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TISZTELET A LÁNYOKNAK, AZ ASSZONYOKNAK! 
 
Újra itt a tavasz! Akármilyen hosszú is a tél, az élet rendje, hogy már nemcsak fénye, ereje is 
van az égi sugárnak és az ágak hegyén pattanni készülnek a rügyek. Előbújnak a zsenge 
virágok, simogató sugaraival nyugtat, sőt új erőt ad a márciusi napfény. Azt gondolom nem 
véletlen, hogy éppen a derű, a bizakodás, az újjászületés legszebb tavaszi időszakában 
szentelünk egy napot arra, hogy férfitársaimmal együtt köszöntsük a nőket. 

 
Az édesanyákat, asszonyokat, húgainkat, 
lányainkat – és településünk minden 
lakóját, aki a gyöngébb nemhez tartozik. 
A nőket – akik mellettünk élnek, 
dolgoznak, akik életet adnak, akik 
csókkal csitítják lidérces álmunkat, - akik 
segítenek naponta otthonra találnunk. 
Hiszen az élet nehézségei közepette is 
tőlük kapjuk a biztató szót, a szeretetet, 
és várjuk a megnyugvást is. 
S milyen önzetlenséggel, odaadással 
veszik át terheinket, szabadítanak meg 
gondjainktól kedvességükkel, oldanak fel 
kétségeink alól eredendő 
bölcsességükkel! 

 
Tiszteletünk és szeretetünk jeléül fogadják tőlem ezeket az őszinte sorokat. Kívánom, legyen 
bátorságuk, lelkierejük a mindennapi küzdelmekhez, és hogy jó egészségben leljék örömüket 
az idei Nőnapban. A beköszöntött szép tavasz hozzon derűt, boldogságot szívüknek, 
lelküknek családjuk körében Parádon, Parádóhután, és Parádfürdőn egyaránt!  
 

Mudriczki József 
polgármester 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
Ebben a rovatban a képviselő-testületi ülésekről az ott tárgyalt napirendekről tudósítom a 
tisztelt olvasót. 
A november 30-án megtartott testületi ülésen 8 napirendi pontot tárgyaltunk, melyből az 
utolsóban (az egyebekben) további három előterjesztés került a testület elé. Az első három 
pont az egészségügyi alapellátás helyzetéről szólt, meghallgattuk Dr. Radetczky Nagy István 
háziorvost és Dr. Ivánfalvy Gábor fogorvost az orvosi szolgálatok működéséről.  
Aktualizáltuk a háziorvos feladat ellátási szerződését, valamint az egészségügyi alapellátási 
körzeteinek megállapításáról szóló rendeletet fogadtuk el. A továbbiakban megalkotásra 
került a szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendelet, módosítottuk a 
költségvetési rendeletet és előkészítettük településünk 2017. évi költségvetési tervszámait, 
fontosabb célkitűzéseit. 
Elfogadtuk a 2017. évi belső ellenőrzési munkatervet. Az egyebek pontban döntöttünk Parád 
település honlapjának új üzemeltetőjéről, Sedulyák Tamás helyi vállalkozó 2017. január 1-vel 
megkezdte a honlap működtetését. 
 Zárt ülésen tárgyaltuk a Bursa Hungarica felső oktatási ösztöndíj pályázatra érkezett 
kérelmeket a döntés értelmében mind a 11 pályázó kapott 4-9 ezer forint/hó közötti 
önkormányzati támogatást. A zárt ülés részeként tárgyaltunk Csortos András képviselő 
indítványáról, ami személyi kérdésről, az IKSZT-t 2017. évben irányító munkatárs 
személyéről szólt. A létesítmény üzemeltetési, működtetési, programszervezési feladatait ez 
évben is – változatlanul - a Vass házaspár (Gábor és Kriszti) végzi. 
Január 10-én rendkívüli testületi ülésen jóváhagytuk a Parádfürdői Önkormányzati tulajdonú 
Ybl szálló és a mellette található beépítésre szánt belterületi földterület 
ingatlanhasznosítására, értékesítésére szóló pályázati kiírást, amit előzetesen egyeztető ülésen 
dolgoztunk ki. Ugyancsak kimunkálást nyert – a pályázat részeként - a Freskó étterem 
bérbeadásának feltételeit tartalmazó dokumentáció.  
A kiírás teljes szövege olvasható a http://parad.hu önkormányzati oldalon. 
Ezen az ülésen módosítottuk előző határozatunkat, amely az önkormányzati földutak 
karbantartására irányuló, Bodony önkormányzatával közös mezőgazdasági gépbeszerzési 
pályázatról szólt. A pályázat azóta - önállóan - beadásra került.  
Törvényi előírásnak megfelelően és kötelezően, határozattal módosítottuk a polgármesteri 
illetményt.  
 A január 25-én 9 napirendi pontot tárgyalt a képviselő-testület, első pontként településünk 
„Közrend Közbiztonsági helyzetéről” készült rendőrségi beszámolót hallgattunk meg.  A 
kérdésekre Bognár József r. alezredes kapitányságvezető adott válaszokat, amit a testület 
elfogadott. A bűnügyi helyzet összességében kedvező, a változó intenzitású falopások 
megelőzésére továbbra is rendszeres együttműködés (erdőgazdálkodó, erdész, vadász, 
polgárőr stb.) és ellenőrzés szükséges. 
Megtárgyaltuk és elfogadtuk Parád Nagyközség Önkormányzata 2014-2019. közötti 
Gazdasági Programját. A komplett program honlapunkon elérhető.  
Elfogadtuk az önkormányzat 2017. évi munkatervének javaslatát, és jóváhagytuk az IKSZT 
első félévi munkatervét.  
Tárgyaltunk a hagyományőrző nagyrendezvény, a XXX.„Palócnapok” előkészületeiről a 
megvalósítható programokról és azok lebonyolításáról.  
A szervezők szinte a teljes programmal készen állnak. Véleményeztük az iskolai 
körzethatárokat, amiben az előző évekhez képest nincs változás. (Parád-Bodony-Parádsasvár 
települések közigazgatási területét érinti) 
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Döntés született a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) felülvizsgálatára, lakossági 
kezdeményezés és finanszírozás alapján, amely a Parádóhuta, Dobrai üdülőterületének övezeti 
módosítására irányult. 
Tudomásulvételt nyert a polgármester 2017. évi szabadság tervezete.  
Az egyebek pontban 4 előterjesztés került a testület elé melyek tartalma a következő: 
 A központi orvosi ügyelettel kapcsolatos polgármesteri egyeztető tárgyalások 
lefolytatásához, illetve azokon a döntések meghozatalához kaptam felhatalmazást a testülettől.  
Tájékoztattam a grémiumot a helyi vállalkozói est lebonyolításáról.  
Csortos György alpolgármester indítványa alapján önkormányzatunk 50.000 Ft támogatást 
nyújtott az ökumenikus segélyszervezeten keresztül, az Olaszországban busz balesetet 
szenvedett turistacsoport résztvevőinek illetve hozzátartozóinak megsegítésére.  
Szakács József képviselő indítványozta, a megszűnt Palóc Piac Kft. közterület használati 
engedélyének visszavonását, a terület eredeti állapotú visszaadását, amelynek végső 
határidejét ez év március 15. napjában jelölte meg a testület. 
A február 6-án két napirendi pontot tárgyaltunk rendkívüli ülés keretében. Az első pontban a 
„Központi Orvosi Ügyeletet működtető szolgáltató kiválasztására indított közbeszerzési 
eljárás megindításáról” határoztunk. Ennek előzménye, hogy a jelenlegi egészségügyi 
szolgáltató január 13 napjával, az önkormányzatokkal kötött közszolgáltatási szerződését 
felmondta. Második pontban felhatalmazást kaptunk a hivatali ASP (központi kormányzati 
informatikai programrendszer) kialakításához szükséges pályázat benyújtásáról. 
A február 15-én megtartott ülésen három napirendi pont került megtárgyalásra, melyek során 
rendeletet fogadtunk el a köztisztviselői illetményalap összegéről, továbbá elfogadtuk Parád 
Nagyközség Önkormányzatának 2017-évi költségvetési rendeletét, 369.994 ezer Ft bevételi és 
kiadási főösszeggel.  
Megtárgyaltuk a parádfürdői önkormányzati ingatlanok megvásárlására és bérbe vételére 
érkezett ajánlatot, amit a testület formai és tartalmi hibák miatt egyhangúlag elutasított.  
Elkészült a parádi temető ravatalozójának felújítására megrendelt építési terv, amit a testület 
kis módosítással elfogadott, valamint a parádfürdői zöld területek, illetve a pavilonsori 
parkoló felújítására is elkészültek a tervek, melyeket a közeljövőben megjelenő és 
benyújtandó pályázatokhoz rendelt meg az önkormányzat. 
Február 20-án rendkívüli képviselő-testületi ülésen tárgyaltuk meg az „Ingatlanhasznosítási 
megismételt pályázati kiírást”, amit a testület egyhangúan jóváhagyott. A teljes kiírási 
dokumentáció olvasható Parád honlapján. 
Február 22-én négy pontot tárgyalt a testület: elsőként a törvényi kötelezettségnek 
megfelelően a 2017. évi közbeszerzési szabályzatunkat fogadtuk el, majd polgármesteri 
tájékoztató hangzott el a 2016 évi közmunkaprogramról, annak tapasztalatairól, illetve a 2017 
évi előkészítéséről. Ennek során megállapítást nyert, hogy 2017. évben lényegesen lecsökken, 
várhatóan harmadára a közmunkaprogramban foglalkoztathatók száma. 
 A harmadik napirendi pontban a Roma Nemzetiségi Önkormányzat beszámolója hangzott el 
a 2016-os évről, melyet kisebb vita után a grénium elfogadott. 
Az egyebek pontban a Kékesi u. 72. szám alatti önkormányzati lakás bérbevételi kérelmét 
tárgyalta először a testület. A kérést előzetesen a szociális bizottság véleményezte.  
Álláspontjuk szerint, - és ezzel a testület is egyetértett - a lakrész emberi tartózkodásra, 
kisgyermekes család elhelyezésére már nem alkalmas, ezért a kérelem elutasításra került. 
A Mátra Extrém Kft. szintén kérelemmel fordult az önkormányzathoz a tekintetben, hogy a 
júniusi 23-25. napjára tervezett „Enduro Világbajnokság Parádfürdő-i” futama kapcsán a 
település tulajdonát képező területek használatát (utak, parkolók, Károlyi Őspark, parkerdő, 
erdő, Cifra területei) önkormányzatunk engedélyezze. A képviselő-testület a kérelmet 
elviekben támogatta, de a végleges engedélyek kiadása előtt további egyeztető, pontosító 
tárgyalások szükségesek a Kft. mint rendezvényszervező képviselőivel. 
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A képviselő-testület határozott még arról, hogy a tavaszi vetőmag támogatás az 2017-ben is 
elérhető lesz a lakosság számára, részletek a „Felhívásban”. 

Mudriczki József polgármester 
*** 

Kedves Parádiak! 
 
Engedjék meg, hogy néhány szóban bemutassam a Településfejlesztési Bizottság, 
turizmusfejlesztéshez kapcsolódó kutatását. A bizottság kiemelten foglalkozik a turizmussal, a 
turizmus fejlesztésével, a lehetőségek kiaknázásával. Szállás, vendéglátás fejlesztés, 
programlehetőségek létrehozása, attrakciófejlesztés mellett, a legfontosabb feladat, hogy a 
településben rejlő potenciál feltárásával, olyan turisztikai célpontot hozzunk létre, amely még 
élménydúsabb időtöltést ad, az idelátogató turisták számára, s jó hírét viszik a 
településünknek. Parád kitörési pontja – a turizmus. 
 
A turizmus fejlesztéséhez, elengedhetetlen a turisták véleményét kikérni. Hogyan látják az 
idelátogatók a települést, hogy érzik itt magukat, mi a véleményük – hogyan tehetnénk még 
jobb turisztikai célponttá Parádot. Az idei év elején elkészült turisztikai fejlesztési terv, közel 
600 turista véleményén alapul. Pontosan 592 turista töltötte ki a turisztikai, 15 kérdésből álló 
kérdőívet (az utolsó kifejtős kérdésre 194 fő válaszolt). A primer kutatásból megtudtuk, hogy 

a turisták milyen céllal keresték fel a 
települést, mely látnivalókat nézték meg 
itt tartózkodásuk alatt, elégedettek voltak-
e a látnivalók színvonalával, milyennek 
látták a parádi embereket, tervezik-e a 
visszatérést a településre, ajánlaná-e a 
településünk látogatását ismerőseinek, s 
ami a településfejlesztési bizottságnak 
talán a legfontosabb: milyen egyéb 
attrakciókat látnának, vennének igénybe 
szívesen Parádon? Felmérve ezzel azt, 
hogy mely jövőben megvalósuló 
turisztikai attrakció, vagy turisztikai 
program lenne a legnépszerűbb a turisták 
körében, mely programot vennék igénybe 
a legtöbben, mely látnivalót keresnék fel 
szívesen. Mi parádiak sosem fogjuk 
„turista szemmel” szemlélni a települést, 
más területet látunk hiányosnak, mint amit 
az idelátogatók, ezért is éreztük fontosnak, 
közvetlenül őket megkérdezni, illetve 
megkérni, fejtsék ki véleményüket. A 
célunk egy közösségmegtartó erővel 
rendelkező, élettel teli turisztikai célpont 
létrehozása, ahol pozitív élményekkel 
gazdagodnak és jól érzik magukat, mind a 
turisták, mind az itt élők. 
 
/A primer kutatás elemzése, a turisztikai 

fejlesztési és intézkedési terv, teljes terjedelmében elérhető Parád honlapján, a hasznos 
oldalak között/ 

Farkas Gitta Ágota 

- A Parádra látogató, kérdésekre válaszoló 

turisták többsége, Budapestről, illetve Nyugat-

Magyarországról érkezik 

- A legtöbb kérdőívet kitöltő turista családdal 

és barátokkal érkezik településünkre, de 

jellemzők a szervezett csoportos kirándulások 

is: tavasszal a diákcsoportok 

(osztálykirándulások), ősszel 

a nyugdíjas csoportok vannak többségben 

- A kérdésekre válaszoló turisták 75%-a 

természetjárás céljából keresi fel Parádot 

- A megkérdezettek 82%-a kerékpárutakat, 

kalandparkot, extrém sportokat vennék 

igénybe szívesen a településünkön 

- A megkérdezett turisták nagy többsége úgy 

véli, a parádi emberek segítőkészek és 

barátságosak 

- A kérdőívet kitöltő turisták 91%-a tervezi, 

hogy visszatér településünkre, 99%-a ajánlja 

ismerőseinek is, Parád látogatását 
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KISEBBSÉGI HÍREK 
 
Megalakult Parádon az első roma egyesület - Tűzmadár Kulturális Közösségfejlesztő 
Egyesület néven.  
Képviselői: Péter József, Kállay-Kiss Enikő, Berkesné Kállai Klára.   
Céljai: halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok, hátrányos csoportok és a mély 
szegénységben élő családok közösségfejlesztése; társadalmi integráció és az esélyegyenlőség 
elősegítése, szociális segítése 
Feladatai: kirekesztés csökkentése és esélyegyenlőség növelése érdekében programok 
működtetése; Tűzmadarak táncegyüttes működtetése, a roma hagyományőrzés elősegítése, 
hagyományápolás, hagyományos roma tánc népszerűsítése; egészségnevelés, szociális-
egészségfejlesztő előadások szervezése; népi, nemzetiségi játszóház, kézműves foglalkozások 
szervezése, ősi cigány mesterségek, tevékenységek megismertetése, gyakorlása; művészeti 
táborok szervezése; békés egymás mellett élés fenntartása a többségi társadalommal Parádon. 
  
 

INTÉZMÉNYI HÍREK 
 
FARSANGI MULATSÁG AZ ISKOLÁBAN 
 
Február 17-én, pénteken rendeztük iskolánkban az immár kissé továbbgondolt, hagyományos 
farsangi mulatságot.  
Mindannyian izgatottan vártuk ezt a napot. Már a délelőtt folyamán tapintható volt az egyre 
fokozódó hangulat. Az épületet belengte a finom illat. A szülők idén is időt, fáradságot nem 
kímélve sütötték a fenséges farsangi fánkot. Ki-ki ízlésének megfelelően fogyaszthatta 
lekvárral, csokis öntettel. Tombolát is lehetett már vásárolni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A hatodik évfolyam osztályai több napja készültek az eseményre. Gyűjtötték a hozzávalókat, 
megunt ruhadarabokat, szalmát. Elkészítették a kiszebábot. Már a közös munka is sok 
örömteli percet okozott a gyerekeknek. Nagy volt az ováció, mikor a gyülekező tömeg 
megpillantotta az alkotásokat. A placcon már lobogott a tűz, füstje az ég felé szállt. Szólt a 
vidám zene, s egyre-másra bukkantak fel álarcos, parókás farsangolók. Ildi néni vezetésével 
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felharsantak a vidám, vicces rigmusok. Űztük a telet, a havat, a betegséget. Hívtuk a tavaszt, a 
napsütést, kívántuk a jókedvet, egészséget. Hangerőben, trombitaszóban sem volt hiány. 
Ibolya néni táncos fiai és lányai vidám táncot jártak. Pattogott a tűz, nyelve átfonta, 
megsemmisítette mindazt, mitől már szabadulni volt óhajunk. S égette a kiszét, mely mindezt 
jelképezte. 
Az alkalom jelmezesek felvonulása nélkül elképzelhetetlen. Nem volt ez máshogy idén sem. 
Nagyon sokan öltöttek magukra maskarát. Se szeri, se száma nem volt az ötletes öltözeteknek, 
figuráknak. A teljesség igénye nélkül: volt ott sárgarépa, kalózlány, tündér, teknős, ördög, 
csontváz… Külön örömünkre szolgált, hogy néhány osztály csoportosan öltözött be. A 3/b 
osztályosok – ha nincsenek is 101-en-, a sok-sok foltos dalmataként legalább annyinak tűntek. 
Osztályfőnökük, Éva néni sem naplót tartott, hanem egy plüss ebet a karjában, és sipkája, 
bundája is méltó volt az alkalomhoz. Az 5/a osztály pedig zenés, táncos futballtalálkozót 
varázsolt a színpadra. Gratulálunk a sok ötletes, kreatív jelmez megvalósításához!  
Felejthetetlen Ildi néni és Anita néni fergeteges apáca-show-ja, mellyel megnyitották a táncot. 
Talpalávalóról Bartus Áron gondoskodott, s teremtett a jobbnál-jobb zenékkel vidám 
hangulatot. Kicsik, nagyok ropták a táncot. Közben izgalmas perceket okozott a 
tombolahúzás. Sokan izgultak, s vették át örömmel a nyereményüket. 
Köszönjük a részvételt, köszönjük a segítők és támogatók munkáját! Azt hiszem a legnagyobb 
köszönet az a sok önfeledt, vidám gyermeki arc, mely ezen a napon tekintett ránk. 
          „ Ég a kisze, lánggal ég, bodor füstje felszáll, 
           tavaszodik, kék az ég, meleg a napsugár. 
           Mire füstje eloszlik, a hideg köd szétfoszlik, 
           egész kitavaszodik.”  

Huszárné Baráz Beáta 
*** 

TÉLI ÜNNEPKÖR LEZÁRÁSA AZ OVIBAN… 
 
„Februárban, farsang felé,                                                                                     
elkergetjük a telet.                                                         
Bár szép volt a nagykarácsony,                                     
fáztunk éppen eleget,                                                     
Kérünk egy kis meleget!                                         

Jelmezt öltünk, síppal-dobbal,  
lármázunk egy keveset, 
hogy a hosszú szürke álom, 
érjen véget, ha lehet, 
s ne hozzon több hideget! 
 

Így várjuk a langyos tavaszt, 
számláljuk a perceket, 
reggel – este, napról – napra,  
a kedvünk is kedvesebb,  
ha az égbolt derűsebb!” 

/Pápai Ildikó/ 
 

A karácsony varázslatos, meghitt hangulata, a téli évszak nyújtotta örömök után, már nagyon 
vágyakozik felnőtt és gyermek egyaránt a virágillatú levegőre, a visszatérő madaraink dalára, 
a nap melengető fényére. Hogy kifejezésre juttassuk ez irányú érzéseinket sokoldalúan 
használtuk ki a farsangi időszak kínálta lehetőségeket. Az óvodában igen mozgalmas napok 
ezek. A farsangi bált megelőző egy hétben beszélgettünk a farsang régi szokásairól, 
hagyományairól, megnéztük az előző évek farsangjait fotókon, videón, melyek segítségével 
felelevenítettük vicces emlékeinket. Jelmezeket tervezgettünk, ötleteltünk, titkolóztunk, hogy 
minél nagyobb legyen a meglepetés a jeles napon. A gyermekek munkáival díszítettük a 
csoportszobát, folyosókat. Kitekintettünk más népek kultúrájába is, ott milyen módon 
ünnepelik a tavasz eljövetelét. Közös barkácsolásra invitáltuk a szülőket egy – egy álarc 
elkészítéséig, így egy kicsit maguk is visszatekinthettek gyermekkoruk egyik legkedveltebb 
ünnepére. A farsangi mulatság napján ellepték a csoportszobákat a vidámabbnál vidámabb 
maskarások: virágáruslányok, lovagok, manók, mesebeli hősök, figurák. Énekkel, verssel, 
tánccal szórakoztattuk vendégeinket a szülőket, és nem utolsó sorban hangoskodásunkkal, 
hangszerekkel riogattuk a telet. A jelmezesek bemutatkozásukat maguk fabrikálta versikékkel 
egészítették ki.  
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Délelőtt a csoportszobákban az óvó nénik mókás játékokkal kedveskedtek a gyerekeknek, volt 
seprűből készült banyatáncoltatás, versenytánc homlokok közé szorított babzsákkal, lufi 
pukkasztás cukorkaesővel.  
A fergeteges hangulatnak a szülők sem tudtak ellenállni, csatlakoztak a közös tánchoz, így 
együtt mulatva gyorsan szaladt az idő…  

Répáné Török Renáta 
*** 

Az Idősotthonban is vidám műsorral űzték ki a telet az idősek február 22-én. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IKSZT 
 

25 éves a Heves Megyei Honismereti Egyesület 
Az elmúlt év novemberében meghívást kaptunk a Heves Megyei Honismereti Egyesület 
ünnepélyes záró ülésére az egri Városháza dísztermébe. Az Egyesület volt elnökétől, jelenlegi 
alelnökétől Somfai Tiborné Elvira nénitől kaptuk a tiszteletteljes meghívást, amelynek 
örömmel tettünk eleget. Tárogató zene, népdalkörök és hagyományőrzők fellépésével 
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kezdődött a 25 éves működését ünneplő egyesület év végi ülése. Településünket Barcza 
Józsefné és Osztafin Sándorné képviselték, akik népdalokat énekeltek. Ezt követően 
Emléklapot vehettek át Dr. Nemes Lajostól, az egyesület elnökétől a Népművész-Honismereti 
táborban nyújtott több évtizedes kiemelkedő munkájukért. Ezúton gratulálunk nekik! 
Büszkeséggel töltött el bennünket az is, hogy településünk neve többször is említésre került a 
honismeret, hagyományőrzés terén országosan is elismert, kiemelkedő munka kapcsán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CIVIL HÍREK 
 

PARÁD SE 
 
Beszámoló a Karate Szakosztály december, január és februári eseményeiről.  
 
Túl vagyunk a 2016-os év edzőtáboraink, felkészítő edzésein és versenyein.  
A versenyeken nagyon jó eredményeket értek el a karatékák, amely azt mutatja, hogy az 
edzések színvonalasak és célra törőek.  
Ezek az eredmények természetesen Eged László 3 danos mesterünknek és a karatékák 
kitartásának köszönhető.  
Január első hétvégéjén téli edzőtáborban vettünk részt, ahol vendégül láttak Romániából egy 
nagymestert, név szerint Aurel Petrut, aki széleskörű színvonalas edzéseket tartott.  
Voltak övszintnek megfelelő csoportbontásos edzések is.  
Nagy örömünkre szolgál az a hír, hogy a karate Olimpiai sportág lett, így biztos, hogy 2020-
ban ez a sportág képviseltetni fogja magát az Olimpián.  
Megkezdődtek a felkészítő edzések erre az eseményre is.  
A parádi karatékák közül Hódi Márió került be abba a 15 fős csoportba, akiket 
összeválogattak az olimpiai felkészülésre.  
Február hónapban is folytatódtak a felkészítő edzések és rendületlenül haladunk a versenyek 
és vizsgák felé.  
Továbbra is szívesen fogadjuk a sportág iránt érdeklődő diákokat és felnőtteket az edzésekre.  

Nagy András 
Parád SE elnöke 
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A MAGYAR VÖRÖSKERESZT TEVÉKENYSÉGÉRŐL  
 
A Magyar Vöröskereszt 1921 óta tagja a Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok 
Nemzetközi Szövetségének.  
 
Többféle tevékenységet végez: például elsősegélynyújtó tanfolyamok szervezése, 1359-es 
hívószámon adományvonal fenntartása, élelmiszer és egyéb adományok gyűjtése. 
A vöröskereszt tevékenységei közül talán a legismertebb a véradásszervezés. 
A vér levételét a véradóállomás munkatársai végzik, a szervezést vállalja magára a 
Vöröskereszt helyi önkéntese. 
Ez a gyakorlatban a következőkép történik: telefonon értesítenek, mikorra van betervezve a 
parádi véradás. Ekkor egyeztetni kell az önkormányzattal, hogy le van-e foglalva más 
program számára a helyiség. Amint biztossá válik az időpont, elkezdik nyomtatni a behívókat, 
plakátokat és szórólapokat. A véradást megelőzően másfél hét áll rendelkezésre a lakosság 
értesítésére. Erre a gyakorlatra azért van szükség, mert a véradásszervezők sokéves 
tapasztalata szerint, ha sokkal előbb érkezik az értesítés, az emberek egyszerűen 
„ráfelejtenek”, más programot, elfoglaltságot szerveznek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A plakátokkal ugyanez a helyzet. Elveszítik felszólító, mozgósító erejüket, ha túl korán 
kerülnek kihelyezésre. 
Sajnos a véradást, az ez által lehetséges gyógyító munkát, életmentést hétköznapi tényezők is 
befolyásolják. Az egyik ilyen a munkaidő kedvezmény megszűnése, ill. adhatóvá tétele. 
Többen szóltak nekem egy-egy véradás előtt, hogy jönnének, de pl. erdőre mennek fát 
készíteni. 
Véradás után fizikai munkát ne végezzen senki! Azért sem, mert szervezetének 
regenerálódásra van szüksége, és azért sem, mert aki a „vérét adja”megérdemelne több 
megbecsülést, egyfajta hálát, köszönetet a társadalom részéről. A véradók behívóját 
lakcímkártya adatai alapján készítik el. Én is tapasztalom, hogy a kiküldött behívók 
egyharmada nem aktuális, rég nem él ott az adott személy. Végezetül a behívók kézbesítése, 
plakátok felragasztása a teendő. Ezt a tevékenységet nem a helyi kézbesítők végzik, hanem én 
és a családom visszük ki a házakhoz. 
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Szakács Béláné Zsóka néni 16 éven át végezte ezt a munkát és tartotta életben a Vöröskereszt 
helyi alapszervezetét, a vöröskereszt szellemiségét a faluban. Köszönjük neki! 
Nem a jelképes tagdíjakból befolyt összeg a lényeges, hanem az érték, amit a társadalom 
számára, számunkra közvetít. A szolidaritás fenntartása, az a tudat, ha bajba kerülünk 
társadalmi szinten/ földrengés, árvíz, forradalom/ van egy szervezet, akire számíthatunk, aki 
segít. Ezt tapasztaljuk, ha a Tv adásait nézzük, és biztonságérzettel tölt el, ha saját életünkre 
vonatkoztatjuk. 
Végezetül szeretném nagyon megköszönni, hogy sokan megtiszteltek azzal, szóltak: ha nem 
tudtak a véradáson megjelenni bármilyen okból.    
Csatlakozni lehet: Facebook, Véradók Parád csoporthoz 

„Vedd a kezed a kezünkbe, gyere a Vöröskeresztbe!” 
Jónásné Almádi Mária 

 
KÖVETKEZŐ VÉRADÁS PARÁDON 2017. április 6. csütörtök 9:00-13:00 óráig. 

 

 ESEMÉNYEK, TÖRTÉNETEK, INFORMÁCIÓK 
 

NÉHÁNY GONDOLAT FARSANG IDEJÉN, A SZOKÁSOKRÓL 
 
Ahogy szerte a nagyvilágban, úgy a Palócföldön is az esztendő legvidámabb időszaka a 
farsang, és ennek hagyományai napjainkig fennmaradtak.  
Parádon és környékén egy-egy jellegzetes népszokás kiemelkedik a farsangi események 
sorából. Például: a Balázs-járás, amikor iskolás gyerekek járták végig a falut, szentelt alma 
héját parázsra szórták, füstjét belélegezték, torokfájás ellen.  
Gergely napját ugyancsak a kiemelt ünnepek között tartották számon, de ezt már a farsangi 
időszakon túl. Szent Gergely pápa az iskolák patrónusa volt és az iskolás gyerekek ünnepelték 
őt, diákot kérve minden házból az iskolának.  
Az asszonyfarsang, a beretválás szokása főként Parádsasváron maradt fenn. Résztvevői csak 
asszonyok lehettek, maskarába öltözve mentek végig a falun, lisztet, tojást, olajat gyűjtöttek, 
ezekből az esti bálon pampuskát sütöttek, a bálról a férfiakat kitiltották.  
Farsangig jártak a fonókba is, ahol a fonás mellett játékokkal, dallal, tánccal töltötték a hosszú 
téli estéket, összeismertették a fiatalokat. Az egyházi tilalom ellenére a fonó évszázadokon át 
élt és virult.  
A parádi szokások egyik kiemelkedő eseménye a KISZE-BÁB égetés. A Mátra nyugati és 
északi oldalán így tél vége felé, kedves, bolondos szokás volt szalmából bábut készíteni, 
felöltöztetni. A bábu a telet jelképezte, melyet jó hangulatban, vidám mondókák és énekszó 
mellett elégettek, vagy a patakba dobták. A bábu hamujával szépítkeztek: egymást kikenték, 
szétszórták a maradékot a négy égtáj felé.   
A bábut Kiszinek, vagy Kiszének mondták, végig vitték a falun, így kivitték a betegséget, 
elűzték a zord telet, várták a tavaszt.  
A rigmusokat, mondókákat az álarcos asszonyok, férfiak és gyerekek felváltva mondogatták, 
közben zeneszóra énekeltek, táncoltak.  
A Kisze-báb égetést a Palócbokréta Hagyományőrző Egyesület évek óta megrendezi 
Parádfürdőn, az Erzsébet Szálloda vendégeinek nagy örömére. Így történt ez február 18-án, 
szombaton délután is.  
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Jó nagy tüzet raktunk, 
Kisze bábot hoztunk, 

Rátesszük a tűzre, 
Hadd szálljon a füstje! 
Elűzzük a telet, a bajt, 

Csapjatok hát jó nagy zsivajt! 
Meneküljön el a tél! 
Takarítsa ki a szél! 

Ne legyen rá most panasz 
Hisz közeleg a tavasz! 

Kisze bábot égetünk, 
Szép lányokat füstölünk 

Égjen porrá a Kisze 
Tarna vize elvigye 

A hamuját mind egy szélig 
Vigye innen a Dunáig! 

Mire füstje eloszlik, 
A hideg köd szétoszlik 
Egész kitavaszodik! 

Farsang idején nem csak jeles napokat ünnepeltek, bálokat és lakodalmakat is tartottak 
országszerte. A magyar irodalom egyik legismertebb farsangi beírása Csokonai Vitéz Mihály: 
Dorottya című vígeposza, mely „a dámák diadalmát” örökíti meg Somogyban, farsangkor.  
Magyarországon a legismertebb, és egyre nagyobb létszámú látogatót vonzó rendezvény 
Mohácson a Busó-járás. Félelmetes, kézzel faragott álarcokban, bundákban, kolompokkal 
felszerelkezett alakoskodók vonulnak fel öt napon keresztül a város utcáin, főterén. Utolsó 
nap délutánján elégetik, illetve a Dunába vetik a telet jelképező koporsót, majd fűzgyújtással, 
tánccal, vidám énekszóval hívják, várják a tavaszt.  
Európa szinte minden országában tartanak farsangi rendezvényeket, ápolják a 
hagyományokat, a régi szokások körét újabb, modernebb rítusokat is elegyítve.  
Hosszú évszázadok óta a Velencei karnevál áll a farsangi mulatságok élén, ahol drága 
jelmezek és álarcok méltóságteljes felvonulásában gyönyörködhetünk a Szent Márk téren és a 
lagúnákon.  
A vidámságra, bolondozásra, az életörömre helyezik a hangsúlyt a németországi Köln 
városának Karnevál szervezői: Jelszavuk: „Wir sind alle Narr” – Mind bolondok vagyunk! A 
több napos rendezvényen zenekarok, hagyományőrző egyesületek, néptáncosok, maskarások 
mellett ma már felvonulnak mazsorett-csoportok, édességszóró kocsik, civil szervezetek 
jelmezesei is.  
Világra szóló farsangi esemény és a leglátogatottabb Brazíliában a Riói Karnevál, ahol a 
népszerű szamba iskolák szebbnél szebb fiataljai, káprázatos kosztümökben vonulnak végig a 
milliós létszámú nézősereg előtt.  
Minden földrésznek, minden országnak megvannak a maga szokásai, hagyományai farsang 
idejére.  
Mi, akik Palóc földön élünk, fontos feladatunknak tartjuk a magyar-palóc tradíciókat őrizni, 
gyermekeinknek, unokáinknak megtanítani alkalom adtán más vidékről idelátogatóknak 
bemutatni, hogy ez által vigyék el jó hírünket szerte az országban.  
 

Szabóné Presovszki Mária népművelő 
 

*** 
NAGYBÖJT IDEJE 

 
Az Egyház életében új időszak kezdődött a szerdai nappal: a nagyböjt szent ideje. Ezen a 
napon, amikor az utcán jártam, és láttam az ugyanúgy siető, magába mélyedő embereket, 
elgondolkodtam arról, hogy mit jelenthet számukra az a szó: böjt? Biztosan vannak olyan 
emberek, akik talán azt sem tudják, hogy nagyböjt van.  
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Iskolák még most tartották a farsangi mulatságukat, elfeledkezve arról, hogy bizony már nem 
a mulatozás ideje van, az már elmúlt. Más embereknek a böjtről a fogyókúra jut eszükbe, és 
élnek olyan emberek is, akiknek van némi halvány fogalmuk arról, hogy van böjti időszak, de 
többet nem nagyon tudnak róla, talán csak annyit, hogy húst nem szabad enni.  
Mi is akkor a böjt a hívő keresztény számára? A keresztény ember tudja, hogy negyven napig 
tart. Hamvazószerdával kezdődik, amely szigorú böjti nap Nagypéntekkel együtt, továbbá a 
nagyböjt péntekjein, hústilalom van. Tudja azt is, hogy ezen időszakhoz, különböző 
imádságok, és ájtatosságok kapcsolódnak, ilyen a gyöngyösi Szent Bertalan templomban a 
szent kereszt ereklye jelenlétében végzett litánia az esti misék előtt, vagy a keresztút végzése, 
ahol a megváltás misztériumának titkában mélyülhet el.  
A böjtnél azonban van néhány dolog, amire az embernek oda kell figyelni, mert lehet, hogy 
nem az üdvünkre fog válni. Akkor lesz ilyen, ha a böjt öncélúvá válik, ha csak önmagunkra 
irányul és következményei: az élet tagadása, a test tagadása, beteges koplalás, böjt félelemből, 
aggodalom a helyes táplálkozás fölött, és ezek miatt a böjtünk teljesítmény böjtté válik.  
Mi a böjt értelme akkor? Szeretetválasz. Nagypénteken beteljesedett az önmagát ingyen, 
feltétel nélkül odaajándékozó szeretet drámájára, Jézus önkiüresítésére, megaláztatására 
válaszolunk, amikor böjtölünk. 
Testtel és lélekkel való imádkozás a böjt! A böjt által közelebb kerülünk Istenhez, és minél 
közelebb vagyunk hozzá, annál jobban érezzük, hogy tökéletesednünk kell. Erre szolgál a 
szentgyónás, a gyakoribb imádság, a mások felé való odafordulás, a megbocsátás, a 
bocsánatkérés elfogadása. Csak tiszta szívvel tudok Isten előtt megállni.   
Szent Athanáz így ír: „Megtisztítja a szívet, megszenteli a testet, végül pedig elvezeti az 
embert Isten trónja elé. Isten jelenlétébe helyez bennünket.” 
Vezessen minket e szent időszak Isten színe elé! 

Dombi Ferenc 
*** 

GENEALÓGIA – SZÁRMAZÁSTAN – CSALÁDFAKUTATÁS 
 
"A genealógia vagy származástan a nemzetségek, családok történetét, leszármazási rendjét 
tanulmányozó történeti segédtudomány. Ennek egyik részterülete a családfakutatás. A 
családfa kutatás célja egy kiválasztott személy rokoni kapcsolatainak feltárása, más rokoni 
vonalaktól történő elkülönítése, s ezek bemutatása." 
A családfakutatás manapság egyre elterjedtebb, hiszen sok ember szeretné ősein 
keresztül látni, hogy honnan is származik. Él Parádon egy fiatalember, Farkas Csaba, 
aki hobbiból kezdett családja kutatásába, majd kedvet kapott Parád családneveinek, 
valamint a település történetének kutatásához is.  
 

Béres Magdi: Mikor kezdtél foglalkozni ezekkel a kutatásokkal, és 
mi volt az első nyom, amin elindultál? 
Farkas Csaba: Mikor a kislányom megszületett akkor vettem elő 
újra a már egyszer régebben elkezdett családfát. Az még elég 
hiányos volt, mert már sok közelebbi rokon nem élt, akik 
mesélhettek volna az ősökről. Mára viszont az internet a kutatásokat 
is jól segíti, gyorsítja. Nem kell minden adatért levéltárba menni. 
Ezen felbuzdulva újra nekivágtam a családfánk felkutatásának, 
sközben egyre komolyabban érdekelni kezdett ez a tevékenység. 
Látva, hogy Parádon - mint ahogyan a régi időkben, más falvakban 
is - eléggé egymás között házasodtak az emberek, gondoltam 
összecsatolom a fellelt családokat és elkészítem a teljes település 
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családfáját, nem csak a sajátomat. 
 
B.M. Parádon első sorban a köznép jellemző, kevés nemes ember született itt. Mennyivel 
nehezebb kutatni pl. földműves família leszármazottjaként, mintha nemesi vér folyna az 
ereinkben? Hol és hogyan szoktál kutatni?  
F.Cs. Parád szinte mindig valamelyik uradalomhoz tartozott, leginkább földművesek, 
napszámosok lakták. Pedig földművelésre sem a hely nem volt sok, sem az éghajlat nem a 
legmegfelelőbb. Így érthető, hogy nagy volt a szegénység és keserves a megélhetés. Az 
adókat pedig már akkoriban is keményen behajtották. A korabeli anyakönyvekben is 
mutatkozik ez. Nagyon sok gyermek pár évesen, sőt hónaposan gyermekaszályban, idősebbek 
pedig aggaszályban hunytak el. Volt család ahol ugyan 10 fölötti gyermek is született, de csak 
két-három élte meg a felnőttkort. A földművesek mellett ugyanakkor laktak itt az uradalomnál 
dolgozó, s amiatt ide költöző családok is. Többek között uradalmi erdőőrök, vadászok, 
kastélyszolgák, stb. akik ugyanúgy közemberek voltak, de nem a földművelésből éltek. Meg 
kell még említeni az üveghuta miatt – főleg Felvidékről – ide került családokat, kiknek 
családfői üvegfúvó-üvegcsiszolóként dolgoztak. Aki nem nemesi családból származik, mint 
az itteni lakosság eddig felsorolt ősei, azoknak a családfája szinte bizonyosan elakad az 1600-
as, 1700-as éveknél, amikortól is létezik az egyházi anyakönyvezés. Parád római katolikus 
egyházi anyakönyvei 1811-től, Bodonyé (ahová előtte Parád tartozott) pedig 1732-től vannak 
meg, mely a török kiűzése utáni, és a falvak újra benépesítése utáni időszak. Így reményem 
szerint, ha eddig eljutok, viszonylag kevés családra visszavezetve meglesz minden parádi 
lakos akkori őse – legalábbis akiknek már ebben az időben is itt éltek elei. Nemes családok 
esetén több irodalom is létezik az anyakönyvek mellett, amiből kutatni lehet, így nemes 
családok esetén nagyobb az esély a még régebbi múltba eljutni a kutatások során. Parád 
családfájába eddig még nem sikerült ilyen családot becsatolni, lényeges ugyanis, hogy a már 
meglevő családok által képezett óriási fába valahol csatlakozási pont legyen. A köznép és a 
nemesek viszont nem igen házasodtak egymással. Saját őseim között majdnem sikerült 
találnom egy ilyen feltételezett vonalat. Farkas István szépapám felesége ugyanis az egyik 
anyakönyvben Hasper alias Aspermond Juliannaként szerepelt. Viszont kicsit utána kutatva a 
dolognak kiderült, hogy nem az Aspremont nagybirtokos család leszármazottja, hanem egy 
Kisnánáról származó Hanspel család tagja. A családneveknek akkoriban még nem igazán volt 
helyesírásuk. Érdekességképpen még megemlíteném, hogy az anyakönyvekben találtam ám a 
Károlyi családból is itteni születést. 
A kutatásokat egyelőre csak az interneten keresztül fellelhető forrásokból végzem, az 
anyakönyvek mellett online könyvtárak, adattárak segítségével. De lesz olyan időszak, 
aminek az anyakönyvei miatt levéltárban kell folytatnom majd. 
B.M. Igaz az nálad is, hogy aki belefogott a kutatásba, az már nem tudja abbahagyni? Mindig 
jön valami nyom, ami után ismét kutatni kell?  
F.Cs. Igen, ez így igaz. Maga a történelem elevenedik meg a kutatás során és magával sodor. 
Hihetetlen izgalmas, amikor megtalálok egy régen keresett bejegyzést, és még egy őst tudok 
az eddigiek fölé tenni, vagy mikor régi térképek segítségével beazonosítok egy házszámot 
ahol a kutatott család lakott. Mintha én is ott lennék az adott korban velük. S mindig van 
valami, ami után lehet kutatni. Idővel majd kevesebb lesz az új nyom és nehezebb lesz 
felkutatni, de valamit hagyni kell majd az utánunk következőknek is. 
B.M. Hol tartasz ma a kutatással, és mi a célod az elért eredményekkel? Milyen terveid 
vannak a jövőre nézve? 
F.Cs. Az 1895-től bevezetett állami anyakönyvezés kutatható anyakönyveit, mint kutatásom 
első szakaszát, már feldolgoztam és megkezdtem az ez előtti egyházi anyakönyveket is 
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feldolgozni. Ugyanakkor a már eddig meglevő ősökhöz most, a jelenleg élő családokat, az ő 
segítségükkel igyekszem becsatolni. Ebben segít az is, hogy postásként a falut járva sokuk 
szüleit, nagyszüleit magam is ismertem. Viszont sok idős már nem él ezek közül, sok 
leszármazott pedig elkerült innen. 
Szeretném elérni, hogy a múltba minél messzebb eljutva, a parádi és innen elszármazott 
családokat összekapcsoljam egy nagy családként, megmutatva ezzel a ma élőknek, hogy 
mindannyian egy család vagyunk, közösek a gyökereink, összetartozunk. Ugyanakkor 
szeretnék ezzel az őseink előtt tisztelegni, emléküket – s magunkét – megőrizni az utánunk 
következőknek. 
B.M. Köszönöm a beszélgetést, számomra ez rendkívül érdekes volt, s remélem több falubeli 
olvasót is érdekelni fog. Munkádhoz további sikereket, kitartást kívánok.  

Béres Magdi 
 

 

Kedves Olvasók! 
 
A Parádi Mozaik szerkesztését három szám erejéig vállaltam. Főként más 
munkáim, elfoglaltságaim miatt nem kívánom az újságot szerkeszteni a 
továbbiakban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és a lehetőséget, hogy 
írhattam, szerkeszthettem.  

Béres Magdi 
 

 

*** 
 

RECEPT BEKÜLDÉSI LEHETŐSÉGET HIRDETÜNK! 
 
Kérjük a lakosságot, hogy küldjenek be régi parádi palóc recepteket! A Mozaik májusi, 
júliusi, szeptemberi és decemberi számában le fogunk néhányat közölni, s ha sok érkezik 
be, akkor a 2018-as számokban is.  
Megfelelő számú recept esetében kiadvánnyá szerkesztjük, s reméljük, hogy e-könyv 
mellett majd nyomtatott formában is meg tudjuk jelentetni.  (Leadható a Polgármesteri 
Hivatalban, vagy e-mailben: paradimozaik@gmail.com) 
 
PALÓC KRUMPLILÁNGOS (LASKA) – Beküldte: Kárpáti Viktória 
 
Hozzávalók: 
 
1 kg lisztes  
(ó)burgonya 
só 
3 dkg vaj/margarin 
30-35 dkg liszt 
a nyújtáshoz liszt 
 

A krumplit enyhén sós vízben, héjában megfőzzük. Majd leszűrjük, 
még melegen meghámozzuk, áttörjük, majd lazán szétterítjük, és 
hagyjuk langyosra hűlni.  
Hozzáadunk 3 dkg vajat/margarint, 1 csipet sót, aztán egyenletesen a 
tetejére szitáljuk a lisztet, és lágy, rugalmas tésztává gyúrjuk - a liszt 
pontos mennyisége attól függ, mennyire lisztes, illetve vizes maga a 
krumpli.  
Konyharuhával letakarjuk, és 10-15 percet pihentetjük. A tésztából 
hengereket formázunk, majd feldaraboljuk, és kis cipókat készítünk, 
amiket kör alakúra kinyújtunk.  
Régen a tűzhely platniján sütötték, most olajjal kikent serpenyőben 
sütjük. Sütés után megkenjük olajjal, sózzuk.  
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Létezik egy édes változata is, amikor a kisült laskát forró vízben egy 
pillanatra megmártjuk, majd tányérra tesszük, megszórjuk cukrozott 
darált mákkal. Ezekből a mákos „lapocskákból” tornyot építünk: 
egymás tetejére rakosgatjuk, így alul-felül mákosak lesznek, majd 
palacsintaszerűen feltekerve fogyasztjuk. 
Jó étvágyat mindenkinek! 
 

 

Kedves Parádi Vállalkozók! 
 
Szeretnénk Önöknek lehetőséget biztosítani, a Parád honlapján 
(www.parad.hu) való ingyenes megjelenésre. Honlapunkon kialakításra kerül, 
egy ’vállalkozóink’ elnevezésű menüpont, ahol MINDEN parádi vállalkozónak 
lehetősége lesz, elérhetőségét, tevékenységét, egységes szerkezetben 
megjelentetni, reklámozni. 
Amennyiben Ön is szívesen élne, ezzel a lehetőséggel, kérem, küldje el a 
megjeleníteni kívánt információkat (vállalkozás neve, tevékenységi kör, 
elérhetőség stb) a parad@t-online.hu e-mail címre! 
Továbbiakban is állunk az Önök rendelkezésére! 
 
Tisztelettel, 
Nagyközségi Önkormányzat 
 

 

Kedves Olvasó! 
 

Ettől a számtól kezdve elindítunk egy új sorozatot "Településünk értékei" címmel.  
Fogadják és olvassák szeretettel!  
 
Asztalos Joachim népi iparművész, fafaragó hagyatéki kiállítása 
 
Parád méltán lehet büszke a régiek által csak "Joháki bácsi" néven ismert fafaragó művészre, 
aki 1924-ben született, és 1980-ban halt meg. Kisfiú korában pásztorkodás közben ismerte 
meg, és autodidakta módon sajátította el a fafaragás minden fortélyát. Első szobrát az 
édesanyjáról készítette, majd sorra következtek az életnagyságú szobrai:  
 

"Palócasszony gyermekkel" című 
alkotását 1973-ban a Nemzeti Galéria 
Nívó díjjal tüntette ki.  
Megörökítette a Mátra, a Bükk, a 
Bakony, és az Alföld híres betyárjait, egy 
parádi cigány házaspárt, az édesapja 
ihlette Háborús hőst, valamint politikus 
barátja, Erdei Ferenc mellszobrát is. A 
tárlaton megtekinthetők a mester 
életművének egyes kiemelkedő és 
díjazott munkái is; ezüst emlékérmes 
Vadászkupa, és II. Rákóczi Ferenc 300. 

születésnapja alkalmából készített pályaműve, mely a Rákóczi szabadságharcnak állít 
emléket. Ez utóbbi 1976-ban első helyezést ért el.  
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Domborműveiben felidézi a mindennapi mezőgazdasági munkálatokat, őstörténeti 
eseményeket és a régi palóc esküvők hagyományait is. A mester 1978-ban megkapta a Népi 
iparművész címet. 
2006-ban a hagyatékát az önkormányzat vásárolta meg, és jelenleg is kiállításként működik, 
amely parádi lakosoknak ingyenesen látogatható.  
Tárlatvezetőink szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt keddtől – szombatig, 10-16 
óráig, vasárnap 10-14 óráig.  

Kárpáti Viktória 

Tisztelt Parádi Lakosok, Természetkedvelők! 
 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a 2017. 04. 08-án 
megrendezésre kerülő tisztítási akcióban. 
Ha szeretnéd összekötni a kellemeset a hasznossal, gyere el és sétáljunk egyet 
az Ilona völgy felé, ahol tavaszi nagytakarítást tartunk. Hozz magaddal 
kesztyűt, enni, inni!  
Jelentkezés és bővebb felvilágosítás: (viktoria.karpati1@gmail.com,  
30/594-1201) 

 

E B O L T Á S! 
 

Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy az ebek veszettség elleni kötelező védőoltása 
 

2017. március 28-án (kedd) történik 
 

Parádon: 08.00-10.00 óráig a Sziget út elején  
Parádóhután: 11.00-12.00 óráig a Haranglábnál  
Parádfürdőn: 13.00-14.00 óráig a Parkolóban 

 

A védőoltás díja: 
4 000.-Ft kutyánként,  

+ a féregtelenítő tabletta: 200.-Ft/db /10 kg-onként szükséges 1db. tabletta/ 
melyet a helyszínen kell fizetni! 

Az ebek oltási könyvét kötelezően hozni szükséges.  
A védőoltás előtt a kutyákat chippel kötelezően el kell látni, melynek díja: 3500.- Ft 
kutyánként.   
A háznál történő beoltatás csak az állatorvossal történt előzetes egyeztetés alapján lehetséges. 
 

PÓT EBOLTÁS! 
 

2017. április 04-én /kedd/ történik 
a helyszínek és díjtételek azonosak a márciusi oltásnál leírtakkal.  

 
 Parád Nagyközség       Dr. Seres Attila községi állatorvos 
 Önkormányzata Parád, Ifjúság u. 4.    Tel: 06 20 9839930 
 

 



17 
 

       
FELHÍVÁS! 
 

Tisztelt Lakosok! 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy ez idei évben is ösztönözni kívánja a konyhakerti kultúrák termesztését 
településünk konyhakertjeiben. 
A programban minden jelentkező ingatlantulajdonos kérelmét kérjük a 
polgármesteri hivatalba leadni március 31-ig. A támogatások megítélése után 
a vetőmagok 2000 Ft értékben átvehetők a Vidróczki Házban április 5-től. 

                                   Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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NŐNAPI KÖSZÖNTŐ 
 

Parád Nagyközség Önkormányzata sok szeretettel meghív minden kedves hölgyet 
2017. március 8-án 17 órától a parádi Közösségi Házban tartandó 

 
              NŐNAPI KÖSZÖNTŐJÉRE. 

 
Köszöntőt mond Mudrizcki József Parád Nagyközség Polgármestere 

 
  Ezt követően fellép: Peter Srámek 
  a Rising Star 3. és a Sztárban Sztár 2. helyezettje 

 
A parádóhutai lakosok részére biztosítjuk az önkormányzati kisbuszt, 
amely az érdeklődőket a műsor helyszínére, majd azt követően    

                                    hazaszállítja. (Igény szerint a busz többször fordul.) 
 

Indulás: 16.30 Parádóhuta, harangláb, 16.35. Parádóhuta, szeszfőzde 
 

*** 
 

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT! 
 

Parád Nagyközség Önkormányzata tisztelettel meghívja a település lakosait 
2017. március 14-én, kedden 18.00 órakor 

az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére rendezendő 
 

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE. 
 

 16.45 – koszorúzás a PARÁDÓHUTAI Emlékműnél 
 17.45-kor indul az esti fáklyás menet az általános iskola előtti térről  
 Ünnepélyes koszorúzás 
 Ünnepi köszöntőt mond Mudriczki József polgármester 
 A megemlékező műsorban közreműködnek a Fáy András Általános Iskola és AMI 1., 

7., és 8. osztályos diákjai.  
 

 
PARÁDI MOZAIK  
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Szerkesztők: Jónásné Almádi Mária, Répáné Török Renáta,  
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