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TUDÓSÍTÁS A TESTÜLETI ÜLÉSEKRŐL
Nagy István
2014. május 14-i ülés
Zárszámadás elfogadása
A 2013-as év zárszámadásáról készített rendelettervezetet a testület egyhangú
szavazással elfogadta. Ehhez előbb módosítani kellett a 2013. évi költségvetést, mert
az önkormányzat év közben jutott nem tervezett, döntően állami forrásokhoz – ez
általános az éves költségvetések esetében. Így az eredeti 489.589.000 Ft főösszeg
575.928.000 Ft-ra módosult. Mivel azonban a kiadás 493.324.000 Ft-tal teljesült, az
önkormányzat 70.594.000 Ft záró pénzkészlettel rendelkezik. A 2013. évi nyitó
pénzkészlet 34.369.000 Ft volt.
Civil szervezetek 2014. évi támogatása
Az ülésnap idején a parádi futballcsapat nem látszott alkalmasnak arra, hogy a
2014/15-ös bajnokságban indulni tudjon, ezért a támogatás tervezetében a
futballcsapat mint igénylő nem szerepelt. (Az azóta eltelt egy hónapban a csapat
szervezettebbé vált, ezért a képviselők és a futballisták ismét tárgyaltak a
bajnokságban indulás lehetőségéről – ma úgy áll az ügy, hogy a parádi
futballszakosztály önkormányzati támogatással benevezhet a bajnokságba.)
A parádi fiatal felnőttek csoporttá szerveződtek Parádi Kulturális Szervezet néven, így
velük bővült a civil szervezetek támogatására pályázók köre.
Szervezet megnevezése
Parádi Polgárőrség
Parádi Egészség és Otthonvédők Köre
Vöröskereszt Helyi Szervezete
Parádi Gyermekekért Alapítvány
Palócbokréta Hagyományőrző Egyesület
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Parádi Sportegyesület (Karate szakosztály)
Római Katolikus Egyházközség Parád
- Mentőszolgálat
- Orvos kongresszus
- Iskolai szülői szervezet /jótékonysági bál/
Parádi kulturális szervezet
Kistarcsai Internáltak Emlékéért Alapítvány

2014. évi önkormányzati támogatás
összege
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Fogorvos, fogorvosi rendelő
A fogorvosi rendelő átalakításának munkálatai már folynak. Ezen az ülésen a testület a
rendelő eszközeinek korszerűsítésére ajánlattételi felhívást fogadott el, az ajánlatkérő
nevében az Éviber Kft. jár el.
Az önkormányzat szándéka, hogy Parádon ne helyettesítő, hanem teljes állásban itt
dolgozó fogorvos lássa el a fogorvosi teendőket, ezért úgy döntött, hogy pályázatot ír
ki a praxis 2014. szept. 1-jével történő folytatására. Arra a kérdésre, hogy szolgálati
lakást tudunk-e biztosítani (Kucsera Gy.) a polgármester azt válaszolta, hogy ilyen
minőségű lakásunk nincs. A jegyző hozzáfűzte még, hogy Háy dr. a helyettesítést az
állás végleges betöltéséig vállalta.
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Településközpont
Az önkormányzat a pályázaton nyert lehetőség megvalósítására a településközpont
átépítésének kivitelezésére ajánlattételi felhívást tétet közzé. Nagy István a korábban
már többször hangoztatott véleményét ismétli meg: a fejlesztést ugyan a pályázathoz
mellékelt terv szerint kell végrehajtanunk, de a lehető leggondosabban kell eljárnunk
azokban a részletekben, amelyek választási lehetőség is adódik; azt kell szem előtt
tartanunk, hogy a későbbiekben hogyan érhető el, hogy kevés tereink közül ezt a
központban levőt mind a helyiek, mind pedig a turisták szépnek, megnyerőnek találják
majd. Kucsera György kiemelte, hogy a téren álló raktárépületet elbontás után valahol
újra fel kell állítanunk, mert az sok minden tárolására alkalmas.
Az Egyebek napirendi pontban a gyémántdiplomások elismeréséről döntött a testület. Két
pedagógus, Szmigura Józsefné tanítónő és Farkas Jánosné óvónő gyémántdiplomát kap az
idén. Mindketten Parádon dolgoztak, munkájuk elismeréseként a testület ötven-ötvenezer
forint jutalmat szavazott meg és megbízta a polgármestert, hogy gondoskodjék a
diplomaátadás ünnepélyességéről.
A kinyilvánította szándékát, hogy a rendezési tervünkben egy területrészt – amin befektetők
gyógyszállodát akarnak építeni – átminősíttet, hogy arra majd építeni lehessen.
Tyukodi Heléna, aki az iskolában pedagógiai asszisztensként dolgozik, és jelenleg bérli a
Kossuth út 49.sz. önkormányzati lakást, kérte a bérleti idő meghosszabbítását. A testület a
2014/15-ös tanév végéig a bérleti időt meghosszabbította. Steer József a tulajdonában levő
parádfürdői ifjúsági tábort (a Károlyi kastély előtti faházak) megvételre felajánlotta az
önkormányzatnak. A testületnek egyelőre nem áll szándékában megvenni a tábort.
Nagy István a Túra Kemping csoport ötletét közölte: legyen egy hely, ahol Parád
díszpolgárait mutatjuk be fényképpel, életük és tevékenységük szöveges ismertetésével.
2014. május 30-i ülés
A Helyi építési szabályzat módosítása
A képviselő-testület kezdeményezte a helyi Rendezési Terv mellékletében levő építési
szabályzat módosítását, pontosítását az övezeti besorolás tekintetében. A polgármester
által előterjesztett határozati javaslattal – mely szerint a Rudolf panzió feletti
területrész Vt-4-es övezeti besorolását Vt-6-osra változtatja – a testület egyetértett, és
javasolta az ügyben a hatósági eljárás folytatását. A jegyző tájékoztatása szerint ennek
menete a következő: készíttetünk egy tanulmányt, ezt Miskolcra az állami
főépítésznek elküldjük, ő a szakhatóságokkal együtt Parádon szemlét tart, ha minden
rendben lesz, készít egy támogató dokumentumot, ez alapján módosíthatja a
képviselő-testület a Helyi Építési Szabályzatot.
A kérdésekre (Csortos Gy.), hogy mennyiért adnánk el a területet, ismerik-e az
összeget az orosz érdekeltségű befektetők, a polgármester azt válaszolta, hogy egy
igazságügyi értékbecslő elvégezte a becslést, az általa kalkulált összegért akarjuk
eladni a területet úgy, hogy eladásra meghirdetjük – erre rendelet kötelez bennünket.
Hozzáfűzte még: az erdőfelügyelőség a művelésből kivonáshoz valóban előírt olyan
feltételt, hogy ugyanakkora területet be kell fásítanunk – még nem tudjuk, hogy ezzel
hogyan boldogulunk.
Az Egyebekben Nagy István kérte, hogy végre tisztázzák, hogy mit lehet és mit nem lehet
megtenni annak érdekében, hogy az ingatlanok előtt a füves rész és az árok gondozott
legyen, merthogy jelenleg is az ingatlanok több mint felénél gaz éktelenkedik. Hosszú
véleménycsere következett, ennek lényege a következő. Az ingatlanok előtti járda, árok és
környékének rendben tartása a tulajdonos kötelessége. Ha ezt elmulasztja, felszólítás után
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büntethető. Az, hogy a munkát a közmunkások végezzék el, kivitelezhetetlen (20 km-nyi
belső útszakasz, temetők, parkok, közterületek stb. teljesen lekötik a kapacitást). A törvény
évi két kaszálást ír elő, ennek határidejét meg lehet szabni, és a mulasztók munkáját
átvállalva, számukra a munkadíjat ki lehet számlázni – ez tűnt a leginkább célra vezető
megoldásnak. Csortosné kérdezte, hogy jogszerű-e az Ilona-völgyben tapasztalható építkezés.
Igen, az említett területek magánterületek már, tudomása szerint egy vállalkozó ott házat és
sportcentrumot épít, mondta a jegyző.
2014. június 10-i ülés
Eszközbeszerzés
A testület a fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat eszközeinek pótlására,
korszerűsítésére érkezett ajánlatokat megismerte, és a bíráló bizottság ajánlatát
elfogadva a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó Dentalmode Kft-t (Bp., Bécsi út
314/C) bízta meg a beszerzéssel.
Pályázat visszavonása
Településközpont kiépítésének kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljáráson három cég
adott ajánlatot, de mivel mindegyikük ajánlatában magasabb összeg szerepelt, mint amennyit
a pályázaton nyertünk, a testület a közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánította, és
úgy döntött, hogy több cégnek (ötnek, köztük Szakács Péter helyi vállalkozónak is),) ismét
megküldi az ajánlattételi felhívást. Az óvodához kerítés és új bejárat kell, ezt meg tudjuk
csináltatni a pályázati összegből (Csortos Gy.)? A polgármester: ehhez saját forrás kell. Arra a
kérdésre pedig, hogy a posta mellett álló raktárépületet hol állítanánk fel, azt válaszolta, hogy
a volt napközi udvarán.
Az Egyebekben a polgármester kérdésre válaszolva a parádi futballcsapat helyzetéről
tájékoztatta a jelen levőket. Valószínű, hogy a csapat nevezni fog a bajnokságba, de addig
még számos kérdést tisztázni kell. Berkes Elemér lakos említett egy esetet, melyben szerinte a
polgármester nem alkalmazta az egyenlő bánásmód elvét, mert az ő felesége kérését, hogy a
közmunkási fizetésére szociális célból (gyógyszerre) előleget vegyen fel, a polgármester
durván elutasította. Mudriczki József azt válaszolta, hogy ő a múltban is, ma is mindenkivel
azonos módon intézi annak ügyeit, ám mert Berkesné az ő szándékát kiforgatva rasszistának
nevezte őt a falugyűlésen, az előleg kérését írásban kérte Berkesnétől, hogy a kérést és annak
elbírálását később ne lehessen elferdítve közölni.
2014. június 25-i ülés
A Helyi építési szabályzat módosításának elfogadása
Az előző ülés óta megtörtént a szakhatóságok véleményezése (20 ! szakhatóság vett
ebben részt), és a főépítész elkészítette az ajánló dokumentumot. A képviselő-testület
ezek után elfogadta a Helyi építési szabályzat módosítását, és kezdeményezte a
földhivatalnál a terület beépíthetővé minősítését. Szükséges továbbá, hogy a Kormány
beruházási célterületté nyilvánítsa az említett területet. Ez a tervezett beruházás
valóban nagy lépés a gyógyturizmus felfuttatásának irányába (Dr. Radetzky).
Az Egyebekben a parádi fiatalok egy csoportja számára testület engedélyezte a Parád név
használatát. A csoport ugyanis szeretne egyesületté válni, ehhez azonban a cégbíróság
kötelezte őket a névhasználati engedély megszerzésére. Csortosné nagy elismeréssel szólt a
fiatalok önszerveződéséről és főleg szorgalmas munkájáról, úgy vélte, hogy kulturális életünk
élénkítésében nagy szerepük lehet. (A nevük Parádi Kulturális Szervezet lesz.) Székely
György volt parádi lakos hazajönne családjával, ehhez a rossz állapotban levő házukat
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igyekszik lakhatóvá tenni – kérte, hogy az önkormányzat segítse őket abban, hogy kártyás
árammérő helyet tudjon kialakíttatni. A testület az ügyet a Szociális Bizottságnak adta át
azzal, hogy egy, a Pénzügyi Bizottsággal közösen tartandó rendkívüli ülésen tárja fel a
körülményeket és tegyen javaslatot a segítés módjára. A jegyző közölte, hogy a fogorvosi
pályázatra egy pályázat érkezett, abban a pályázó terveiről részleteket nem közölt (pl. itt akare lakni vagy Csömörről járna ide), emiatt a testület úgy döntött, hogy személyes találkozást
kezdeményez vele. Új pályázatot csak azután írna ki, ha a megbeszélés eredménytelenül
záródna. Ismét kitért a testület a falukép szebbé tételére (fűvágás, útmenti részek és
közterületek rendben tartása), a vitában elismerően szóltak a közmunkások tevékenységéről
(Csortosné, Varró Gy.), a jegyző megjegyezte, hogy az ingatlanokhoz tartozó területek
elhanyagolása miatt a felszólítások mennek a tulajdonosoknak, a testület eredményes
fellépésre a jövő évi költségvetés tervezésekor lát esélyt – úgy, hogy a hanyag
ingatlantulajdonosokra valóban anyagi terhet ró ki, akkor is szükséges lesz ezzel így
foglalkozni, ha jelentősen megváltozna a testület összetétele.
Kucsera György felvetette, hogy az iskola előtti reggeli autósforgalom kaotikus,
balesetveszélyes, ajánlatos lenne Béres Gyuláék előtt egy járműveknek is használható hidat
építtetni; a polgármester a Béke úti árok felújítását őszre ígérte Csortos Györgynek.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

KÖZLEMÉNYEK
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a járási ügysegéd ügyfélfogadási ideje megváltozott.
Az új időpont:
Parád település minden csütörtökön 8 órától – 16.30 óráig,
Bodony településen minden szerdán 8 órától – 11.30 óráig

Régi-jó játékok Parádon
Május 10-én, szombaton került megrendezésre a parádi sportpályán a Régi-jó játékok
elnevezésű ügyességi vetélkedő. A feladatok alapját népi játékok adták. A vetélkedőn a helyi
Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4-8. osztályos tanulói
versenyeztek. 8 csapatban 72 gyermek és 16 felnőtt mérte össze ügyességét, gyorsaságát. A
feladatok között szerepelt boglyamászás, babválogatás, lisztfújás, mocsárjárás, zsákbanfutás,
kötélhúzás. A játékokhoz az ötletet a TV-ben vetített Csepü-lapu-gongyola adta, amelyben
1983-ban a parádiak bajnokok lettek. A Régi-jó játékok elsősorban az ügyességi és mozgásos
játékokat viszi tovább, amelyekhez a falusi élet mindennapjaiban használatos eszközöket
gyűjtöttük össze.
A felnőttek és a gyermekek közös versengése nagyon jó hangulatot teremtett. A közös játék
közelebb hozta egymáshoz a gyerekeket, szülőket és pedagógusokat, összetartó csapatokat
kovácsolva a nap végére. A munkanap ellenére nézők is szép számban vettek részt az
eseményen.
A vetélkedő a Parádi Kulturális Szervezet (PAKSZ) rendezésében valósult meg. A sikeres
végeredmény megkoronázta a több hetes felkészülést. Saját gyűjtőmunkánkat támogatóink
(Borics Sándor, Czene Imre, Fáy András Általános Iskola és AMI, Halas János, IKSZT,
Kucsera Györgyné, Nagyközségi Önkormányzat Parád, Papp Szilárd, Révész Zoltán, Strubel
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József, SZMK, Tarjányi László, Varsányi Andrásné) egészítették ki, akik biztosították
számunkra azokat a tárgyi eszközöket, amelyeket mi csak anyagi ráfordítással tudtunk volna
beszerezni.

A 12 versenyszámból álló elődöntő végén 4 csapat jutott tovább (Kenderfutó gyalogkakukk,
Varjú, Pókok, Idegenek) a Régi-jó játékok középdöntőjére, amely a XXVIII. Palócnapokon
kerül megrendezésre július 12-én, Parádfürdőn. A középdöntőn továbbjutó 2 csapat a
helyszínen a döntő játékot is megvívja. A rendezvényen a pontozást zsűri végzi, akiknek
személye egyelőre maradjon meglepetés. Annyit azonban elárulunk, hogy mindannyian
szorosan kapcsolódnak településünkhöz.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk szurkolni!
Simon Ingrid
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gyermeknapi vígasságok Parádon
Az idén is megrendeztük a gyereknapot.
A szülői munkaközösség szervezésében 2014.május 24-én immár ötödik alkalommal
megrendezésre került a gyereknap. A rendezvény költségét nagyrészt az év közbeni bálok
bevételéből tudtuk fedezni. Igen kedvező fejlemény, hogy a jótékonysági bálokon nemcsak a
szülők támogatására számíthattunk, hanem a nem szülők köréből is voltak külső segítők, így a
szilveszteri és a márciusi bált a Freskóban tudtuk megrendezni. Ennek köszönhetően az idén
is tudtunk emelni a gyereknapi színvonalon.
Itt volt Vastag Csaba énekes, volt íjászat, volt csucsu vonat, kötélpálya, ugráló várak, segway,
kutyás bemutató, bohóc, ingyen fagyi, kézműves bemutató stb. Most is, mint a korábbi
években a Közlekedési Felügyelet (Gombály László igazgató engedélyével) biciklis tanpályát
épített fel. Az idő is kedvezett, itt voltak a héhalmi iskolából a diákok és a parádi gyerekek is
nagy számban vettek részt a rendezvényen.
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És még ami lényeg : a parádi gyerekeknek és felnőtteknek minden ingyenes volt. Ehhez az
összefogáshoz hozzájárultak: Klebelsberg Iskolafenntartó Társulás, az országgyűlési
képviselő úr, Heves Megye Közgyűlésének elnöke, az Érv Zrt., a parádi, bodonyi,
parádsasvári hivatal, az iskola, az összes helybeli vállalkozó, és a környékbeli
szállodák. Köszönet mindenkinek, aki támogatta illetve segítette a bálokat és a gyereknapot,
hisz megéri a gyerekeinkért a fáradozás.
Jövőre is szeretnénk folytatni a hagyományt.
Csortos György
a szülői munkaközösség elnöke
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ismét a legjobbak között!
Negyedik alkalommal vágott neki az „embert és technikát” próbára tevő endúró versenyen a
fiatal parádi tehetség: Holló Bence.
Az év legkeményebb motoros versenyét immár XX. alkalommal rendezték meg az ausztriai
Eisenerzben. A vasércbányában, ahol Nagyboldogasszony ünnepén a motorok hangja veri fel
a táj csendjét.
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is 37 nemzet 1900 motorosa mérettette meg magát két
alkalommal, hogy az elért eredményeik alapján kialakítsák a legjobb 500 sorrendjét.
A legjobbakét, akik között ismét a legjobb magyarként részt vehetett Bence is.
- A pénteki időmérőn 207.lettem, a szombatit viszont egy defekt miatt nem tudtam befejezni.
Így az összetett eredmény alapján a 219. helyről az 5. sorból rajtolhattam vasárnap. A rajtom
nem sikerült a legjobban, az első” feljárónál” a nagy tolakodásban fellöktek. Így is rövid idő
alatt sikerült eljutnom a 6-os ellenőrző pontig.
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Időmérésre várva. Az előtérben Holló Bence
Itt és a következőn még lehet segítséget igénybe venni. Segítettek is a kilátogató barátaim:
Hadobás Ádám, Lendvai Szabolcs, Sedulyák Zsolt, Kusz József, Csákvári Tamás és Ákos.
Ezúton is köszönöm nekik. Ezek után viszont már csak magamra és a motoromra
számíthatok. A nagy küzdésben a 10. ellenőrző pontnál hallottam meg a verseny végét jelentő
dudaszót. A 142. hely lett az enyém. Kicsit csalódott voltam, mert szerettem volna 100 alá
kerülni- emlékszik vissza Bence.
Bence sokat fejlődött és tapasztalt az eltelt évek alatt. Három év alatt az amatőr kategóriából a
profik közé küzdötte fel magát. Jelenleg a Magyar Enduro-Cross Bajnokság 2. helyén áll
három futam után.
Motort is váltott. Most egy KTM 250 EXF nyergében gyűjti a pontokat.
Az itt szerzett tapasztalat és akarás segítette hozzá az ERZBERGI RED BULL HARE
SCRAMBLE-en elért eredményéhez is, bár itt egy KTM 300 EXC volt a „társa”.
- Ha fő támogatóm Édesapám jövőre is a segítségemre lesz, akkor újra megpróbálom
megmászni a „Vashegyet”
Balesetmentes versenyzést !
Hajrá Bence!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HÍREK
Kiállítások a Tűzoltó Galériába
2014. június 7-én dr. Nagy István alpolgármester nyitotta meg a Mátra nyáron című festményés fotókiállítást. A kiállításon, amely június 29-ig tartott, tizenöt parádi és Parád környéki
alkotó 60 művét láthatták az érdeklődők.
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Kovács Henrietta képei (itt csak fekete-fehérben)
A Tűzoltó Galériában a következő kiállítás megnyitója 2014. július 11-én 15 órakor lesz.
Megnyitja Dr. Nagy István alpolgármester.
BORICS JÓZSEF siroki festőművész-tanár képeit tekinthetik meg a látogatók.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mudriczki József polgármester köszöntötte a község idős lakói közül azokat, akik éppen az
idén töltötték be 90. életévüket, átadván nekik az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt
emléklapot. Ebben az évben két személyt is köszönthettünk: Kelemen Istvánné Mariska nénit
és Gyarmati István bácsit. A Mozaik szerkesztősége is kíván nekik jó egészséget és boldog
éveket.

Kelemen Istvánnét a lakásán köszönti Mudriczki József polgármester
Júniusban a parádóhutaiak ismét megszervezték a környék szemétmenetesítését. Tucatnyi
önkéntes szedte a településrész környéki utakon, erdőkben az eldobált szemetet.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Június 9-én tűz volt a Patádóhuta felé vezető út mentén lévő vízmosásában (illegális
szemétlerakó). A helyi önkéntes tűzoltók a tüzet eloltották.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Június 15-én Hubert Busch, Parád díszpolgára tiszteletére emlékező gyászmise volt Parádon,
amin a polgármester és képviselők is részt vettek.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Emlékezzünk hőseinkre!
A „nagy háború”, későbbi elnevezéssel az első világháború 1914-től 1918-ig tartott,
kitörésének 100. évfordulóján néhány számadattal érzékeltetjük azt a pusztítást, pusztulást,
amit a harcoló világ elszenvedett, és tisztelgünk a hősi halált haltak és azon katonák emléke
előtt, akiket helytállásukért kitüntettek. Összeállításunk a parádi katonák nevét tartalmazza, de
nevüket olvasva minden magyar katona emléke előtt hajtunk fejet.
Nem a háborút dicsőítjük, amikor katonáinkat dicsőítjük. Magyarország el akarta kerülni a
háborút. Tisza István miniszterelnök még két nappal a szarajevói merénylet után is azt az
álláspontot fogalmazta meg a császárnak, hogy a háború nem elkerülhetetlen. Ám a háború
bekövetkezett, és világméretű borzalommá vált. A kezdetén mintegy 20 millió katona állt
szemben egymással, a végén éppen ennyi katona és civil halálát kellett számba venni – 10
millió katonáét, 10 millió civilét.
Magyarország 5,5 milliós hadkötelezettjéből bevonultatott 3.581.000 embert, és közülük
meghalt 530.965, megsebesült 1.495.000. A Trianonban ránk erőltetett békekötés
következtében beálló területvesztést és a nemzet szétdarabolását mindenki ismeri. Eszerint
ennyi emberáldozat hiábavaló volt? És 1918-ban a magyar katonáknak mégis folytatniuk
kellett volna még a harcot? Ezekre a kérdésekre a válaszolást csak bölcselők vállalják,
történészek nem. Őket nem a megtörténhető, hanem a megtörtént foglalkoztatja. Aminthogy
azon is mi, nem történészek töprengünk, hogy 1918-ban Károlyi Mihály kormánya miért
eresztett szélnek 18 harcedzett hadosztályt, amikor a román, csehszlovák, szerb területi
követelés olyan mértékű volt, hogy teljesítésével a mai Magyarország nagyjából a fele lenne.
De a centenáriumon a töprengéseknél fontosabb, hogy arról a félmilliónyi magyar hősi halott
katonáról, akiknek a teste idegen ország földjében porlad úgy, hogy sokuk neve már a fejfáról
is lekopott vagy fejfájuk sem volt soha, méltóképpen megemlékezzünk. Mindnyájunknak
tudnunk kell, hogy ők azért harcoltak, hogy megmentsék háborúba sodródott hazájukat.
Tisztelet a háborúban meghalt és a háborút túlélő hőseinknek!
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A hősi halált halt parádiak
neve a település
központjában álló emlékmű
oldalfalán.

A háborúban kitüntetett parádiak
(A rövidítések: Kcsk=Károly csapatkereszt;e.é=emlékérem;Seb.é.= Sebesültek érme;HR
jelvény= Hadirokkant jelvény; Br.= Bronz katonai érdemérem; O1,O2,O3=Orosz
frontszolgálatokért.)
Farkas kavics János földműves 1896. Parád
1915. július 15.-én vonult be a 60. királyi gyalogezredhez, Egerbe. 1915.október 20.-ától
1916. június 9.-éig az orosz fronton több csatában harcolt, és fogságba esett, 1918. október 2.án került haza. A nemzeti hadseregben is szolgált. Részt vett a felvidéki bevonulásban.
Kitüntetései: Kcsk, Felvidéki eé.
Farkas Vince földműves 1894. Parád
1914. október 26.-án vonult be a 60. királyi gyalogezredhez, Egerbe. 1915. február 26.-ától
1915. november 4.-éig a szerb és az olasz fronton küzdött, és olyan súlyos sérülést szenvedett,
hogy 50 %-os rokkanttá vált.
Kitüntetései: Seb.é., HR jelvény
Kékesdi Károly vitéz, üvegfestő mester, tizedes, 1894. Parád
1914. október 15.-én a 34. királyi gyalogezredhez, Kassára. 1915. január 15-étől az
összeomlásig a szerb, majd az olasz hadszíntéren több nagy csatában (Tolmein, Isonzó stb.)
vitézül harcolt, meg is sebesült.
Kitüntetései: O1, O2, Br, Kcsk
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Kiss Ferenc földműves, 1890. Parád
Bevonult 19111. október 8-án a 60. királyi gyalogezredhez, Egerbe. 1914. augusztus 9.-étől
1915. március 22.-éig az orosz fronton Ravaruszkánál, Tomasovnál harcolt és Przemisl
várának átadásánál, 1915. március 22.-én fogásba esett (saját közlése szerint, ő tűzte ki a
fehérzászlót). 1918. augusztus 10.-étől az összeomlásig a nyugati fronton Verdun alatt
küzdött.
Kívés J. József földműves, közgyám tizedes Parád
Bevonult 1912. október 15-én a 15. királyi huszárezredhez Gyöngyösre. 1914. augusztus 6.tól az összeomlásig az orosz, a román és az olasz hadszíntereken több nagy csatában vitézül
harcolt. 1918. november 2.-án olasz fogságba esett, 1919. november 2.-án jött haza. Részt vett
az erdélyi bevonulásban.
Kitüntetései: O2, Kcsk, Erdélyi eé.
Pál Sándor cipész mester 1881. Parád
1902-ben vonult be tényleges katonai szolgálatra a 12. királyi honvéd ezredbe Lenbergbe. Itt
és Aradon töltötte tényleges idejét. 1914-ben Miskolcra a 17. királyi tüzérezredhez vonult be.
1914 augusztusában az orosz harctérre, Tomasovhoz került. 1918-ig harcolt tovább. Beteg
lett, felépülése után a pótkerethez vonult be és ott érte az összeomlás.
Kitüntetései: Br., Koronás vaskereszt, Kcsk,
Pifkó János asztalos mester 1883. Parád
Bevonult 1904. október 5.-én tényleges katonai szolgálatra a 60. királyi gyalogezredhez
Bécsbe. A világháború kitörésekor újból bevonult és 1914. augusztus 1-jétől 918. október 16.ig az orosz, majd a román fronton több nagy csatában hősiesen harcolt, közben meg is
sebesült.
Kitüntetései: O3 kétszer, Kcsk, Seb.é.
Pifkó József kovácsmester, szakaszvezető 1879. Parád
1900. október 6-án vonult be tényleges katonai szolgálatra a 6. k. huszárezredhez Seebachba.
Tényleges ideje alatt elvégezte a patkolómesteri tanfolyamot. A háború kitörésekor
Besztercebányára hívták be a 16. honvéd gyalogezredhez. 1915. május 5-én kivitték az orosz
harctérre, és ott részt vett a gorlicei, a lublini, a rovaruszkai stb. harcokban, majd sebesülten
orosz hadifogságba esett. 27 hónapi keserves fogság után megszökött, és sok viszontagságon
át ért haza. Az összeomlás itthon érte. Testvéröccse, Endre az olasz harctéren hősi halált halt.
Pifkó Károly asztalos mester 1893. Parád
A háború alatt 1914. október 26-án vonult be a 60. királyi gyalogezredhez, Egerbe.
1915. január 1-jétől az összeomlásig az orosz és a román fronton harcolt. Közben tífuszban
három hónapig feküdt. Később a nemzeti hadseregben is szolgált, részt vett az erdélyi
bevonulásban.
Kitüntetései: O3, Kcsk, Erdélyi eé.
Sreng Ferenc székesfővárosi altiszt, tizedes, 1886. Parád
1915 januárjában vonult be a 10. honvéd gyalogezredhez, Miskolcra. Április 15.-én az orosz
harctérre vitték. Ott részt vett a gorlicei áttörésben, majd a San menti harcokban megsebesült.
15 júniusától ismét az orosz fronton harcolt és újra megsebesült. Később a szerb harcvonalon
küzdött, ahonnan visszakerült az orosz frontra, a Stochod folyó mentére. 1917-ben az olasz
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had szintérre vezérelték a Montesan Gabrielle környékére. 1818. október 29-én súlyosan
megsebesült.
Kitüntetései: O1, O2 kétszer, Br. Kcsk, Seb. é három sávval, osztrák, német és bolgár Heé.
Srenk Lajos fűtő, tizedes 1896. Parád
A világháború alatt 1915. július 15-én vonult be a 10. honvéd gyalogezredhez, Miskolcra.
1915. szeptember 28-ától az összeomlásig az orosz és az olasz harctéren több nagyobb
csatában hősiesen harcolt, meg is sebesült. Részt vett a felvidéki bevonulásban.
Kitüntetései: O3 kétszer, Kcsk, Felvidéki eé.
Stadler Gyula üvegcsiszoló, 1878. Parád
1899. október 6.-án vonult be tényleges katonai szolgálatra a 6. k. huszárezredhez Seebachba.
A háború kitörésekor a 12. honvéd gyalogezredhez hívták be. 1915. február 20.-án az orosz
harctérre irányították, ahol részt vett a gorlicei, a tarnovi, a kolki stb. harcokban. 1916-ban a
67. gy. ezreddel a podhaicei ütközetben küzdött, majd megbetegedett. Felgyógyulása után
Eperjesen szolgált. Sógora Szókup János a 34. gy. ezred közvitéze fejlövés következtében
hősi halált halt. Unoka öccse Srenk Géza, mint vasúti ezred tizedese Albániában halt hősi
halált.
Szakács Mátyás földműves, őrmester 1890. Parád
Bevonult 1911. október 15-én a 6. királyi huszárezredhez a Seebachba. A mozgósítás
tényleges szolgálatban érte. 1914. augusztus 1-jétől az összeomlásig az orosz fronton számos
ütközetben vitézül harcolt. 1917 után már a gyalogságnál harcolt. Részt vett az erdélyi
bevonulásban.
Kitüntetései: O2 kétszer, O3, Kcsk, Német rend a kardokkal, Erdélyi eé.
Szedunka József korcsmáros, 1895 Parád
A világháború alatt 1915. május 15.-én vonult be a 69. királyi gyalogezredhez, Egerbe. 1915.
júniustól 1916. június 3.-áig az orosz fronton a zlotalippai, popovamollilai és más
ütközetekben hősiesen harcolt, közben olyan sérülést szenvedett, hogy 75 %-os rokkant lett.
Kitüntetései: O3, Kcsk, HR. jelvény
Vanó János földműves, őrvezető 1889. Parád
Bevonult 1910. október 6.-án a 60. királyi gyalogezredhez, Egerbe. 1914. augusztus 1-jétől
1914. október 9.-éig az orosz fronton Lembergnél olyan súlyos felsérülést szenvedett, hogy
50 %-os rokkanttá vált.
A Seb.é és a HR jelvény tulajdonosa.
Vitai Vince fölműves 1895. Parád
A háború alatt 1915. május 15.-én vonult be a 60. királyi gyalogezredhez, Egerbe. 1915.
június 2-től 1916. július 5.-éig az orosz fronton több nagy csatában harcolt. Részt vett a
felvidéki és a délvidéki bevonulásban.
Kitüntetései: O3, Kcsk, Felvidéki eé.
Zachar Ferenc földműves, községi elöljáró, 1893. Parádóhuta
1914. október 10.-én vonult be a 10. honvéd gyalogezredhez, Miskolcra. 1915 februárjától az
összeomlásig az orosz és a román fronton vitézül harcolt. Súlyos sérülést szenvedett. Rész
vett a felvidéki bevonulásban.
Kitüntetései: O2, O3, Kcsk, Seb.é két sávval
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Zám Lajos cipészmester, tizedes, 1892. Parád
Bevonult 1913. október 7.-én a 60. királyi gyalogezredhez, Egerbe. A mozgósításkor 1914.
augusztus 1-étől az összeomlásig a szerb, az orosz és a román fronton több nagy csatában
harcolt. Olyan súlyos sérülést szenvedett (mell-, térdlövés és légnyomás), hogy 50 %-os
rokkanttá vált.
Kitüntetései: O2, O3, Kcsk
A hősök élettörténetét Boros Imre parádi lakos állította össze, az emlékező szöveget Nagy
István írta.
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