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Polgármesteri köszöntő 
 

Az év ünnepei közül mindannyiunkat megérint a karácsony 
varázsa.  

Ez a titkokkal körülvett megható nap, amely nemcsak a 
kereszténység, hanem a békesség és az életbe vetett hit ünnepe is.  

Minden ünnep nyugalmát, meghittségét, a körülöttünk lévő 
harmóniát elsősorban magunknak és magunkban kell megteremteni. Ha 
ezt meg tudjuk tenni, akkor lesz a karácsony a remény, az 
újjászületés, és az örömet hozó fény ünnepe. 

 A karácsony szeretete megszabadít a sikertelenség béklyóitól. 
Tettekre serkent, bátorságot és erőt ad a jövő szolgálatához. A fény 
még nem jutott be minden sötét sarokba. Ha van fény a lelkekben, 
akkor mindenki megtapasztalhatja, mennyi szépség van a körülöttünk 
lévő világban.  

A karácsony tele van reménységgel. Kedves szóval, mosollyal és a közelgő újesztendőre szóló 
jókívánságokkal közeledünk egymáshoz. Ilyenkor talán eszünkbe jut, hogy a hétköznapok során kicsit 
pazarlóbban kellene bánnunk ezekkel a kincsekkel. Olyanokkal, mint a türelem, a tisztelet, mások 
megértése, megsegítése. Hétköznapjaink naptárában jegyezzünk fel minden napra egy percnyi 
karácsonyt, hogy szeretetből és a melegségből mindig tudjunk adni. 

 Milyen időket élünk valójában?  

Vajon többen vagy kevesebben hiszik e-el, hogy a szeretetnél nincs értékállóbb fizetőeszköz - 
és aki elhiszi, elégszer fizet, vagy fizetett ezzel? 

 Sokan élnek itt, akik a legszükségesebbekért is naponta harcot folytatnak. Vagy ami ennél is 
rosszabb, naponta elfogadják a körülményeiket. Talán nem csapom be magam, ha hiszem, hogy oszlik 
a nyugalmasabb oldalon élők közönye, talán már sokan számon kérik mások bajait, talán már sokan, 
sokféleképpen és természetesen tudnak adni.  

Az emberi élet egyetlen esztendő leforgása alatt is megannyi nehézséget, megoldandó feladatot 
állít elénk. 

De ott a remény, az ember ereje, a hite és a tenni akarása, amely átsegít ezeken a 
hétköznapokon, hogy egy családnak, egy közösségnek hasznos, szeretett tagjává válhassunk. 

„A fény csak abban válik áldássá, aki másoknak is ad belőle.” 
 

Kívánok Önöknek békés, boldog 
szép karácsonyt és jó egészséget az 

elkövetkező esztendőre! 
 

 
  Mudriczki József 

     polgármester 
 

 
 
 
 



Világosságot hozni… 
 
 Gyermek-kori adventeken hajnali misékre igyekeztek a hívő emberek, korán indultak. 
Gyónás, áldozás, zúgó énekek hívogatták közelebb Jézus születését, tanításának világosságát. 
Nem is annyira időben, mint inkább az ember szívében… A napi munka után pedig, téli esték 
kártyapartijai, disznótoros vacsorái, családtagok, barátok látogatása, az újbor kóstolgatása, 
régi-új történetek, anekdoták tanulságai űzték el a tél sötétjét és hidegét…  
 Mára sok minden megváltozott, sok szokás elkopott, jobbak nem nagyon jöttek 
helyükre, de az ember lénye ugyanazt akarja: legyőzni a sötétséget, és megtalálni a 
világosságot. Elűzni a sötétséget, amire nincs magyarázat: a rosszat, a széthúzást, a haragot, a 
kivagyiságot, a családok széthullását, ártatlanok szenvedését, a szerencsétlenséget, a 
gyűlöletet, a halált…, a rossznak minden formáját, mely bennünk vagy rajtunk kívül van, de 
tehetetlennek érezzük magunkat vele szemben. Jézus azzal hozta el a világosságot, hogy 
megmutatta: van hatalma a bűn és a rossz fölött, és legyőzi azt…, de velünk együtt, és 
bennünk. Az ember számára akkor gyullad meg világossága, ha benne hisz, Őt követi, ha az 
Ő útján jár. 
 
 Keresztény ésszel gondolkodva tehát: egész életünk advent, a világosság keresése, 
várása, gyújtogatása. Minden jó cselekedet, figyelem és figyelmesség, önzetlenség és 
lemondás, megbocsátás és bocsánatkérés, ima és aggódás, „egyre-értékesebb-önmagunk” 
ajándékozása: az egyre nagyobb világosság… hogy majd az utolsó szívdobbanással eljöjjön a 
teljes világosság, a teljes és igazi karácsony: Isten és Ember, Ember és Ember soha el nem 
múló és boldogító találkozása. 
 
 Szép karácsonyt és mindannyiunk életébe több fényt kívánok!  
 
 
         Kiss Csaba plébános 
 
 

A szeretet nem tud határokat,                                       
Mindenkit, mindent magához ölel  

És kifosztani vágyik önmagát.  
És odaadni mindent és magát,  

És mindeneknek lenni mindene. 

 

Szeressétek a kisgyerekeket,  
Mert bölcsebbek és jobbak nálatok  
És mert az Úr nagyon szerette őket:  
És tanuljatok tőlük. Szeressétek                       És mossatok meg szép fehérre mindig 
Az ég madarait s tanuljatok    Testeteken minden ruhát. 
Könnyűnek lenni és dalolni tőlük.   És legyetek tiszták a lelketekben, 
Szeressétek a dalt. ültessetek    Hogy minden este megörüljetek, 
Virágokat a házatok körül!    Mikor a tennen szemetekbe néztek 
Szeressétek a fákat és meleg.    És vár a templom mindnyájatokat: 
Vackot vessetek az őrző kutyának.   Menjetek be és imádkozzatok 
Simogassátok meg az árva bárányt                    Énértem, bűnösért is.                   
S a kis csikónak cukrot adjatok.      

        (Sík Sándor: Alexius – részlet) 



 
 

TUDÓSÍTÁS A TESTÜLETI ÜLÉSEKRŐL 
 

 
 
A 2010. november 17-i ülés 
 
   Mudriczki József polgármester tájékoztatja a testületet azokról a faluban történt fontosabb 
eseményekről, amelyek az előző ülés óta zajlottak le, illetve azokról az intézkedésekről, amelyeket ő 
vagy a hivatal tett. Ezek közül kiemelendő, hogy a polgármester beszélt a kórház igazgatónőjével az 
intézmény jövőjéről, és bár konkrét lépésekről még nem lehet szó, azt megállapíthatták, hogy a két fél 
szándéka azonos. (Az események, intézkedések más hírekkel együtt a Hírek rovatban olvashatók- a 
szerk.) 
  Az ülés eseményei témák szerint. 
 
  A 2010. év háromnegyed éves gazdálkodása 

  A polgármester közli: a pénzügyi bizottság megvitatta az időszak gazdálkodásáról készített 
anyagot, a bizottság véleménye úgy összegezhető, hogy Parád a költségvetési terv szerint 
gazdálkodott, a község pénzügyi helyzete stabil. 
  Szakács József, mint a bizottság elnöke mind a bevételi, mind pedig a kiadási oldal figyelmet 
érdemlő részeiről ismerteti a bizottság véleményét. 
  Nagy István megkérdezi a jegyzőtől, hogy a tervezett piactér- és strandeladás elmaradása 
miatt keletkezett bevételkiesés okoz-e gondot az intézmények működésében, illetve el kell-e 
hagynunk emiatt tervbe vett fejlesztéseket. A jegyző válasza: a működési kiadások alakulása 
bizakodásra ad okot, a szálaegyenleg illetve a betétlekötés alapján is megerősíthető, hogy a 
fejlesztéseket is finanszírozni tudjuk; hitelfelvételre nem lesz szükség. 
  A testület a gazdálkodásról szóló beszámolót egyhangúlag elfogadja. 

Játszótér a Sziget úton 
Ezt a napirendi pontot – mint általában a napirendi pontokat – a polgármester terjeszti elő. 

Közli: a játszótér megépítésére beadott pályázatunkat befogadták, ez ún. extrém játszótér lesz. 
Szeretnénk 2011. május 31-ig átadni a gyerekeknek. 

 
A közösségi ház tetőterének beépítése 

Ez is elnyert pályázat által fog megvalósulni, a támogatási összeg nettó 48.415.512 Ft 
Termeket alakítunk ki ott, melyeket az iskola fog használni. 
    A testület dönt arról, hogy a kivitelezőt nem meghívásos, hanem nyílt hirdetményes  
pályázat által fogja kiválasztani.  

 
A ravatalozó  

    Még nem egy új épület építéséről van szó (ahhoz pályázatra várunk), hanem a térkövezett 
búcsúztató hely fölé emelendő tetőről. Árajánlatokat adtak siroki és recski vállalkozók, a 
helyiek megkeresésünkre sem (Mudriczki J.). 
   A pénzügyi bizottság e témában is segíti a testületet, véleményezi az árajánlatokat. Ezért is, 
és a költségvetés részletező véleményezéséért is elismerés illeti a bizottságot (Nagy I., dr. 
Radetzky). 
  A testület a munkát Holló István recski asztalos vállalkozónak adja. 

 
Diákok támogatása 

Csortos Béláné ismerteti a szociális bizottság ajánlását, mely szerint kívánatos lenne 
folytatni a parádi diákok támogatásának korábbi gyakorlatát. A testület egyhangú szavazással 
biztosítja a nehéz anyagi helyzetben levő családok középiskolás diákjainak a segítését. A 



támogatás 3-6.000 Ft havonta, a folyósítás semmilyen más feltételhez nincs kötve. Ebben a 
tanévben egy tucatnyi diák részesül támogatásban. 

 
Egyebek 

E napirendi pont tárgyalása kétszer annyi időt vett igénybe, mint az előző öt ponté. A 
fontosabb témák, felvetések. 

 
1.Nagy István javasolja, hogy a testület bízza meg a hivatal illetékesét, Szép Józsefet, hogy 
egy hónapon belül készítsen a parádi vízelvezető árkok állapotáról minden utcát magában 
foglaló jelentést, nevezze meg a teendőket és vegye számba a hatósági kényszerítő eszközök 
alkalmazását, ha szükség lenne foganatosításukra. Minden képviselő egyetért, konkrét 
helyzeteket említenek (Kucsera Gy.)- illetve egy majdani második lépcső szükségességét vetik 
fel – hogy ti. a községet övező dombokon mély elvezető árkokat kellene húzatni (Mudriczki 
J.) 

 
2.Bodony anyagi helyzetére való tekintettel halasztást kért az általános iskolás diákjai után                       

fizetendő 3 millió forint átutalására, a kérést a testület megértéssel tudomásul veszi. 
 
  3. Egy helyi székhelyű cég olyan készülékeket ajánl, amik kiállító helyeinken 
tárlatvezetésben részesítenék a vendégeket. A bérleti díj 30.000 Ft/hó lenne. Ekkora összeget 
erre a célra nem tud fordítani az önkormányzat (Mudriczki J.), másfelől pedig idegenvezető 
személyeinkkel (közmunkában dolgoznak) elégedettek a vendégek (Varró Gy.) Ajánlatunk: a 
cég rendszerbe állíthatja a készülékeket, ha a bevételen osztozik az önkormányzattal (Szakács 
J.) 
 
  4. Szakács József javaslatot terjeszt elő: a polgármester esetleges végkielégítésének 
biztosítására (ha nem választanák újra) élet- és balesetbiztosítás formájában rakjuk össze az 
összeget, ez havi 27.000 Ft díjfizetést jelentene, a biztosító a ciklus végén átadja a teljes 
összeget, közben pedig jelentős összeget adna a biztosítottnak baleset vagy elhalálozás esetén. 
Nagy István határozottan ellenzi az ötletet: az önkormányzat nem termelőüzem, puritán 
legyen, nem jó, ha Parádon gyakorlattá teszünk egy olyan kedvezményt a 
polgármestereinknek, amelyet az állampolgárok a saját pénzükön szoktak megvenni. 
Hosszabb vita következik. A testület az előterjesztést elfogadja (5:2 arány). 
 
  5. Ladányi Andrea táncművész a gyermekek zene-, képzőművészet- és tánctanítására 
pályázatot szeretne beadni, ehhez kérné a parádóhutai iskola két termét, melyeket sikeres 
pályázat esetén fel is újíttatna. A testület a részletek ismeretének hiányában (rezsit ki fizetné, 
ki vinné ki a gyerekeket stb.) csak később hajlandó erről dönteni. 
 
  6. Csortos György a kóbor kutyák okozta veszélyekre hívja fel a figyelmet. Kérdi: mit 
lehetne tenni? A hozzászólásokból kitűnt, hogy a fő probléma az, hogy nincs gyepmester. Egy 
lehetőség adódik: testület elé kéretni az állatorvost, remélve, hogy volna használható javaslata. 
 
  7. Berkes Elemér a roma kisebbség nevében egy 2004-ben kötött szerződés maradéktalan 
teljesítését kéri a testülettől. Eszerint az önkormányzatnak évi 240000 Ft-tal kellene 
támogatnia a kisebbségi önkormányzatot, mivelhogy a roma önkormányzat átadott a 
községnek egy akkori pályázaton nyert, berendezési tárgyak vásárlására fordítható több 
milliós összeget. Hosszabb vita bontakozott ki, melyben a jegyző utalt arra, hogy a szóban 
forgó szerződésben olyan feltételek is vannak, amelyeket a kisebbségi önkormányzatnak kell 
teljesítenie, ám azt eddig nem tette. A testület a kért összeget nem adja át, az ügy részleteiről 
mielőbb tájékozódni akar. 
 
8. Szakács Zalán lakos jogszabályi helyekre hivatkozva hoz szóba egy korábbi munkaügyi 
konfliktust. Nagy Oszkár korábbi polgármester konyhai dolgozókat részesített 
keresetkiegészítésben, amit később visszavettek. Az eljárás jogellenes, az érintettek jogi 



lépéseket fontolgatnak. Nem akarja-e az önkormányzat a hibás lépését felülvizsgálni? A 
polgármester válasza: megvizsgáltatja a kérdést, a döntésről a dolgozókat értesíteni fogja. 
 
9. Széll Péter lakos kifogásolja, hogy a záportározó építése kapcsán a vele kötött szerződés 
teljesítésének ütemezéséről nem tájékoztatta a hivatal. A jegyző részletesen kitér a 
szerződéspontokra, megismétli: az önkormányzat a szerződésben foglalt határidőket tartani 
fogja. 
 
10.Felvetések: ügyeljünk mi is, hogy a recski mentőállomás átadása nehogy halasztást 
szenvedjen (Radetzky dr.); fogjunk hozzá a 4 éves stratégiai tervünk összeállításához 
(Szakács) Szakács Zalán: a házi szociális ellátás nem igazán jól működik, a hétvégeken is 
tevékenykedhetnének – ebben talán két gondozó felvétele lenne a megoldás. A felvetésekre a 
polgármester röviden válaszol. Az alpolgármester kéri a polgármestert, hogy a jövőben csak a 
napirendi pontokat tárgyalja a testület, az egyebekben ne kerüljön sor olyan felvetések hosszú 
megvitatására, amelyeket valójában egy beadvánnyal kell hivatalosan elintézni. 

 
2010. december 15-i ülés 
 
   2011. évi költségvetési koncepció 

    A koncepció egy a testületnek szánt írásos anyag, melyet szóban az ülésen már nem 
részletez a polgármester. Lényege: elsődleges cél, hogy a helyi intézmények a jelenlegi 
színvonalon működjenek; szükségesnek látszik külső vagy/és belső forrásokat bevonni a 
finanszírozásba; az eddigieknél nagyobb takarékosságra lesz szükség. Az általános irányelvek 
konkrét tervezésbe azután fordíthatók, miután az országgyűlés elfogadja a jövő évi 
költségvetési törvényt, de a helyi adókról most kell dönteni. 
    

   Helyi adók 
   A testület határozatban rögzíti a jövő évi adókat. Alapkoncepciója, hogy a 2 év óta nem 
emelt helyi adók lehetőleg mindegyike jövőre sem növekedjen. Eszerint 2011-ben 

- magánszemélyek kommunális adója 4.000 Ft/ingatlan (2011-től az üdülőépületek       
tulajdonosai is fizetni fogják) 

             
    - idegenforgalmi adó                                 350 Ft/fő/éj (ez tavaly 330 Ft volt) 
      - iparűzési adó állandó jelleggel működő    1,5% ( a környéken a legalacsonyabb) 
                            piacozóknak                                 500 Ft/nap 
     időszakosan itt működő             5.000 Ft     

A csatornadíj a lakosságnak                         207 Ft/köbméter +áfa (ez az infláció mértékével  
             nőtt 200 Ft-ról) 

          
                         közüzemeknek                                  326 Ft/köbméter+áfa ( 315 Ft-ról) 
 
Képviselők tiszteletdíja 
 A testület rendeletben rögzíti képviselők havi 10.000 Ft tiszteletdíját. 
 
A Cifra-istálló üzemeltetése 

   A testület megbízza hivatalát, hogy a Cifra-istálló vagyonkezelőjével az előkészített 
szerződést - melynek értelmében a Cifrát továbbra is a parádi önkormányzat üzemelteti 2011. 
december 31-ig – írja alá. 

 
Közhasznú munkavégzés 
  
 A Kormány 2011-ben a közhasznú munkavégzés jelenlegi formáját megváltoztatja, szándéka 

szerint az arra rászorulókat nem a mai kevéssé hasznos módon kell segíteni, hanem a gazdaság 
produktívabb területére kell irányítani: alkalmazzák őket a vállaklozók, bérük nagy hányadát 



pedig majd az állam fizeti. A 2011. febr.28-ig tartó átmeneti időben azonban még pályázni 
lehet önkormányzati foglalkoztatottságra. Parád 11 fő támogatására nyújtott be pályázatot. 

 
 
Vízelvezetés 
    Szép József előadó minden parádi utca minden ingatlanának a ház előtti árkát, illetve  
 átereszét megnézte, 222 olyan helyzetet regisztrált, amelyben vagy nincs árok a ház előtt, vagy  

az áteresz szűk. A polgármester ezt jó kiindulásnak tartja a jövőben beindítandó 
munkálatokhoz, az alpolgármester szerint viszont erről itt és most kell beszélni, éspedig úgy, 
hogy össze kell hangolni a feladatokat az anyagi lehetőségekkel ill. a hatósági 
intézkedésekkel. 
  Hosszú véleménycsere, tájékoztatás, vita kezdődik, mely azzal ér véget, hogy a jövő 
hónapban a cselekvési program megalkotására rendkívüli ülés lesz. (Erről és az egész téma 
részleteiről a következő lapszámban számolunk be – a szerk.) 
 

Egyebek 
    Kucsera György a szociális bizottság elnöke tájékoztatja a testületet arról, hogy a képviselők 
által hozzájuk utalt kérdésben – hogy ti. 100.000 Ft-ig terjedő összegben tartósélelmiszer-segélyben 
részesítsünk roma és nem roma családokat – a bizottság nem tudta összeállítani a valóban rászorultak 
listáját, ezért a pénzt nem használják fel. A döntéssel a roma külsős tag is egyetértett. 
 
                Nagy István 

 
 
   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Az ebtartásról 
A polgármesteri hivatal közleménye 

 

   Az önkormányzat ülésén felvetődött az a sokakat foglalkoztató probléma, hogy a település 
közterületein, különösen az óvoda, az iskola, a boltok környezetében főleg a reggeli és az esti órákban 
gyakran látni kóbor vagy gazdátlan kutyákat.  

   Az ebtartás Parádon is szabályozva van. Ennek főbb pontjai a következők. 

   Az ebtulajdonosok az állataikat saját ingatlanukon kötelesek tartani. Amennyiben az ingatlan a 
szabad tartás feltételeire nem alkalmas, az állat megkötve, vagy más egyéb módon, pl. kennelben 
tartható. 

   Az állat közterületen csak pórázon vezethető. 

   A fegyelmezetlen, a szabályokat figyelmen kívül hagyó kutyatulajdonosok ellen a hivatal 
szabálysértési eljárást kezdeményez, és ismétlődő szabályszegés esetén akár 50 000 Ft pénzbírságot is 
ki fog szabni. 

   Ezért nyomatékosan kérünk minden állattartót, hogy az eddigieknél körültekintőbbek legyenek az 
ebtartás szabályainak mindennapi alkalmazásakor. 

   A képviselő-testület utasította a polgármesteri hivatalt, hogy a súlyosabb balesetek elkerülése 
érdekében határozottan alkalmazza a szabálysértési bírságolást.  

     A polgármesteri hivatal  a gazdátlan vagy kóbor kutyák befogásakor az adott eset kivizsgálását 
követően szükség esetén élni fog azzal a lehetőséggel, hogy az állatorvossal a kutyát elaltassa. 
 
 



 

BESZÉLGETÉSEK… 
 
 
Madarász Imre rendőr főtörzszászlóssal beszélgettem. Parádon ő a körzeti megbízott 2009. január 1. 
óta. 
   Arról érdeklődtem, hogy településünkön milyen a közbiztonság, milyen ügyekben kellett eddig 
eljárnia. 
   Beszélgetésünk elején elmondta, hogy 2009. augusztustól 2010. júliusig társa is volt, Répás András 
személyében, aki most átmenetileg Mátraderecskén teljesít szolgálatot. 
Amióta itt van a rendőrség, nem indított garázdaság (kocsmai vagy utcai verekedés, rongálás) miatt 
eljárást. 
   Betörés sajnos történt néhány. 2009 elején Parádóhután két üdülőházba, majd idén ősszel a Peres 
úton törtek be, itt igen nagy értékű volt a kár. A nyomozás most is folyik. 
   Parádot is elérték a hírhedt trükkös lopások. Két idős embert vertek át a tolvajok. Az idősek 
védelmére a rendőrség, a polgárőrség az ÖNO-val összefogva beszélgetéseket szervezett, ahol 
tájékoztatták az embereket, hogy mire figyeljenek, hogyan védjék meg magukat, értékeiket. A céljuk, 
hogy nullára csökkentsék a lopások számát. Ennek elérése céljából minden nap fokozott figyelmet 
fordítanak a megelőzésre. 
   Igen súlyos bűncselekmény is történt 2010-ben. 3 ismeretlen elkövető tört rá és rabolt ki egy 
magányosan élő nőt. Az ügyben még zajlik az eljárás. 
   Megkérdeztem, hogy a falopásokkal kapcsolatban történnek e feljelentések, tettenérések. 
Azt mondta, hogy az emberek kissé közömbösek az ügyben, feljelentést inkább az Egererdő Zrt. tesz. 
Az erdőtulajdonos magánszemélyek vagy nem ellenőrzik, vagy félnek ellenőrizni területeiket. Persze 
van néhány kivétel, akik kijárnak, és többször kérték már a rendőri kíséretet ezeken a körutakon. 
Madarász Imre szívesen segít, és elkíséri a tulajdonost. 
  Többször volt már tettenérés, ilyenkor értéktől függetlenül lefoglalták a fűrészt, a fát, és ha volt 
szállító gépjármű, azt is. 
   Augusztusban változott a szabálysértési törvény. Ha 20.000 Ft értékig falopásnál tetten érnek 
valakit, azt elzárhatják. Településünkön azóta 3 személyt ítéltek elzárásra, 1 főt közmunkára.  
   Ezeken kívül igen sok esetben zajlik 20.000 Ft fölötti érték eltulajdonítása miatt eljárás, amelyek 
részben tettenérés, részben feljelentés alapján indulnak. 
   Az is érdekelt, hogy közúti ellenőrzések esetén milyen tapasztalatai vannak. 
Az elmúlt 2 évben több mint 15 embertől vonták be térségünkben a vezetői engedélyt ittas vezetésért. 
Tudniillik, hogy ha a szonda pozitív értéket mutat, a vezetői engedélyt automatikusan bevonják. 
   Személyes törekvése, hogy minél többen lépjenek be a faluban a polgárőrség kötelékébe, és együtt 
tegyenek Parád biztonságáért. 
   Munkáját a lakosság nevében köszönöm.                                                     
 

Jónásné Zaja Zsuzsanna 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
SPORT 

 
A tájékoztató: Vanó György 

 
 Mert kell egy csapat! 
 
  Nemcsak kell, hanem VAN is. Szerencsére. Nem úgy, mint jónéhány környező településen 
(pl.Recsken, Sirokban). Pedig náluk hajdan több osztállyal magasabb szinten is űzték ezt a sportot. A 
Parád SE megvan, köszöni, jól, mind a felnőtt, mind pedig az ifjúsági csapata. 

 Köszönhető ez azon 
személyeknek, akik úgy érzik, 
szükség van a labdarúgásra, a 
parádi sportot szerető emberek 
szórakoztatására, és ezért 
tesznek is, mégpedig sokat.  

  De az önzetlen segítő munka 
sem lenne elég a működéshez, 
ha az önkormányzat nem 
támogatná az egyesületet. Így 
aztán a Parád SE az őszi 
fordulót a 6. helyen fejezhette 
be a megyei bajnokság II. 
osztályában. Folytatás –
remélhetően még ennél is jobb 
– tavasszal!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TUDÓSÍTÁSOK  HÍREK 
 

A község Mikulása 
Megjegyzések egy rendezvényhez 

 
   Ha egymást segítve dolgozunk, s közösségi szellemben végezzük a munkát, sokkal gyorsabban 
és könnyebben érjük el a célt. 
   Szép, kerek tanmondat – és benne mennyi igazság rejtőzik.  
    Az esemény pedig, amire a fenti sorok vonatkoznak, találkozás a Mikulással. A közösségi 
házból, a bábelőadásról kisétáló kisgyermekek ámulva csodálhatták a térre beforduló lovaskocsit, 
rajta a Mikulással és a krampuszokkal. Kivilágított tér, hangos zene, nagy lobogó tűz, kis műsor a 
gyerekeknek – a felnőtteknek meg forralt bor szíves kínálással. Aki ott volt, nagyon jól érezte 
magát.  
   Én azonban nem az eseményt szeretném most részletezni, hanem örömömet és köszönetemet 
akarom megfogalmazni. Örülök, hogy ennyi ember ilyen szívesen segített másoknak kellemes 
perceket szerezni, mi tagadás, elszoktunk az ilyesmitől. De most jött a gazda a kocsijával, a 
másik adta a pónit, felnőttek beálltak krampusznak, egy nagyi meg Mikulásnak – és hányan 
vettek részt a tűz élesztésében, a borforralásban! Lehet, hogy ettől nem éreztük a hideget? 
Köszönöm a közreműködőknek. 
  Úgy tűnt, hogy a felnőttek újra élvezhették a gyermekkor törékeny vágyait, a csodát, amelyet 
most gyermekeik, unokáik izgatott arcocskája tükrözött. Tényleg megjött a Mikulás! 
  Ugye, összejövünk máskor is! Főleg azért, hogy érezhessük, hogy együtt lenni jó. 
 
          Csortos Béláné  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

     A belső ellenőr 2011. évi munkatervét a képviselő-testület elfogadta. 
Abban a parádi intézmények közül az orvosi rendelő és a járda pénzügyi és szabályszerűségi 
ellenőrzése szerepel. 

 
   Parádfürdőn a Freskó épület a nyáron többször beázott. A képviselő-testület a tető teljes felújítását 
tartotta indokoltnak, a munka elvégzésére pályázatot írt ki. Erre öt ajánlat érkezett - a felkért parádi 
vállalkozó nem pályázott. A munka 6,8 M Ft értékben elkészült. 

 
   Parád Nagyközség Önkormányzata az Arany János tehetséggondozó program keretében egy 8. 
osztályos gyermek továbbtanulását támogatja, melynek költségeihez anyagilag 4 éven keresztül, havi 
5.000.-Ft-os támogatási összeggel hozzájárul. 
 
   A parádi iskolában ezentúl nem szóban értékelik a kisdiákok teljesítményét, hanem a 2. osztály 
végétől érdemjegyet adnak, ebből következik, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően az alsó tagozatban 
is lehet osztályt ismételtetni a tanulókkal (kivétel az 1.osztály). A változtatással az önkormányzat 
egyetértett. 

 
   A háztulajdonosoknak a házuk előtt a járdaszakaszokat meg kell tisztítaniuk a hótól. Ha más embert 
ér ott baleset, azért a tulajdonos felelősségre vonható. Bár ezt bizonyára mindenki tudja, sok ház előtt 
ott marad a hó. De vannak számosan, akiknek a háza előtt már kora reggel csúszásmentes a járda. 
Legyenek ők a követendő példamutatók. 
    Holló Péter házának melléképülete 2010. november 12-re virradóra kigyulladt, a tetőszerkezet félig 
leégett. Szerencsére a segítőkész szomszédok és a helyi önkéntes tűzoltók a tüzet még az egri 
tűzoltóság megérkezése előtt eloltották. Gyors és hatékony közbelépésükről a kiérkező tűzoltók 
elismerően szóltak. Holló Péter pedig köszöni a segítők áldozatkészségét. 
 
   Nagy István tanár a nyugdíjas klubban előadást tartott az Árpád-házi szentekről. Ez volt a téma első 
része, tavasszal kerül sor a folytatásra. 



   A helyi roma önkormányzat kulturális rendezvényekre és élelmiszer-segélyezésre kért pénzt a parádi 
önkormányzattól. Szerintük erre egy régebben kötött szerződés értelmében joguk van. Az 
önkormányzat rendezvényekre nem ad pénzt, tartós élelmiszerrel azonban segíteni fogja a rászoruló 
cigánycsaládokat. Ugyanakkor utasította a szociális bizottságát, hogy éppígy járjon el a hasonlóan 
nehéz körülmények között élő nem roma parádi családok esetében is. Erre százezer forintos 
keretösszeget biztosított. 
 
  Szakács Péter helyi vállalkozót munkálatokkal bízta meg az önkormányzat. A Kossuth útnak az 
Émály út környékén levő szakaszán a járda erősen megsüllyedt, ezt kellett helyreállítania. A 
gázfogadóhoz vezető úton (Bencsok Vilmos háza előtt) az úton keresztbe egy betonárkot húzott a víz 
elvezethetősége céljából. Óhután a templom előtti hibás aszfaltrészt fogja rendbe hozni. 
 
  Kovács Tiborné parádi származású, jelenleg Pécsen élő lakos, aki a Kristály úton lakott, szülei halála 
után az örökségül kapott kisebb földterületeket és erdőket nem akarta eladni. Úgy döntött, hogy a 
területeket az önkormányzatnak ajándékozza. Ezek idén tavasszal 
Az önkormányzat tulajdonába kerültek. Ezúton is köszönjük a nagylelkű gesztust. 
 
A Coop-áruházlánc október és november hónapokban nyereményjátékot hirdetett. Saját termékeik 
emblémáit lehetett összegyűjteni és borítékonként 15 darabot elküldeni. Ezekből az iskola közös 
gyűjtés eredményeként 8100 darabot adott postára. A december elején megtartott sorsoláson 50.000.-
Ft értékű vásárlási utalványt nyerte. 

 

 

   December 5-én a Mikulás-várás 
perceiben Mudriczki József polgármester 
jelképes mikuláscsomagként átadta az 
iskola előtti felújított teret és utat a falu 
lakosságának. A felújításra a pályázatot 
még az előző testület adta be és nyerte 
meg. 
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2010. november 11-én Paskó István 
parádi lakos felkereste háziorvosát, mert 
nem érezte jól magát. A doktor úr 
diagnosztizálta a szívinfarktust és 
rohammentőt hívott, azonban 
megállapították, hogy a beteg szállítása 
közúton nem biztonságos, ezért 
mentőhelikoptert kértek. Paskó Istvánt a 
futballpályáig mentő szállította, ahonnan 
helikopter vitte Miskolcra. A gyors 
beavatkozás megmentette az életét. 
Miskolcról Egerbe, majd Mátraházára 
került, most már itthon lábadozik.  
Ezúton is kívánunk neki jó egészséget és hosszú életet! Parádon ő volt a második, akihez 
mentőhelikoptert hívtak. 
 

 

Mennyei humor 

Meghal a papa, nem sokkal utána a mama is. A mennyben találkoznak. Nagyon jó nekik ott. Békésen 
üldögélnek, mikor megszólal a papa: „Látod, mama, ha nem öldöstél volna annyit azokkal az átkozott 
reformételekkel, már régen itt lehetnénk.” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kedves Olvasóink! A Parádi Mozaik kéthavonta fog megjelenni, olykor azonban, ha az ünnepek vagy 
a fontos közlendők megkívánják, közben is. A lapszámokat számozni fogjuk. 

Örömmel vesszük, ha észrevételeiket, közérdekű híreiket közlik velünk – a szerkesztők elérhetősége 
alább olvasható (a szerk.). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

 

A karácsonyra igazán csak egy jelző illik: áldott. 
Áldott karácsonyt kíván Önöknek a képviselő-testület. 
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