztük magunkat és örültünk, hogy olyan 
sokan jöttek el a PIKE és az IKSZT hívására erre a programra, melyet ezután minden évben 
megszervezünk: a magunk örömére! 
Júliusban is minden héten összejöttünk és próbáltunk a Bodonyi Muzsikusok Estjére, és az új 
képviselőtestület eskütételére.  
Sajnos nem tudtunk eleget tenni néhány meghívásnak: így Istenmezejére, Tiszaújvárosba, 
Aldebrőre, Homokterenyére és Tarnamérára sem jutottunk el az időpontok ütközése vagy 
közlekedési akadályok miatt.  
Augusztusban már a Szent István napi ünnepre készülődtünk. 20-án a templom előtti téren 
adtuk elő emlékműsorunkat, ahol nem csak mi idősek, hanem kis unokáink is szerepeltek, 
legnagyobb örömünkre és büszkeségünkre. 27-én, Verpeléten léptünk fel a Szüreti Napon. 
Sajnos ebben az évben szomorú események is búsították tagságunkat, hiszen több alkalommal 
kellett utolsó útjára kísérnünk örökre eltávozó kedves barátainkat. Így Sidló Zsuzsa és 
édesanyja, Emerencia néni, Simon Laci, Kívés András (Kristály út), Horváth István (P.óhuta) 
sírjánál – a családok kérésére – elköszöntünk egy-egy szép nótával az elhunytaktól.  



Tartottunk már megbeszélést a jövő évi teendőinkről, főleg a Palóc nap szervezéséről és az 
ezzel kapcsolatos feladatunkról.  
Tudjuk és őszintén hisszük, hogy a hagyományőrzés olyan munka, melynek gyökerei a 
múltban erednek, virágai a jelenben szökkennek szárba, gyümölcseit pedig a jövőben 
szüretelik le gyermekeink és unokáink.  

Szabóné Presovszki Mária 
 

 
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 
A Palóc Bokréta HE és a Bodonyi Nyugdíjas Klub minden tagja köszönetét fejezi ki a 
nagyszülőknek és szülőknek, akik segítették ez évi munkánkat, még pedig úgy, hogy az 
unokákat megtanították az előadandó versekre. Hozták-vitték őket próbákra, szereplésekre.  
Köszönet és gratuláció a gyerekeknek, akik bátran kiálltak és szépen megtanultak mindent az 
ünnepekre. Reméljük, hogy a továbbiakban is eljöttök velünk és biztatjátok társaitokat a 
jubileumi Palóc napon való részvételre.  
Hálásak vagyunk Jónásné Zaja Zsuzsannának és óvodai csoportjának a Luca napi 
közreműködésért, Csortos Ibolyának és táncos lányainak a fergeteges boszorkánytáncért.  
Bánkuti Bálint, Csortos Elza, Halász Bogi, Katinka, Kundi, Molnár Anikó, Nagy Árpád 
János, Nagy Márton Péter, Győrfi Bence, Farkas Dani, Simon Bogi, Tóth Réka, Puporka 
Lacika és Dominik – ti mind nagyon-nagyon ügyesek voltatok, nektek külön köszönjük a 
munkátokat, és várunk benneteket a következő programjainkra is! 

Horváth Géza elnök    Simon Aladárné vezetőségi tag 
 
 

PARÁDI IDEGENFORGALMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET (PIKE) 
 
Régi vágya teljesült jó néhány parádi lakosnak, amikor 2015. szeptember 22-én létrejött egy 
olyan közösség, amely hivatalosan is segíti Parád és környéke idegenforgalmának, kulturális 
életének fellendítését. A 17 alapító tag kimondta a megalakulást és megbeszélték az egyesület 
céljait, feladatait. A szervezetet 2016. július 20-án vette nyilvántartásba az Egri Törvényszék.  
Főbb feladatok:  

- kulturális tevékenység (ünnepek, rendezvények, jeles napok) 
- Kulturális örökség (népszokások, hagyományok) megóvása 
- műemlék-, természet-, környezet- és állatvédelem 
- turisztikai szolgáltatások (idegenforgalmi kínálat, látnivalók, vendéglátóhelyek, 

bemutató kiadványok megjelentése, turisztikai marketing), turisztikai imázs, 
arculatterv fejlesztése, rendezvény és programtervezés 

Az egyesület vezetősége folyamatosan szervezte a tagságot, amely már 57 fő.  
Tekintettel arra, hogy más civil szervezet tagjai is beléptek egyesületünkbe, úgy döntöttünk, 
hogy minden rendezvényt közösen szervezünk meg a Palóc Bokréta Hagyományőrző 
Egyesülettel, az IKSZT-vel, illetve társközségünk, Bodony Nyugdíjas Klubjával.  
Hagyományteremtő céllal szerveztük meg 2015. december 13-án a Luca napot, vidám 
színpadi játékkal, tűzgyújtással, táncházzal, néhány finom falattal.  
2016-ban látványosabb programjaink közé tartozott a januári Kiszebáb égetés, a Nőnap, 
Március 15-e, a Tájházak Napja, a recski Majális, Szent Iván nap, Parádsasvári Falunap és a 
Civilek napja – „Hadd főzzek ma magamnak” címmel a parádfürdői parkban.  



Örömmel konstatáltuk, hogy programjainkon nem csak településeink lakossága, hanem az 
Erzsébet Szálloda, Kastély Hotel vendégei, átutazó kirándulók, az Állami Kórház betegei, a 
szobakiadóknál tartózkodók is nagy számmal megjelentek.  
Augusztus 12-én megtartottuk az első közgyűlésünket, ahol a tagság 4 fő kivételével, nagy 
létszámban megjelent, és részletesen megismerhette a PIKE feladatait, célkitűzéseit.  
A hivatalos rész után finom vacsora és kellemes zeneszó mellett még jó ideig elbeszélgettünk 
ötletekről, tennivalókról, közös dolgainkról.  
Reméljük, hogy az összefogás nagyban elősegíti az idegenforgalom és kulturális élet 
sokoldalú társadalmi, gazdasági, környezeti életminőséget javító szerepének növekedését.  

Szabóné Presovszki Mária PIKE szóvivő 
 
KÖZ-SZER-VEZ 
 
Ezzel a címmel írt ki pályázatot az Ökotárs Alapítvány, melyre bejegyzett vagy informális 
közösségek pályázhattak közösségszervező tevékenységre. A PIKE színeiben írtam meg a 
pályázatot, mely mind a két fordulón sikeresen átjutott, és bekerült az országosan 12 
támogatott program közé. Azonban mind a pályázat kiírók, mind pedig a szakmai segítséget 
adó Civil Kollégium Alapítvány képviselőivel azt beszéltük meg, hogy Parád jelenlegi sajátos 
helyzete miatt egy új, informális közösséget hozunk majd létre, melynek majd választunk 
nevet is.  
2016 júliusától 2017 novemberével bezáróan zajlik a közösségszervezés, illetve a 
létrehozandó közösségnek a képzése, segítése, és majd a településen lévő legfontosabb 
problémák megoldása.  
Mi is a közösségszervezés? Egy születő szakterület Magyarországon, melynek fogalmi és 
módszertani keretei kezdenek már teret nyerni a magyar szakirodalomban is. Lényege: „Az 
állampolgárok helyi közösségei érdemben befolyásolni tudják a helyi, illetve regionális 
döntéshozatalt és döntéshozókat, és ezzel elérjék, saját kezükbe vegyék a helyi ügyek 
megoldását. Egy adott csoport aktívan bevonódik saját problémái megoldásába – megosztja, 
feltérképezi ezeket és a megoldási lehetőségeket; azonosítja a szereplőket, akik a 
megoldásokat lehetővé tudják tenni; célszemélyeket választ, akikkel tárgyalási úton vagy 
nyomásgyakorlással, illetve akár konfliktus felvállalásával eljuthat a kijelölt célig.” 
Közösségszervező tevékenységem első eredménye, hogy megalakult a Parádi Civil 
Kerekasztal (PCK) 10 működő bejegyzett illetve informális civil szervezet részvételével. A 
kerekasztal havonta-kéthavonta tartja a megbeszéléseit, s már három ülés is volt. A harmadik 
találkozó már kibővített volt, hiszen a jelenleg zajló „interjúmaraton” munkám során már 
olyanok is eljöttek, akik nem tagjai a civil szervezeteknek.  
Az ötletelés, problémafeltárás mellett már konkrét lehetőségekkel is foglalkoztunk, és 
örömmel tölt el, hogy vannak Parádon önkéntes tevékenységre kapható emberek, akik 
szeretnének változtatni, Parádot jobbá tenni. Október közepén pedig 2 fő vesz részt 
közösségvezető képzésen a program részeként. 
Több száz interjút tervezek a településen, és még az elején járok. Valószínűleg nem jutok el 
minden emberhez, aki érintett lehet. 
 

Felhívással élek az olvasók felé, hogy akik késztetést éreznek, és örömmel vennének részt 
egy ilyen munkában, szeretnének beszélni a terveikről, ötleteikről, problémáikról, azok 
jelezzék felém, és személyesen fogom őket megkeresni. Köszönöm.  
magdi.lena7@gmail.com 30/831-5813  
 

Béres Magdi 
 



 ESEMÉNYEK, TÖRTÉNETEK, INTERJÚK 
 

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGÜNK ÉLETÉBŐL 
 
Az elmúlt időszak legfontosabb egyházközségi eseménye az elsőáldozási ünnep volt május 
22-én. Szépen feldíszített templomunkban hét gyermek járult felkészülve, ünnepélyes keretek 
között az első szentáldozásához. Fogadalmat tettek, hogy hűek lesznek az Oltáriszentségben 
Jézus Krisztushoz. Bízom benne, hogy ígéretüknek megfelelően élik majd az életüket.  
Itt köszönöm meg hitoktatónknak, Urbánné Kakuk Erzsébetnek a felkészítés során végzett 
áldozatos munkáját!  
Pünkösd utáni második vasárnap minden évben az Úrnapja, a legméltóságosabb 
Oltáriszentség, Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe. Ebben az évben is meghittre 
sikerült az ünnep, köszönöm mindenkinek a munkáját, a négy csodálatos oltár elkészítését. 
Öröm mellett szomorúság is volt életünkben. Egyházközségünk volt elnöke, Szakács Péter 
eltávozott közülünk, köszönjük munkáját, nyugodjék békében! Jelenlegi testületünk is 
szegényebb lett, Fejes Béla egyháztanácstagunk is elment, neki is köszönjük hosszú 
szolgálatát, Isten adjon örök békét neki! 
 

A hitoktatásról 
Ebben a tanévben is lesz elsőáldozás és bérmálás. Kérem azokat, aki szeretnének 
szentségekhez járulni, jelenjenek meg a szentmiséken! Ezt aláírással vagy pecséttel igazoljuk. 
Aki nem jár szentmisére, annak nem lesz lehetősége egyik szentségre sem. Elsőáldozáshoz a 
3. o., vagy efölött, aki még nem volt, bérmálás szentségéhez a 7- 8. o. gyermekek járulhatnak, 
illetve akik részt vesznek a hittanon.  
 
Tervek 
Egyházközségünkben folyik a Templom teljes külső felújításának pályázati előkészítése, mely 
1.6 millió Ft.   
Köszönjük az eddigi támogatásokat, s kérjük, hogy továbbra is segítsék felajánlásokkal, 
adományokkal ezt a nemes célt, melyet a helyi Takarékszövetkezetnél vezetett 
egyházközségi számlaszámra, vagy a sekrestyében tehetnek meg. 
További terv, hogy stációk készülnének a templom körül. Várjuk olyan személyek, családok, 
jelentkezését, akik egy – egy stáció állítás költségét vállalnák. 
 
Mária tiszteletről 
Szeptember – október hónapban több, plébániánkhoz filiálisan tartozó templomunkban 
ünnepünk van. Szeptember 11-én, Parádsasváron Szűz Mária Szent Neve ünnepe volt, 
Parádóhután október első vasárnapján de. fél tízkor Rózsafüzér Királynéja ünnepe lesz, ahová 
szeretettel hívjuk a kedves híveket. Miért fontos a Szűzanyára tekinteni, mit is jelent Máriát 
követni? A kiváló pálos hitszónok, Alexovics Bazil így írt erről: „Némelyek azt ítélik, hogy 
elég Máriát csupán csak külső tisztelettel illetni. Ezek küldenek ugyan naponként bizonyos 
imádságokat Máriához, böjtölnek tiszteletére, látogatják képeit, oltárait (…), de arról, hogy 
Mária nyomdokiban járjanak, Mária erkölcseit kövessék, Mária életét magok életével 
kiábrázolják, éppen nem gondolkodnak. (…) Egyébiránt hozzá imádkozni, tiszteletére 
böjtölni, képeit, oltárait áhítatosan látogatni hiábavaló és szükségtelen.” Mária tiszteletünk 
során legyünk öntudatosak, cselekvőek, bátrak, mindenben legyen példaképünk, és kövessük 
őt a hit útján, tiszteljük és szeretjük, mint édesanyánkat a mennyben. Október hónapban, 
templomunkban is be lehet kapcsolódni a rózsafüzér imába! 
Kívánok a Kedves Testvéreknek kegyelemben gazdag időszakot! Dicsértessék a Jézus 
Krisztus! 

Dombi Ferenc plébániai kormányzó 



 

2016. OKTÓBER 2. ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS 
 

Tisztelt Parádiak!  
 
Hamarosan egy nagyon fontos népszavazáshoz érünk el október 2-án.  
Álláspontom szerint a magyar kormány helyesen járt el, amikor nem engedett be Európába 
ellenőrizetlenül több százezer bevándorlót és kerítést épített határainkra. Az Európai Unióban 
több ország ellenőrzés nélkül engedte be a bevándorlókat, most pedig velünk akarják 
viseltetni a felelősséget és a terheket. Azt a tényt, hogy a magyar kormány helyesen járt el 
határainkon, az is igazolja, hogy amióta a bevándorlók Európába érkeztek, elindultak a 
terrortámadások és megnőtt a nők elleni zaklatások száma.  
Személy szerint úgy gondolom, hogy olyan országban élünk, ahol jelenleg biztonságban 
vagyunk. Nem szeretnék egy olyan országban élni, ahol félve kell elmenni egy rendezvényre 
vagy egy buszra felszállni. Sajnos napjainkban ez már más országban nem így van: ott, ahol a 
bevándorlókat ellenőrizetlenül beengedték.  
Magyarországon nemet kell mondani a kötelező betelepítési kvótára, hiszen az Európai Unió 
bevándorlókat akar erőltetni hazánkra. Az erőszakkal ide telepített emberek dühösek és nem 
fognak dolgozni, hanem hazánkban is növekszik az elégedetlenség, elindulnak a zaklatások, 
valamint a terrorfenyegetettség is megnő. A feltételezés helyességét igazolja, hogy például 
Németországban 1,5 millió bevándorlóból mindössze 54 ember dolgozik.  
Én továbbra is olyan országban szeretnék élni, ahol biztonságban vagyunk, és nem zaklatják 
asszonyainkat, lányainkat. Gondoljuk végig, ha hazánkra ráerőltetnének több százezer 
bevándorlót, falunkat is érintené a kötelező betelepítés. Én személy szerint nem szeretnék a 
szomszédomban tudni olyan bevándorlót, aki ismeretlen szándékkal érkezett ide. Persze arra 
sincs semmilyen garancia, hogy később nem erőltetnének további betelepülőket ránk. 
Felmérések is azt bizonyítják, hogy több országból - pl. Líbiából - 1 millió bevándorló akar 
még Európába jönni. A bevándorlóknak más a kultúrájuk és vallásuk, nem illenek hazánkba, 
mert nem is akarnak integrálódni. Hazánknak kereszténynek kell maradni.  
Arra szeretnék kérni mindenkit, hogy menjen el október 2-án szavazni és szavazzon 
nemmel a betelepítési kvótára! Én nemmel fogok szavazni.  
További jó egészséget és biztonságos jövőt kívánok!  

Csortos György alpolgármester 
 

ADRENALIN? TENNI AKARÁS? ÖNKÉNTESSÉG? 
 
Él Parádon egy fiatalember, Révész Zoltán, aki a Tűzoltóságtól fiatalon ment 
nyugállományba, s élő példája annak, hogy a nyugdíjasnak semmire sincs ideje, avagy 
éppen, hogy arra van, amit éppen szeret vagy szeretne.  
B.M. Mióta tevékenykedsz a közösség javára? Sorold fel ezeket a tevékenységeket! 
R.Z. 1994-től a bodonyi Kenderszer Néptáncegyüttes tagja voltam, az utóbbi két évben részt 
vettem a Parádi Veterán Autó és Motor Találkozó megszervezésében. Idén először 
szerveztem meg a Parádi Veterán Hegyi Felfutó Menetpróbát, amely az Országos Bajnokság 
3. futama volt. Itt is köszönöm Sedulyák Tamás segítségét ebben a munkában.  
Öt éve vagyok a Parádi Tűzoltó Egyesület tagja, ahol most tűzoltó parancsnok helyettes 
lettem, sajnos rájuk nem tudok annyi időt fordítani, amennyit megérdemelnének. Három éve 
pedig a Kékes Kutató-Mentő Alapítvány egyik csoportvezetője is vagyok.  
B.M. Melyik tevékenység áll hozzád a legközelebb? 
R.Z. A Kékes Kutató-Mentő Alapítvány, mert pótolja azt az űrt, ami a tűzoltóság után maradt, 
és a veteránszervezések. 15 éve járok Veterán találkozókra, tulajdonunkban van 2 veterán 
autó és 2 veterán motor is.  
B.M. Milyen feladatok megoldásában segítettél már a Kékes Kutató-Mentő Alapítványnál? 



R.Z. Autóversenyt, kerékpárversenyt, síversenyt biztosítottam, teljesítmény túrákon vállaltam 
szolgálatot, szánkó és ejtőernyős balesetnél mentettem, hoztam már le halott embert a Sas 
kőről, és kerestem autista kisfiút is.  
B.M. Hogyan éled meg, amikor életet mentesz, vagy segítesz másoknak, illetve megszervezel 
valamit? 
R.Z. Munkának érzem, még ha mindenféle térítés nélkül végzem is. Elégedett vagyok, ha a 
legjobb tudásom szerint tudok eljárni egy-egy esetnél. Hozzá vagyok szokva ezekhez a 
feladatokhoz, hiszen tűzoltóként is mentettem életeket.  
B.M. Mai világunkban vannak, akik nem értik és nem is hiszik el, hogy vannak, akik tényleg 
mindenféle térítés nélkül dolgoznak valamilyen ügyért. Neked mi erről a véleményed, miért 
tartod fontosnak? 
R.Z. Ha valaki szóba hozza, hogy miért csinálok bármit is térítés nélkül, az egyszerűen nem 
érdekel. Az alapítványi tevékenységek pótolják az adrenalint, és a jó csapatmunka is 
elégedetté tesz. A veteránszervezések pedig kihívások a számomra, hogy képes vagyok-e 
megvalósítani. S minden ilyen tevékenység mögött ott van az önmegvalósítás is.  
B.M. Mit tanácsolsz másoknak, hogy ők is átérezzék az önkéntesség, önzetlenség fontosságát?  
R.Z. Azt tudom javasolni, hogy mindenki próbálja ki. Van az önkéntességnek, közösségi 
munkának jó és rossz oldala is. A rossz oldalt el kell engedni, a jó meg éltessen, hogy 
csináljuk tovább. Az embert jó érzéssel tölti el, ha megszervezett valamit, ami jól sikerült, jó a 
visszhangja, akkor talán csinálunk ilyent jövőre is. Persze, amikor szervezünk valamit, akkor 
azt gondoljuk, hogy soha többet ilyent – de ezt te is tudod -, aztán jövőre ismét 
megszervezzük.   
B.M. Részt vennél-e olyan közösségi munkában, amit a falu érdekében szerveznénk? 
R.Z. Az attól függ, hogy mi a célja, kik vannak benne, úgy gondolkodnak-e, mint én. Ha 
vannak, akik csak azért vannak ott, hogy legyenek valahol, akkor nem sok értelme lenne. A 
feladatoknál van, olyan is, hogy megmondják, hogy mit kell csinálnom, de azt jobban 
szeretem, ha önállóan, kreatívan kell megoldanom valamit. Azt azonban még szeretném 
elmondani, hogy az önkéntes munkákhoz szükség van családi háttérre, mert a nélkül nem 
lehetne megfelelően végezni.  
B.M. Köszönöm a beszélgetést, és kívánok erőt, kitartást a feladataidhoz.  

Béres Magdi 
 

PARÁDI MOZGÁSFESZTIVÁL 
 

"A természetnél és a mozgásnál nincs jobb gyógyszer." Dr. Papp Lajos szívsebész 
 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Integrált Közösségi és Szolgáltató Tere (IKSZT) és a 
Parádfürdői Kórház Egészségfejlesztési Irodája közös szervezésében került sor 2016. 
szeptember 10-én az első Parádi Mozgásfesztiválra a parádfürdői parkban.  
A fesztivál „MOZOGJUNK TÖBBET EGÉSZSÉGÜNKÉRT” mottójának jegyében zajlottak 
az egész napos programok, melynek célja az volt, hogy felhívjuk a figyelmet arra, milyen 
fontos szerepe van a rendszeres testmozgásnak egészségünk megőrzésében. A reggeli közös 
bemelegítés után indult el az Ilona-völgybe a Nordic Walking, a gyalogtúra, valamint a 
kerékpártúra. Azok, akik nem mentek el a túrákra, aerobic, alakformáló torna, jóga és 
gyógytorna foglalkozásokon vehettek részt. A túrákról történő visszaérkezést követően egy 
közös ebédre került sor, majd délután táncház, frizbi, illetve Taoista Tai-Chi bemutató várta 
az érdeklődőket.  
A nap folyamán egészségügyi szűrőbusz állt rendelkezésre, ahol az Egészségfejlesztési Iroda 
csapata várta a mozgásfesztivál résztvevőit. A szűrőprogramok iránt is igen nagy volt az 
érdeklődés.  



Az egészséges életmódhoz hozzátartozik a rendszeres vízfogyasztás is, így mindenki 
örömmel fogadta a különböző gyógy- és ásványvizek kóstolására nyújtott lehetőséget. 
Népszerű volt a Mezítlábas Park - amelyet gyerekek és felnőttek egyaránt kipróbáltak -, az 
ugráló vár, a pingpong és a tollaslabda is. 
Bízunk benne, hogy mindenki, aki részt vett az első Parádi Mozgásfesztiválon nagyon jól 
érezte magát és sikerült hozzájárulnunk ahhoz, hogy még többen felfedezzék a mozgás 
örömét és jótékony hatását. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni a támogatók, közreműködők részvételét és segítségét, 
amellyel hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. Reméljük jövőre lesz folytatása! 
 

Vass Gáborné és Vass Gábor 
 

A GARÁZSVÁSÁROKRÓL… 
 
Parádon is egyre több „garázsvásár” található.  Ha végigmegyünk Parád fő utcáján, öt helyen 
is azt látjuk néhol táblára, máshol kartonpapírra, vászonra írva, hogy –garázsvásár –, de olyan 
is van, hogy nincs kiírás.  
Elgondolkodtató, hogy vajon szükség van-e ezekre Parádon? Jó színben tűnik-e fel az 
idelátogató turisták szemében a község, ha úton-útfélen kipakolt „lomok” vannak? 
Több embert is megkérdezve három szempontból vizsgáltam meg ezt a kérdést.  
A megkérdezettek – főként az itt élő, kistérségi és városi fizetésen alul kereső, családos ember 
szemével nézve – úgy vélik, hogy igenis szükség van a bolti ár alatt megvehető, másoknak 
felesleges használt holmikra, de csak igényes kereteken belül. Abban bizonyára egyetértünk, 
hogy a mai fizetéseket tekintve, nem tudunk a legdrágább boltokban, márkás holmikat venni, 
de egy ilyen „üzletben” igazi kincseket is találhatunk némi aprópénzért, legyen szó akár 
ruhákról, háztartásról vagy épp apróbb kütyükről.  
Nézzük az aktuális iskola- és óvodakezdést. Nem lenne könnyebb a gyerek ruhatárát pár száz 
forintból felújítani, mint több ezerből? De igen, könnyebb lenne, bár ezt nem minden szülő 
látja így.  
Azt pedig csak halkan jegyezném meg, hogy némely külföldi használt cucc jobb minőségű, 
mint a szintén rohamosan terjedő gagyi kínai minőség. 
A másik oldalról nézve, ha egy átutazó, vagy konkrét céllal érkező „idegen” turista vagyok 
Parádsasvár felől érkezve, sorra látom a természethez és az utcaképhez nem éppen passzoló 
kipakolt holmikat. Ha egy lenne, az még rendben van, de egymás után több ilyen hely is van  
Mi járhat a fejükben? Észre sem veszik vajon? Vagy azt gondolják, hogy itt ennyire nagy a 
szegénység, hogy ennyi „lomos” kell? Erre a kérdésre sajnos nem tudhatjuk a választ, bár 
tény és való, hogy láttam már olyan vendégeket, akik a délutáni sétájuk alkalmával betértek 
egy ilyen vásárba, és pár ezrest hátrahagyva nem üres kézzel jöttek ki.  
Úgy vélem a turisták többsége nem foglalkozik ilyen vásárokkal.  
A harmadik oldalt nézve pedig felmerül a kérdés, hogy jó-e ez a helyi vállalkozóknak, akik 
adóznak, alkalmazottakat fizetnek? Bizonyára nem örülnek neki, de eddig szerencsére nem 
volt példa összezördülésre.  
S az is egy fontos szempont, hogy ezek az emberek ebből élnek, ebből fizetik ki a csekkeket, 
és tartják fenn magukat, nem pedig a segélyért állnak sorba.   
Összegezve, legyenek ilyen garázsvásárok továbbra is. Viszont legyenek igényes táblák, 
plakátok, ne csúfítsuk el a közutat, maradjon mindenki kapun belül, a törzsvásárlók ezek után 
is be fognak térni, és tudni fogják, hogy a kedvenc turijuk továbbra is működik.  
 

Kárpáti Viktória 
 

 



“ÉLJ ÚGY, HOGY NE VEGYENEK ÉSZRE OTT, AHOL VAGY, DE NAGYON 
HIÁNYOZZÁL ONNAN, AHONNAN ELMÉSZ.”  (Victor Hugo) 

2016. április 29-én, 
pénteken búcsúzott 
Sólyom Györgyné 
Fórizs Zita, a 
parádi Idősek 
Otthona dolgozója 
a lakóktól, munka-
társaitól egy rend-
hagyó foglalkozás 
keretén belül.   
27 éve lépte át a 
küszöböt mentálhi-
giénés munkatárs-
ként és most sok 
idős számára, mint 
családtag köszönt el.  
Személye az intéz-
ményben fogalom 
volt. Szép beszédű, 
végtelenül nyugodt, 
érzelem gazdag, az 

újdonságokra nyitott, fogékony személyiségként mutatott példát a változatos évek során. 
Szeretettel kívánnak jó egészséget, hosszú boldog életet és örömteli nyugdíjas éveket 
munkatársai, gondozottjai. 

 
ÚJRA LÁTOGATHATÓ A PARÁDI TŰZOLTÓ 

GALÉRIA 
 
Bíró Ernő parádi amatőr festőművész 22 db képe 
látható a Galériai falain 2016. augusztus 16-ától.  
A művész 2013-ban kezdett festeni, kezdetben tányérokat, 
majd folyamatosan fordult a különböző formák és 
technikák felé. Festményein színes formavilág, életképek, 
bontakoznak ki.  
A faluban büszkék lehetünk azokra az emberekre, akik 
még hetven éven felül is aktívak, és még sok mindent 
szeretnének alkotni, tenni.  
Látogassanak el a Galériába, és nézzék meg a képeket, 
szemnek, léleknek egyaránt kellemes látványban lesz 
részük! 
A Galéria nyitva áll más helybeli, környékbeli művészek 
előtt is, bízunk benne, hogy lesznek majd olyan 
átalakítások, amelyek segítségével valóban be tudja 
tölteni a helyiség egy igazi kiállító terem funkcióját. Aki 
szeretné, hogy kiállítást szervezzünk neki, írjon a 
paradimozaik@gmail.com címre.  

B.M. 
 
 



  INFORMÁCIÓK, KÖZLEMÉNYEK 
 

ÁLLÁSLEHETŐSÉG 
 
A Parádi Idősek Otthona munkatársat 
keres az alábbi munkakörbe: ápoló.  
Elvárt végzettség:   ápoló vagy szociális 
gondozó. 
Jelentkezés: 
Cím:3240, Parád, Toldi út 14. 
Szőke Éva főnővér 36/544-300  
 
 
Parádfürdői Állami Kórház pályázatot 
hirdet OKJ-s ápoló munkakör betöltésére. 
A munkavégzés helye:  3244 Parádfürdő, 
Kossuth út 221. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. szeptember 30. 
Információ: Szloboda Imréné ápolási 
igazgató 06 30 506 9560 
 
 
Az Erzsébet Park Hotel Parádfürdő az 
alábbi szakmákban keres munkaerőt: 

- felszolgáló 
- festő, vagy festésben jártas karbantartó 
- szakács 
- szobaasszony 

Érdeklődni: 06 20/ 553 72 73 

Az alábbi jelentkezési lapot ki lehet vágni és le 
lehet adni a Polgármesteri Hivatalban! 
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