
 1 

   PARÁDI MOZAIK 
 

 

 

 

 
 

 

 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 

információs lapja 

XXI. évfolyam 4. szám 

  

2015. november 

 

 

 
 

 
 

 

Az 1892-ben átadott vendéglő a Freskó helyén állt 1937-ig Parádfürdő központjában. 

(Valamennyi megjelent kép: Facebook, Parádfürdöi Pletykafa) 

http://www.facebook.com/parádfürdöi


 2 

Az idők változnak, … 

 és változunk mi is velük? 
 

   A képviselő-testület 2015. augusztus 25-i ülésén, a 99/2015. (VIII.25.) sz. határozatával, 

többedik nekifutásra úgy döntött, hogy megváltoztatja az önkormányzat információs 

lapjának, a Parádi Mozaiknak a szerkesztőbizottságát. 

   Az előzményekhez hozzátartozik, hogy ezt megelőzően, több alkalommal kritikát 

fogalmaztak meg a testület tagjai az újság utóbbi három számával kapcsolatosan. A legfőbb 

kritikai észrevétel az volt, hogy a Parádi Mozaik nem tölti be azt a szerepet, amire a lap 

hivatott lenne, mivel rendre kimaradtak belőle a képviselő-testület határozatai, döntései, és 

nem jelentek meg a lakosság mindennapjait érintő változások sem. E kritika mellett azonban 

abban egyetértettek a képviselők pozitívumként, hogy a lap megjelenési formája nagyon 

tetszetős, már-már magazin formátumú kívül-belül. Egy önkormányzati lap a testület 

véleménye szerint elsősorban olyan információkat hordozzon, amik az itt élők többségének az 

életére leginkább közvetlenül, de akár közvetetten is hatással vannak. 

   Mint említettem, többször terítékre került e kérdéskör, és nem is mindig voltak indulatoktól 

mentesek az ütköztetett álláspontok. A váltás ellen érvelő polgármester  azt hangoztatta, hogy 

a testületi ülésekről már videófelvétel készül, amik az érdeklődők részére a www.parad.hu 

internetes oldalon elérhetők. Ellenérvként hangzott el, hogy az internettel a szépkorúak nem, 

vagy csak nagyon kis hányadban rendelkeznek. Éppen ezért szükséges a Parádi Mozaikban  –

ha kivonatosan is- ismertetni a testület döntéseit. 

   Az is igaz, hogy a polgármester úr és az én véleményem között gyakran vannak eltérések. 

Fogalmazhatnék úgy is, hogy eddig kevés kivételtől eltekintve nem egyezett a véleményünk. 

Egyik ellenérv a változtatás ellen éppen ez volt: „Nem gondolod, hogy Helyi Levelet csinálsz 

a Parádi Mozaikból?” 

   Nem, nem gondoltam. Nem gondoltam egyáltalán Parádi Mozaikot szerkeszteni, de írni 

sem. Mint a felvezető címben olvasható: változnak az idők. Változnak. Az önkormányzati lap 

főszerkesztője a testületi viták alatt lemondott, visszaadta a lehetőségét, amelyről 

polgármester urat levélben tájékoztatta. Lépéskényszer alakult tehát ki. A testület úgy foglalt 

állást, hogy tudok írni, a másik közéleti lap rendszeres írója vagyok, vállaljam hát el ezt a 

feladatot. Három szám erejéig –próba jelleggel- elvállaltam, ugyanazokkal a feltételekkel, 

mint a lemondott elődöm. Három szám erejéig tehát személyemben van a főszerkesztő. 

Lapszámonként bruttó 30.000 Ft-ért.  A szerkesztőbizottságnak tagja még Dr. Nagy István és 

Csortos György alpolgármester urak. 

   Azt nem ígérhetem, hogy a véleményem, mint szerkesztői, képviselői és bizottsági elnöki 

vélemény nem fog megjelenni. Azt viszont kijelenthetem, hogy a testületi ülések határozatai, 

egy-egy döntés alaposabb ok-okozati összefüggése meg fog jelenni. Elsődleges szempont az 

információ átadása, és csak másodlagos az olvasmányosság beépítése - egyetértve dr. Nagy 

István előző ciklusbéli főszerkesztő álláspontjával. (Amennyiben a cenzúra radírja fogni fog, 

a véleményem kifejtésére ott a másik közéleti időszaki kiadvány.) 

   Szívből remélem, hogy e lapban közölt írások tartalmukban olyanok lesznek, amik az Önök, 

kedves Olvasók igényeit az átadott információk tekintetében kielégítik. Mivel Önökért, az 

Önök pénzéből íródik e kiadvány, ezért minden kritikai észrevételt a szerkesztőbizottság –és 

magam is- szívesen fogadunk. Amennyiben közérdeklődésre számot tartó írásukat eljuttatják 

hozzánk, olvasói levélként jelenhet meg e lapban.  

   Kedves Mindannyiuknak, szerkesztőtársaim nevében is, jó egészséget kívánok. 

             

                                                                                                       Szakács Zalán főszerkesztő 

http://www.parad.hu/
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Ünnepeink 
 

A nemzeti ünnep 
 

Minden család, minden nemzet életében vannak ünnepek, amelyeken a hétköznapok 

sodrásában visszaveszünk a rohanó tempónkból. Az ünnep, az emlékezés azt jelenti, 

hogy ilyenkor összejön a család apraja-nagyja, és a családfő aktív közreműködésével 

megüljük a jeles napot.  
   Hazánkban sem történt ez másképp az október 23-i nemzeti ünnepünkön. A nagycsalád, a 

magyar nemzet szerte a világban emlékezett arra, hogy 59 évvel ezelőtt a Budapesti Műszaki 

Egyetem éjszakai diákgyűlésén a magyar ifjúság nyilvánosan hangot adott a szovjet csapatok 

Magyarországról történő visszavonásának, a korábbi sztálinista vezetők leváltását és szabad 

választásokat, szabad sajtót követelve. Ezek a követelések voltak azok, amelyeket a magyar 

forradalom tényleges kezdőpontjául megjelölhetünk, és végül az 1956-os események 

kirobbanásához vezettek.  A forradalom lángja hamar bejárta az országot, és egy héten belül 

Parádon is megalakult a Forradalmi Bizottság. Ez a bizottság volt az, amely a megtermelt és a 

már betakarított mezőgazdasági terményeinket védte a forradalmi kavarodásban a 

széthordástól a Cifra istállóban. (A Cifrát a termelőszövetkezet használta, csak 1971. 

augusztus 25-re rendezték be az állandó kiállítást.) A teljesség igénye nélkül áll itt a bizottság 

(eddig fellelt) tagjainak a neve a 27 személyből: Kívés József Parád Nagyközség posztumusz 

díszpolgára, Tóth (cukor) István, a bizottság elnöke, Kívés János, Kívés Ernő, Gáspár Sándor, 

Osztafin (pityőr)János, Osztafin (olasz) János, Juhász György, Pifkó András, Versegi István.  

   A Forradalmi Bizottság a forradalom napjaiban étkezési almát szállíttatott a recski állami 

gazdaságból az erdőgazdaság teherautójával Budapestre, Szakács József sofőr és Juhász 

György kísérő részvételével. A rakományt személyesen Pongrácz Gergelynek adták át, 

amiből a szabadságharcosokon kívül a Rókus Kórház kapott, szétosztandóan a harcokban 

megsebesültek, az ápolók és családjaik között. 

   A forradalom leverését követően a budapesti almafuvarnak következményei lettek. Először 

is egy polgári peres eljárásban az alma árát meg kellett fizetni az üzemanyaggal együtt a 

Forradalmi Bizottság tagjainak. Másodsorban pedig volt olyan tagja a bizottságnak, aki 

Kistarcsát is megjárta, míg másnál koholt vádak alapján házkutatásokat tartott az akkori 

karhatalom. 

   A parádi események leképezték az országos eseményeket. Tehát van, lett volna mire 

emlékezni Parádon is ’56 kapcsán. Egy néma percet e sorok olvasása közben szenteljünk  

hőseinknek, ha már közösen erre az idén helyben nem nyílt lehetőségünk!      

Szakács Z.   
 

Mindenszentek és halottak napja 

 
   A mindenszentek ünnepével az egyház azokat az üdvözült lelkeket állítja elénk, akiknek 

nincs önálló ünnepük. Nem olyan ismertek, mint a nagy szentjeink, de mivel ők is szentek 

lettek, ezért megemlékezünk valamennyiükről, egy közös ünnepen. Így nem marad ki a 

megemlékezésből egyetlen megdicsőült sem, akik Isten örömébe jutottak. Közöttük lehetnek 

rokonaink, barátaink is. A mindenszentek és a halottak napja egymást követi, a kettőt össze is 

szokták téveszteni. A halottakra történő emlékezés több mint ezer évre tekint vissza. Szent 

Odilion, a clunyi bencések apátja arra kérte a szerzeteseit, hogy mindenszentek ünnepének 

(Festum omnium sanctorum) másnapján különös buzgósággal imádkozzanak az elhunytakért. 

Valamennyi elhunytért, akik még nem érezték meg Isten közelségét, hanem a tisztulás helyén  
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várják bűneik bocsánatát, várják a belépést az örök boldogságba. Abba a boldogságba, ahol a 

mindenszentek ünnepén megemlékezettek már bebocsájtást nyertek. A clunyi apátságból tejed 

el a halottakról való megemlékezés szokása, míg a mindenszentek jelentősége elsorvadt, a két 

ünnep összemosódott.  

   Mindenszentek ünnepének a hagyományai a IV. századba nyúlnak. Szent Efrém szíriai 

egyházatya ( ? – 373) és Aranyszájú Szent János már tud a mindenszentek ünnepéről, amelyet 

május 13-án, illetve a pünkösd utáni első vasárnap tartottak. E vasárnap neve a görög 

egyházban ma is a szentek vasárnapja. Nyugaton 609-ben tűnik fel először ez az ünnep, mikor 

május 13-án „Szűz Mária, Vértanúk Boldogasszonya és minden vértanuk tiszteletére” avatják 

fel a római Pantheont. Nem csak a vértanukat, hanem valóban minden szentet november 1-jén 

Írországban és Angliában kezdték ünnepelni a 700-as években, és ez az ünnep hamarosan 

általános is lett. A november 2-i halottak napja azonban szent Odilion (962-1048) clunyi 

apáttól ered, aki 998-ban kiadott utasításában emléknapul bevezette minden bencés 

rendházba. Hamarosan a bencés renden kívül is megülték, a XII. és XIII. században egész 

Európában elterjedt, s a XIV. századtól Róma is átvette a november 2-i ünnepet. 

   Mindkét napot számos hiedelem övezi. A néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak a halottak, 

ezért régen sokfelé a számukra is megterítettek, kenyeret, sót, vizet tettek az asztalra. Egyes 

vidékeken a temetőbe vitték az ételt, és a sírokra helyezték. Sokfelé úgy tartották, hogy a 

mindenszentek és halottak napja közti éjszakán a halottak miséznek a templomban, és amíg a 

harang szól, a halottak hazalátogatnak. Ezért minden helységben lámpát gyújtottak, hogy az 

elhunytak eligazodjanak a házban. Zentán például minden családtag gyújt egy gyertyát, s a 

hiedelem szerint az követi leghamarabb az elhunyt szeretteiket, akinek legelsőként ég le a 

gyertyája. Amúgy egy házban minden egyes saját halottnak gyújtania kell egy pilácsot, amely 

az emberek bűnét magára vevő Krisztust jelképezi. Végül az otthoni és a sírok körüli 

szépítésnek még az is a lényege, hogy az ideiglenesen felkelő halottak kedvüket leljék a 

hajdani és a jelenlegi környezetükben. 

   Ne csak ezen az ünnepen, hanem az év minden napján gondoljunk azon szeretteinkre, akik 

előttünk jártak a hit jelével, és már a béke álmát alusszák. Éljenek tovább bennünk az ő 

szavaik, cselekedeteik és mindennapjaik, hiszen csak az hal meg, akit elfelejtenek! 

 

Szakács Zalán 

 

Idősek Világnapja 

 
Már hagyománnyá vált, hogy évente egy alkalommal összejövünk azért, hogy kifejezzük 

hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik hosszú, munkában 

eltöltött évek után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket. Így történt ez idén is.  

2015. október 2-án 17 órától a Közösségi Házban ünnepeltük együtt az Idősek Világnapját. 

Ez alkalomból Mudriczki József polgármester köszöntötte az időseket, majd Tarnai Kiss 

László nótaénekes; a Dankó Rádió vezető-szerkesztője, műsorvezetője örvendeztette meg a 

résztvevőket jól ismert magyar nótákkal, örökzöld slágerekkel és rengeteg tréfás, vidám, 

szórakoztató történettel. A hangulat kitűnő volt.  

A műsor előtt és után lehetőség nyílt megtekinteni Bíró Ernő parádi lakos képeinek kiállítását, 

melyeket saját maga készített különböző technikával. Munkáihoz ezúton is gratulálunk, 

kívánunk további szép alkotásokat és hozzá jó egészséget! 

Köszönjük, hogy a műsorra idén is szép számban eljöttek. Bízunk benne, hogy mindenki jól 

érezte magát. Kívánunk minden idős társunknak jó egészséget, örömökben, békességben, 

szeretetben gazdag éveket még nagyon sokáig. 

Simon Ingrid 
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40 éves osztálytalálkozó a Kecskeméti Táborban 
 

   1975-ben kerültünk ki a parádi általános iskolából, és indultunk el életútjainkon, a többség 

más vidéken. Egy kivételével minden osztálytalálkozót megtartottunk, és a két osztályból 

általában 20-25 fő legtöbbször el is jött.  

   40 év alatt sok minden történt velünk, s jó volt újra együtt lenni. Tanárokkal, 

hozzátartozókkal együtt 33-an vettünk részt a parádiak szerint csak Kecskeméti Táborként 

ismert helyszínen megszervezett rendezvényen. Magunk főztünk, repertoáron volt bográcsban 

főzött pincepörkölt, tárcsán sütött fűszeres csirkecomb sült krumplival és kemencében sütött 

kenyérlángos, s innivalóról, süteményekről is gondoskodtunk valamennyien.  

   Sajnos az osztályfőnökeink már nincsenek közöttünk, ezért úgy döntöttünk, hogy 

meghívjuk azokat a tanárokat, akik tanítottak bennünket, és még el tudnának jönni. Nyolc 

meghívottból négyen el is jöttek, s bízom benne, hogy ők is jól érezték magukat.  

   Megemlékeztünk elhunyt társainkról is: Farkas, László, Fejes Gábor, Szabó Éva, Szakács 

Péter, Török Nándor sajnos már nincsenek közöttünk. Sokan pedig egyéb elfoglaltságaik 

miatt nem tudtak eljönni.  

   Sokan 40 év után talán találkoztak először, s láttam az arcokon, hogy mindenki örült a 

lehetőségnek, és jól érezte magát. A csodálatos helyszín, s hogy mindent együtt csináltunk, 

kötetlen együttlétünk mind hozzájárult ahhoz, hogy emlékezetes maradjon ez a találkozó is. S 

ahogyan telnek az évek fölöttünk, úgy érezzük szükségét annak, hogy gyakrabban kellene 

találkoznunk. Így lehet, hogy már jövőre összejövünk majd valahol. Köszönöm mindenkinek 

a részvételt és a segítséget.                                                                                      Béres Magdi 

 

 
 

1975-ben végzett 20 tanuló: Babiják Györgyi, Béres Magdi, Csortos Ibolya, Enyedi Lajos, Farkas Márta, Fejes 

Andrea, Fejes Mária, Fejes Lőrinc, Gábor Magdi, Horváth Imre, Kívés Emőke, Kívés Margit, Kollár István, 

Kovács Éva, Kozma Péter, Marokházi Csaba, Szakács Csilla, Szakács Mária, Szelei Károly, Tóth Erika.  

Tanáraink: Kívés Józsefné, Nagy Istvánné, Nagy István és Pável József. 
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Parádfürdő az endurozás fellegvára 
 
Az augusztus 20-i hosszú hétvégén immár harmadik alkalommal látogattak a motorozás 

szerelmesei Parádra, és tették ezt több, mint 100-an.  

Ez egyben azt is jelenti, hogy évről évre egyre rangosabb eseménynek lehetünk házigazdái. A 

2015-ös év több szempontból is mérföldkő a sportág történetében, mert a pénteki napon az 

országban eddig egyedülállóan itt rendeztek éjszakai extrém enduro futamot. A programok 

kora délután kezdődtek egy hivatalos megnyitóval, ahol a polgármesterünk köszöntötte a 

rangos mezőnyt és a szép számú közönséget. Az edzések alatt a kilátogatók létszáma percről 

percre nőtt, és a döntő futamokra elérte becslések szerint az ezer főt. Persze volt is látvány, 

hiszen az ország legkiválóbb motorosai kápráztatták el a tisztelt nagyérdeműt az extrém 

endurozás tudományával. Az éjszaka leple alatt a fiúk rendíthetetlenül rótták a köröket, 

repültek a patak fölött, ugráltak fákon, kövön a fizika törvényeit meghazudtolva. A lelkes 

közönség szórakoztatására egy streetfighter bemutatót is beiktattak a programba, aki 

hajmeresztő mutatványokat mutatott be lángoló, füstölő motorjával. A döntők végeztével 

papírfoma végeredmény született. Az első helyen a kockás zászló ifj. Németh Kornélt intette 

le, aki világklasszisnak számít ebben a szakágban. A második helyen egy ifjú tehetség, Holló 

Bence végzett, ki az idei évben mesterével, Korival több rangos külföldi versenyen gyűjtötte a 

tapasztalatot, és ért el szép eredményeket. A dobogó alsó fokára Kovács Dávid Bence 

állhatott, aki óriási csatában győzte le a Dakar néző számára nem ismeretlen Varga Ákost, 

azaz Almát. A profi és az amatőr kategória dobogósai egy látványos tűzijáték keretében 

vehették át értékes ajándékaikat, majd egy enduro partin oszthatták meg élményeiket 

egymással és a lelkes szurkolókkal. 

   Egy fergeteges péntek este után csodás napsütéses szombatra ébredt a mezőny. A korábbi 

napok intenzív esőzései után sokan egy lyukas garast nem raktak volna arra, hogy az égiek 
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mégis megkegyelmeznek, de szerencsére és némi ősi népi hagyományt felelevenítve a 

verseny napjára mondhatni ideális enduros idő kerekedett. Azt gondolom, ez volt a jutalom a 

kitartó munkáért, hiszen a Mátra utoljára 1991-ben adhatott otthont enduro versenynek.  

Ebből arra az évre épp egy Európa Bajnoki futam jutott Mátrafüred központtal. A reggeli 

kötelező regisztrációs és technikai procedúrákat követően 87 motorkerékpár került a Parc 

Fermébe. A nevezési listát áttekintve a szakmabeli megállapíthatta, hogy rendkívül nívós 

nemzetközi mezőny gyűlt össze, sok-sok világbajnokságot megjárt versenyzővel. A napi 

penzum közel 130 km volt az első osztály számára körönként egy enduro és egy krossz 

speciál szakasszal. A második vonal egy, míg a hobby harmadosztály 2 kör kedvezményt 

kapott. A speciálokon elért időeredmény és a napi büntetések összesítéseként hirdetünk 

győztest minden napon, majd a két napi összideje alapján kerül ki a futam győztese. Az első 

versenynapon Németh Kornél állt az élen, őt követte 1 perc hátránnyal Bohuslav Radek 

(Szlovákia) és 8 mp-re a helyi versenyző, Holló Bence. A pálya igen változatos és élvezetes 

volt, természetesen az élvonalnak egy-két látványos és rendkívül nehéz szakaszt is beiktattak 

a rendezők. A nézők is megtalálták a számukra legideálisabb helyszínt, szép számmal voltak 

jelen a mért szakaszokon és a Köves-patak mentén is, ahol minden körben elhaladt a mezőny 

minden talpon maradt tagja. A napot sikeresen befejező versenyzők vidáman, mosolygó 

arccal tolták be motorjaikat az esti zárt pakolóba, Parc Fermébe. A vb válogatott tagjai 

Zsembery Barna vezetésével egy rögtönzött, nap végi 15 perces szerviz szimulációt tartottak, 

és a jelenlévők bepillantást nyerhettek egy profi versenyző életébe. Mindösszesen negyed 

órán belül kell a versenygépet rajtkész állapotba hozni, gumikat cserélni és a napi sérüléseket 

orvosolni. Ilyen az igazi enduro verseny, kemény, fárasztó és hosszú, de ezeket a legényeket 

keményfából faragták, és bírják a strapát. Szükséges is bírni, hisz a szombat esti utcabált 

követően vasárnap reggel újra nyeregbe kell szállni és leküzdeni az akadályokat. A szombati 

érdeklődés szerencsére vasárnapra sem lankadt, és továbbra is szép számmal szurkoltak 

kedvenceiknek az újdonsült enduro “funok” és a már törzsszurkolók. A második versenynapot 

követően a stopper mutatója az előző napi eredményt mutatta. A két napos küzdelmet ifj. 

Német Kornél nyerte Bohuslav Radek előtt, aki a második helyével egy csodás születésnapi 

ajándékot kapott, hisz megnyerte az abszolút Magyar Enduro Bajnoki címet. Holló Bence a 

dobogós helyezésével megszerezte a bronzérmét a bajnokságban. A “I”-re a pontot a 

díjazottak közös pezsgőzése tette fel, amelyet egy remek baráti hangulatú beszélgetés 

követett. Itt a kitartó közönség szemtanúja lehetett annak a sportemberekhez méltó, 

összetartó, családias viselkedésnek, amit sajnos mai világunkban már csak nagyon kevés sport 

mondhat magáénak. Reméljük a jövőben is házigazdái lehetünk ennek a kiváló emberekből 

álló enduros családnak. Bízunk benne, hogy sikerült újabb híveket szerezni a sportnak, és a 

gyerekek közt talán a jövő egyik tehetségét is megihlettük. A rendező csapat háláját szeretné 

tolmácsolni Parád Önkormányzatának, a helyi vállalkozóknak és a lelkes helyi fiatalokból álló 

csapatnak, akiknek kitartó önzetlen munkája nélkül ez a rendezvény nem jöhetett volna létre. 

Egyúttal köszönjük a lakosság türelmét és biztatását. 2013-ban jótékonysági versenyként 

indult, de céljaink ma már nagyobbra törőek, mint ahogy elvesztett barátunk céljai is azok 

voltak.  

 

MEGEMLÉKEZÉS 

 

Fájó szívvel gondolunk sporttársunkra, aki már az égi versenypályákon vívja csatáit, de 

szelleme mindig köztünk van. 

                 

                   Szöveg: Hadobás Ádám, fotó: Sidló Tamás 
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Tudta Ön? 
 

Szeptembertől kötelező óvodába járatni azokat a gyermekeket, akik elérték a három éves 

kort.  Nem árt odafigyelni a szülőknek a gyermek hiányzására, mert ha az igazolatlan 

hiányzások száma eléri a húszat, akkor a családi pótlék megvonható lesz. 

 

Adókártya kell a gyermekeknek. 2016. január 01-jétől csak az adóazonosító jellel 

(adószámmal) rendelkező gyermekek után lehet igénybe venni családi adókedvezményt. A 

2008. december 09-e után született gyerekeknek az adóhatóság automatikusan kiállítja az 

adókártyát, így nekik nem kell igényelni. Viszont az ettől idősebbek számára a szülőknek 

rövidesen ki kell váltani. Bővebb felvilágosítás az adóhivatal 06-40-424-242-es telefonján. 

 

Többen étkezhetnek ingyen.  Szeptembertől a törvényi változások miatt bővült azon 

gyermekek köre, akik ingyenes étkezésre jogosultak az óvodákban, bölcsődékben. A 

legfontosabb változás, hogy azok a gyerekek is ingyen étkezhetnek az említett 

intézményekben, akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a 89.408 

Ft-ot. Az ingyenesség megállapítása a szülő jövedelmi nyilatkozatán alapul. Ezen túlmenően 

annak a gyereknek is ingyen jár az étkezés az óvodában, aki rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesül, tartósan beteg, illetve fogyatékos, vagy olyan családban él, 

amelyben tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermeket nevelnek. Akkor is jár a kedvezmény, 

ha a gyermek családjában három, vagy több gyermeket nevelnek a szülők. Általános iskolás 

gyermek akkor étkezhet ingyen, ha a tanuló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesül, vagy nevelésbe vették. Az étkezés igénybevételéhez a szülőknek minden esetben 

nyilatkozatot kell tenniük, a kedvezmények igénybevételéhez a dokumentumokat csatolni is 

kell. Az étkezési térítési díjakról az intézményvezetők adnak további információt. 

 

Életet menthet az oltás. A múlt hónapban már térítésmentesen lehetett igényelni a szülőknek 

a 7. osztályos leányaik részére a méhnyakrák elleni HPV-oltást.  Magyarországon évente 

körülbelül 500 nő halálát okozza e súlyos betegség, ezért a Nemzeti Védőoltási Programban 

tavaly közel 40 ezer leány szerzett védettséget a betegséggel szemben, ami az érintettek 

mintegy 80%-a. A szakemberek szerint az oltást követően is szükséges évente szűrésre járni, 

mivel nem mindegyik vírustörzs ellen hatásos. A szakemberek szerint a vakcina akkor a 

leghatásosabb, ha lányok a nemi életük megkezdése előtt kapják meg az oltást. A 7. osztályos 

lányok védettségének a kialakulásához két oltás szükséges fél éven belül. Az első a napokban, 

a második pedig jövő tavasszal. A HPV fertőzés nem csak a méhnyakrák okozója lehet, 

hanem egyéb fej-, nyaki- és a genitáliák környékén megjelenő daganatokat is okozhat. Ezért 

egyre több helyen elérhető az oltás a 12. éves fiúk részére is.   

 

Az influenza elleni védőoltás várhatóan november első hetétől lesz elérhető a családorvosi 

rendelőben. Azok kaphatják díjmentesen, akik valamilyen krónikus betegségben szenvednek, 

illetve betöltötték 65. évüket. Nem haszontalan ez a vakcina sem, mert nagyon sok 

kellemetlenségtől kímélhetjük meg magunkat, (és pénztárcánkat) ha nem dönt ágynak az 

influenza és az esetleges szövődményei. Akik nem jogosultak az ingyenes oltásra, a 

gyógyszertárból szerezhetik be, de receptköteles, ugyanakkor a receptre felírva kedvezményes 

áron lehet hozzájutni. Az oltásokról érdeklődni az orvosi rendelőben lehet. 

 

A helyi Roma Kisebbségi Önkormányzat egyhangú szavazással az október 7-i ülésén 

Berkes Elemért választotta meg a Parádi Roma Kisebbségi Önkormányzat Elnöknek. Ezzel a 

döntéssel a tavalyi választások óta tartó patthelyzetet oldotta fel a kisebbségi testület tagsága.  
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Nyugállományba vonulás miatt (Farkas Ernőné) megüresedett adóügyi előadói állást a 

pályáztatást követően szeptember végétől Pintérné Csortos Ildikó tölti be.  A helyi adókkal 

kapcsolatosan a továbbiakban a főtanácsos asszony áll a Tisztelt Lakosság rendelkezésére. 

 

A képviselő-testület üléseiről filmfelvétel készül, amelyek az ülést követően általában 5 

munkanapon belül kerülnek feltöltésre az internetre. Megtekinteni a www.parad.hu oldalon, 

„a testületi ülések videó” pontra (baloldali menüsor alja) kattintva érhetők el. 

 

Fogadóórák. Mudriczki József polgármester úr Parádóhután, az egykor volt iskola 

épületében minden hónap első hétfőjén fogadja a helyieket, 15.30 – 16.30 óra között. 

Parádon, a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben érhető el. 

A Településfejlesztési Bizottság a lakossági konzultációját december 1-jén 17.00-órától tartja 

a Közösségi Házban. 

Dr. Antal Árpád és Szakács Zalán képviselők Parádon, a Közösségi Házban minden hónap 

első hétfőjén várják a Tisztelt Lakosokat. Szakács Zalán 16 – 17 óráig, míg dr. Antal Árpád 

17 – 18 óra között áll szíves rendelkezésükre. 

 

Kibővült a hadigondozotti ellátásra jogosultak köre. Támogatást igényelhetnek a 

hadiözvegyek és a hadiárvák. Anyagi támogatás nyújtható volt hadiárvák, volt hadigyámoltak 

és volt hadigondozott családok számára is, akiket 1949 január 1-jét megelőzően 

nyilvántartásba vettek, azonban a pénzellátást nagykorúvá válás miatt, vagy 1949-ben 

politikai okok miatt megszüntették, illetve a kérelmet elutasította a hatóság, vagy nem is 

került kérelem előterjesztésre. 

   A törvénymódosításnak köszönhetően megnyílik a hadigondozotti jogosultság lehetősége a 

II. világháborúban elesett, eltűnt, illetve hadifogságban elhunyt katonák és 

munkaszolgálatosok özvegyeinek és árváinak és mindazoknak, akiknek férje, édesapja 

1938.november 2. és 1945. május 9. között volt a Magyar Királyi Honvédség és Csendőrség 

kötelékében szolgált, függetlenül állományviszonyától és rendfokozatától, és attól, hogy a II. 

világháborút lezáró párizsi békeszerződés következtében más ország állampolgárává vált. A 

járadék összege megegyezik a hadigondozotti ellátásra jogosultak havi rendszeres 

járadékának összegével, mely az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30 

százaléka, ez jelenleg 8550 Ft.  

 A kérelmezőnek az ellátásra való jogosultságot okiratokkal kell bizonyítania és csatolni kell a 

kérelemhez. Bármely okirat elfogadható bizonyítékként, amely kétséget kizáróan igazolja az 

igény jogosságát. Ide értendő a halotti anyakönyvi kivonat, hivatalos hatósági értesítés, vagy 

holttá nyilvánító bírósági döntés, a halál hadi eredetét igazoló okirat, hadigondozó hatóság 

nyilvántartásba vételt igazoló okirata. 

A rendszeres havi járandóság a Heves Megyei Kormányhivatal Pétervásárai Járási 

Hivatalában személyesen igényelhető. Tájékoztatás a település jegyzőjétől is kérhető. 

 

Csalók a láthatáron. A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság újabb módszerekre hívja fel a 

lakosság figyelmét, amellyel a csalók próbálkoznak a jóhiszemű állampolgároknál. A 

legfrissebb módszere a trükkös elkövetőknek az úgynevezett „unokázós csalás”, amelynek 

lényege, hogy közeli hozzátartozóra, főként unokára hivatkozva kérnek segítséget. 

   A kiszemelt, főképp időskorú áldozatot késő este, vagy az éjszaka folyamán síró, zaklatott 

hangon felhívja telefonon egy személy, aki elmondja, hogy hirtelen bajba került unokájának 

sürgősen nagyobb összegű pénzre van szüksége, vagy pénzzé tehető értékre, amit 

személyesen a hozzátartozó – unoka - nem tud átvenni, de az ismerősét elküldi érte. 

Előfordulhat, hogy a telefonáló saját magát adja ki az idős ember unokájának. Ilyen esetben 

http://www.parad.hu/
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mindenki azonnal ellenőrizze a hívás valóságtartalmát! Hívják fel telefonon azt a személyt, –

unokát- akire az ismeretlen, síró telefonáló hivatkozik! Legyen mindenki óvatos, ne bízzanak 

meg a váratlanuk jelentkező idegenekben! Ne adjanak nekik pénzt és semmilyen más értéket 

sem! 

   Ne felejtkezzenek el a csalók korábbi, hagyományos módszereikről sem, mely esetekben az 

ismeretlen személyek közműszolgáltatók, (víz, gáz, villany) segélyszervezetek (vöröskereszt, 

karitász, stb.) és egyéb hatóságok nevével élnek vissza. Most, az őszi időszakban kivált 

óvatosnak kell lenni a házaló árusokkal, akik burgonyát, hagymát, almát, egyéb zöldségfélét, 

esetleg takarót, tűzifát, vagy bármely más portékát kínálnak megvételre. Az ilyen csalók 

módszere az, hogy párban vannak. A nagyobb címletű pénzből nem tudnak visszaadni. 

Megkérik a gyanútlan vásárlót, hogy hozzon kisebbet, vagy váltson fel pénzt, közben az 

egyikük kifigyeli, hogy honnét veszi elő a vevő a pénzt. Aztán az egyikük leköti a vásárló 

figyelmét, a szemfüles kifigyelő pedig beoson a házba, és magához veszi az ott lévő többi 

pénzt is.  

  Ha ilyen otthoni vásárlásra adja valaki a fejét, akkor a vásárlást megelőzően szóljon 

hozzátartozónak, szomszédnak telefonon. Kérje meg, hogy legyen jelen a vásárlásnál, hogy ne 

tudják elterelni a figyelmét, illetve szemmel tartsák együtt az árusokat. Fontos tudni, hogy 

Parád területén a házalós árusítás előzetes bejelentéshez kötött, amit a jegyzőnél kell megtenni 

az árusnak. Ha házalókkal találkozunk, jelezhetjük a jegyzőnél. Érdeklődhetünk tőle, hogy 

van-e arra a napra bejelentkezett mozgóárus. A jegyző a 06-36-364-118-as telefonon érhető 

el.  

   Amennyiben segítségre van szüksége, mert becsapták, megkárosították, hívhatóak a helyi 

rendőrök. Madarász Imre főtörzszászlós 06-20-776-8077-es telefonon, míg Kelecsova Péter 

Attila törzszászlós a 06-20-776-8060-as telefonon érhető el. Természetesen a 107-es rövid 

hívószámú rendőrségi központi segélyhívón és kérhető segítség.  

 

A rovatot összeállította: Szakács Zalán                           
                                  

 

Tanévkezdés a Bendegúz óvodában 
 

   A 2015/2016-os tanévet ismét három korcsoporttal indítottuk óvodánkban. Ezt megelőzően 

augusztus hónapban a nyári karbantartási, fertőtlenítő, felújító munkálatok megtörténtek. 

A nagycsoportos gyermekek már rutinosan érkeztek az első naptól kezdve. A középsősök is 

ismerősként üdvözölték egymást. A visszaszokás a nyári laza napok után nem okozott 

nehézséget. 

    A kiscsoportosok a tanévkezdés első heteiben a beszoktatás, közösségbe való beilleszkedés 

napjait élik meg szüleikkel együtt. A gyermekek 3 éves korukat betöltve folyamatosan 

nyernek óvodai felvételt a tanév folyamán ebbe a csoportba. Kivételes esetekben törvényi 

szabályozás szerint lehetőség van a kisgyermek két és féléves korától való óvodáztatására, pl.: 

anya munkába állásának segítése céljából. 

    A nagy- és középső csoportosok részére ebben a tanévben is sok túrát, kirándulást 

szervezünk, hogy minél több természetes környezetben fellelhető élményszintű tapasztalat- és 

ismeretszerzésben legyen részük. Ebből kifolyólag nevelésünkben fokozott hangsúlyt kap a 

természetet értő módon óvó-védő magatartás alakítása. Településünk helyi turisztikai 

látványosságainak megismertetését is fontos feladatunknak tekintjük. 

Terveink szerint tartalmas, élménydús tanévet élhetünk meg a szülők szoros 

együttműködésével.    

Bükerné Huszár Erzsébet 



 11 

Forró volt a nyár 

 

Mozgalmas, bár kevésbé látványos időszakon van túl a képviselő-testület. E lapból ez 

idáig a testületi ülések döntései ebben a választási ciklusban kimaradtak, ezért most 

vissza kell menni az időben az érthetőség kedvéért. A lap terjedelme miatt csak az 

általam fontosabbaknak vélt döntések következnek. 

   A lakosságot élénken foglalkoztatja annak az 57 millió Ft-nak a sorsa, amit az 

önkormányzatnak kellett kifizetni az Magyar Államkincstár részére. Ez két tételből tevődik 

össze. Egyrészt azt a közel 41 millió Ft-ot foglalja magában, amit a parádi iskola 

jogosulatlanul igényelt mint állami támogatást a művészeti oktatásban résztvevő diákok után 

a kincstártól. Ez a kincstári vizsgálati jegyzőkönyvben tényként van leírva. Másrészt az a 

hozzávetőleg 16 millió Ft, amit a jogosulatlan igénylés miatt, kvázi „büntetésként” kellett 

megfizetni. Május 26-án tárgyalta volna a képviselő-testület a 2014. évi költségvetés 

módosítását és a tavalyi év zárszámadását. Már a költségvetés módosítása kapcsán élénk vita 

bontakozott ki a fent említett összegekkel kapcsolatban. A testületi tagok nehezményezték, 

hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatos információk nem állnak teljes mértékben a 

rendelkezésükre, holott az előterjesztésekből is ki kellene derülni, másrészt pedig e jelentős 

tételek nincsenek –a jogszabályi előírásoknak megfelelően- külön, önálló soron feltüntetve, 

hanem összemosásra kerülnek a többi tétellel. Mivel az világossá lett, hogy e tétel -pályázati 

segítséggel vagy nélküle- kiegyenlítésre került az előző képviselő-testület határozata nélkül, 

az ő regnálásuk idején, ezért úgy határozott a jelenlegi testület, hogy a tények feltárására eseti 

bizottságot hoz létre. A gazdálkodás célszerűségéért ugyanis a képviselő-testület felel. A 

polgármester úr nem tartotta szükségesnek a vizsgálódást (holott a gazdálkodás 

szabályszerűségéért a polgármester felel), ezért ő nemmel szavazott a bizottság felállítására. 

Ennek ellenére a bizottság felállt, elnökének dr. Nagy István, tagjainak pedig dr. Antal Árpád 

és Szakács Zalán lett megválasztva. A munkához nyomban hozzálátott az eseti bizottság. 

Mivel a Magyar Államkincstár által ellenőrzött időszakot követően a parádi iskola az 

önkormányzattól átkerült állami működtetésbe, ezért engedélyt kellett kérni az államtól, amit 

a Klébersberg Intézet testesít meg. A Klébersberg Intézet főigazgatójától azt kérte a bizottság, 

hogy engedélyezze az iskola igazgatójának a bizottság előtti meghallgathatóságát, és a 

feltenni szándékozott kérdésekre a válaszadás lehetőségét. Mivel az állam a nyáron 

átszervezte az iskolák működtetését, és a Klébersberg Intézet is ezzel volt elfoglalva, ezért 

picivel több mint egy hónapot kellett várni az engedélyre. A bizottság július 6-án vette kézhez 

Hanesz József főigazgató úr levelét, amiben arról ír: „A Magyar Államkincstár által az 

Intézményben lefolytatott központi költségvetésből származó hozzájárulások, támogatások 

megalapozottságát vizsgáló helyszíni ellenőrzés eredményeképp Parád Nagyközség 

Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) jelentős összegű visszafizetési 

kötelezettsége jelentkezett. A mindezt eredményező hiányosságok, szabálytalan 

nyilvántartások és elszámolások körülményeinek kivizsgálása, az Intézményvezető 

felelősségének megállapítása elengedhetetlen, ezért az Önkormányzat eseti bizottságának 

ellenőrzési tevékenysége során Szalai Gábor Béláné intézményvezető asszony meghallgatását 

engedélyezem.” Ezért dr. Nagy István elnök úr késlekedés nélkül küldte a meghívót az iskola 

igazgatója részére, mellékelve a Klébersberg Intézet főigazgatójának idézett levelét is. A 

képviselő-testület tagjainak a meglepetésére az iskola igazgatója nem vette át ezt a levelet a 

hivatali kézbesítőtől, és nem is jelent meg a bizottság ülésén. A bizottságnak csak Sándor 

Miklósné pénzügyi főtanácsosnak és Varró Gyula címzetes főjegyzőnek volt módja 

kérdéseket feltenni. Az egyirányúság miatt a kapott válaszok nem értékelhetőek teljes 

bizonyossággal (mert a másik két érintett nem jelent meg), ezért az eseti bizottság lezárta a 

munkáját. Azt fogalmazta meg javaslatként a testület felé, hogy nyomozati hatáskörrel 
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rendelkező külső szervet keressünk meg ezzel a kérdéssel. A testület ezt a javaslatot nem 

fogadta el (július 21-én), csak dr. Nagy István, dr. Antal Árpád és Szakács Zalán támogatták. 

Nem támogatta a többség annak ellenére, hogy az önkormányzat bizottságának nincs 

nyomozati jogköre (csak tényfeltáró), és a megjelenést sem tudja kikényszeríteni. Azonban 

mivel jelentős összegről van szó, -aminek a sorsa pár dokumentum bemutatásával a bizottság 

előtt akár tisztázható is lett volna, és a KLIK elnöke is tisztázandónak ítélte- de két meghívott 

ezt nem látta szükségesnek, ezért dr. Antal Árpád és Szakács Zalán képviselők az ügyészséget 

keresték meg a kérdéssel. Az Egri Járási Ügyészség a fenti pénzek sorsa körüli helyzet 

tisztázása végett elrendelte a nyomozást, amit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-

magyarországi Regionális Bűnügyi Igazgatóság Heves Megyei Vizsgálati Osztálya jelenleg is 

folytat. 

   A képviselő-testület (talán a fenti előzmények miatt) 4-2 arányban nem támogatta Szalai 

Gábor Béláné újabb igazgatói kinevezését az iskola élére, miután a Klébersberg Intézet kérte 

a testület állásfoglalását. 

   A 2014. évi költségvetési rendelet módosításáról is csak harmadjára sikerült dönteni, miután 

ezt kétszer már nem fogadta el a testület. (Parád legújabb kori történelmében példa nélküli 

eset.)  Végül az elfogadás nem abban a formában történt, ahogy az a polgármesteri 

előterjesztésben szerepelt. Dr. Antal Árpád indítványára a testület úgy döntött, hogy az 57 

millió Ft-os fizetési kötelezettséget részletezzük és tételenként külön soron szerepeltetjük a 

költségvetésben és a zárszámadásban is. (Ilyenre sem volt még példa, hogy költségvetési, 

zárszámadási rendelettervezetet a testület átírjon.) A szavazás előtt Lóczi Béla képviselő 

kérdést intézett a település jegyzőjéhez, hogy szabályos-e, ha részletezve kerül be a tétel a 

módosításokba. A jegyzői válaszból megtudható volt, hogy szabályos, de nem szeretné a 

részletezést. Ennek ellenére a testület július 7-én az ellenkezőjéről döntött, név szerinti 

szavazással. 

   A nyár másik „slágere” a központi orvosi ügyelet volt. Az előző szolgáltató a tavasszal 

felmondta a szerződését, és a helyébe lépő új cég, a Farmavizit Kft. úgy vette át és működteti 

tovább a rendszert, hogy a váltásból sem a betegek, sem pedig az ügyeleti ellátásban dolgozók 

nem vettek észre semmit. A központi orvosi ügyelet hét települést szolgál ki. Recsk, Sirok, 

Mátraderecske, Mátraballa, Bodony, Parádsasvár, Parád (Parádóhuta, Parádfürdő és a kórház). 

Már a felsorolásból is kitűnik, hogy a sok érintett miatt nehéz téma az ügyelet kérdése. A 

lényeg az, ami már országos sajtóban is megjelent, hogy Mátraderecske Önkormányzata úgy 

ítéli meg, hogy az ügyeletet lehet olcsóbban is működtetni.  A 0 Ft-tól pedig olcsóbb nincs. A 

szeptember 23-i mátraderecskei közös testületi ülésen, ahol mind a hét érintett település 

testülete jelen volt, elhangzott, hogy Mátraderecske nem is fizet a jelenlegi szolgáltatónak az 

ügyelet ellátásáért. Ugyanakkor a másik hat településsel szemben –közte Paráddal is- és a 

Parádfürdői Állami Kórházzal szemben is bejelentéssel élt, mert mi valamennyien eleget 

teszünk a vállalt fizetési kötelezettségünknek az orvosi ügyelet működtetése végett. Az ügy 

szépséghibája, hogy a polgármester úrnak már legalább egy hónapja tudnia kell erről a 

körülményről. Azóta már volt bizottsági- és testületi ülés, (az informálisakat nem említve) de 

a képviselőket ismét jelenős késéssel tájékoztatta.  

   Derecske részéről a tavasszal elhangzott egy olyan ajánlat, hogy ők hoznak olcsóbban 

szolgáltató vállalkozást. Időközben kiderült, hogy a látótérbe került céggel a felsorolt hét 

település háziorvosai nem kívánnak együtt dolgozni. Olyannyira nem, hogy ha a jelenlegi 

rendszerben változás lesz, akkor közülük többen akár fel is állhatnak (elérték már a 

nyugdíjkorhatárt), és nem csak az ügyeletet kell akkor az önkormányzatoknak megoldani, 

hanem a háziorvosi ellátást is. 

   Parád képviselő-testülete világosan megfogalmazta az orvosi ügyelettel kapcsolatos 

álláspontját, már a kezdetek kezdetén. A testületnek gyakorlatilag mindegy, hogy melyik cég 
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végzi a szolgáltatást. A lényeg, hogy a háziorvosaink elfogadják a szolgáltatást végző 

vállalkozást, és jól együtt tudjanak működni. Parád testületének ez az egyik legfontosabb 

momentum. A mi -környékbeli- orvosaink már annyira ismerik a falvak lakóit, hogy sok 

esetben már azt is tudják, hogy melyik portán milyen kutya van, nem csak a páciens 

problémáit. Kell ettől jobb? Lehet ettől jobbat?  Nos, ezekre a kérdésekre nem kaptunk 

választ. Azt tudom, -mivel jelentős energiát befektetve utána jártam- hogy a favorizált cég is 

végez orvosi ügyeleti tevékenységet, de többnyire „alkalmi” személyzettel. Ugyanakkor 

azokban a falvakban, ahol szolgáltat, úgy látja el az orvosi ügyeletet, hogy nem ott, illetve 

nem a környékbeli települések egyikén van a székhelye az ügyeletnek (mint nálunk Recsk, 

ahonnan 10 perc alatt bármelyik település elérhető), hanem a tőlük 30 km-re fekvő városban.  

Ez azt jelenti, ha valakinek szüksége van orvosra a rendelési időn túl, akkor az orvos legjobb 

esetben se nagyon ér el a beteghez fél órás időtartam alatt. Másik alternatíva, ha a beteget 

utaztatják az orvoshoz, de az sem rövidebb idő. Tehát ezen okok miatt a parádi testület nem 

kívánt változtatni az orvosi ügyelet szolgáltatóján.  Szerencsére a derecskei összevont ülésen 

már minden önkormányzat valamennyi felszólalója így vélekedett. Javaslatainkkal olyan 

közbeszerzési szöveget próbáltunk összeállíttatni a közbeszerzési jogásszal, amivel elérhető 

lett volna, hogy a jelenlegi (Farmavizit kft.) legyen a biztos nyertes. A jogász azonban a 

közbeszerzési törvény passzusai miatt egy kivételével minden javaslatot elfogadhatatlannak 

tartott. Ez az egy azonban szerencsére bekerül a közbeszerzési felhívás szövegébe. A lényege, 

hogy bármely cég legyen is a nyertes, annak először a jelenleg ügyeletet adó háziorvosainkat 

kell felkérni a munkára, és csak akkor fordulhatnak másokhoz, ha a háziorvosok nemet 

mondanak.  

   A polgármester úr látszólag nem törődött bele a testületi döntésbe, és úja és újra előhozta a 

kérdést. Ezért olyan határozati javaslattal éltem, hogy Parád testülete határozatban mondja ki, 

hogy elégedettek vagyunk a jelenlegi rendszerrel, így nem kívánunk az ügyelet kérdésével 

foglalkozni. A testület egyhangúlag fogadta ezt el, kivéve a polgármester úr nem szavazatát. 

Ő folyamatosan azzal érvelt, hogy a jelenlegi szolgáltató már nem láthatná el a feladatát, mert 

nem volt közbeszerzés. Mindannyiszor kértük, hogy aki ezen az állásponton van, az tegye 

elénk az ide vonatkozó jogszabályt, mert addig nincs miről beszélni. A jogszabályt nem 

láttuk. Szeptember 23-án sor került a már említett mátraderecskei közös képviselő-testületi 

ülésre, ahol Parád képviselői első ízben szembesültek dolgokkal. Olyan dolgokkal, amiről 

kiderült, hogy a többi település odahaza, a saját testületi üléseiken már áttárgyalta. A közös 

testületi ülést is a parádi testület vetette fel, amit a polgármester urunknak nem sikerült 

javaslatként elfogadtatni a kollégáikkal. Végül erre az összevont ülésre azért került sor, hogy 

minket, parádiakat meggyőzzenek arról, amiről mi hallani sem akartunk. A közös együttlét 

alkalmával megejtett szavazás is úgy zárult, hogy Parád nem fogadta el a javaslatot (az első 

szavazás alkalmával). A második szavazás valamikor éjszakába nyúlóan volt, amin én már az 

idő előrehaladott volta miatt nem vettem részt. Parád csak ekkor fogadta el a közbeszerzési 

eljárás megindítását az ügyeletre vonatkozóan. Tehát az orvosi ügyelet ellátására az érintett 

hét település nyílt közbeszerzési eljárást bonyolít le, aminek a koordinálását, lebonyolítását 

Mátraderecske Önkormányzata végzi. Az már csak hab a tortán, hogy a közös képviselő-

testületi ülés jegyzőkönyve 15 napon belül nem készült el. Három hét elteltével érdeklődtem 

utána Mátraderecske jegyzőjénél telefonon, aki még pici türelmemet kérte. A jegyzőkönyvek 

határidőre történő elkészítésének tekintetében problémák úgy látszik máshol is vannak. A 

késésnek az lett a következménye, hogy a közbeszerzési jogász jegyzőkönyv nélkül, 

emlékezetből készítette el a közbeszerzési kiírást. Ez viszont több ponton is ellentétes a 

Mátraderecskén elhangzottakkal. Ezért az látszik most valószínűnek, hogy új közbeszerzési 

eljárás kerül lefolytatásra a hibás kiírás miatt. 
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Örökzöld téma a képviselő-testületi üléseken Gálfalvy Gallik Béla (Palóc Piac és a pavilon 

sori faházának) ügye. Az indulatoktól sokszor kicsit sem mentes kérdés tovább fokozódott, 

hogy a hivatal (jegyző és a polgármester) nem adott meg minden információt a testületnek az  

ügy objektív elbírálásának elősegítésére. Éppen ellenkezőleg: nagyon fontos körülmények 

menet közben, véletlenül láttak napvilágot. Tovább nehezíti az ügy megoldását, -bemutatott 

okiratok alapján- hogy az adóhivatalnak is van „tévedése”. Mindenesetre, ami most látszik az 

az, hogy a testület az ügy szövevényes volta miatt nehezen fog tudni döntést hozni. 

Testületi döntés született arról, hogy a Kossuth út 49. alatt lévő önkormányzati lakás (régi 

iskola) bérleti joga a továbbiakban Baranyi Bettina részére lesz biztosítva, mivel a 6 éves 

kisfia több koponyaműtéten esett át, és a lakhatásuk sem volt megoldott. Ezzel a döntésével a 

képviselő-testület nem csak a bérleti szerződést aláírónak, hanem két nagykorú közvetlen 

hozzátartozójának is megoldotta a lakhatási gondját (július 21.). 

Augusztus 6-án döntött arról a képviselő-testület, hogy Nagy Oszkár Parád korábbi 

polgármesterének a díszpolgári cím adományozásáról szóló képviselő-testületi határozatát 

nem helyezi hatályon kívül, tehát nem vonja vissza a díszpolgári címet. 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén még a tavasszal javasolta Szakács Zalán, hogy 

a bizottság indítványozza a testület részére az egyszerűsített foglalkoztatást (alkalmi munka) 

azok részére, akik munkaképesek és segélyért folyamodnak az önkormányzathoz. Követve a 

kormány gyakorlatát, miszerint a munkát preferáljuk. A testület az indítványt támogatta, és 

500.000 Ft-ot különített el erre az évre. Mivel a rendszer az indítványozó véleménye szerint 

nagyon alacsony hatásfokkal működik, ezért javaslatára a szeptember 29-i ülésen a képviselő-

testület úgy határozott, hogy a már-már „szociális munkának” nevezhető, önkormányzati 

egyszerűsített foglalkoztatásról a testület rendeletet alkot. 

Szintén szeptember 29-én döntött arról a testület, hogy a Bursa Hungarica Ösztöndíj 

Pályázathoz a korábbi éveknek megfelelően most is csatlakozni kívánunk, és kiírásra kerül a 

pályázat a felsőoktatásban részvevő diákok számára.  

Ugyancsak ezen az ülésen született döntés, hogy szociális tűzifa vásárlására pályázatot nyújt 

be az önkormányzat az előző évek gyakorlatát követve. Újdonság az idei télre vonatkozólag, 

hogy a beérkezett kérelmeket nem a polgármester úr, hanem a Szociális- és Egészségügyi 

Bizottság fogja elbírálni. Az előző testület közvetlenül a tavalyi választások előtt az elbírálás 

jogát átruházta a polgármester úrra. A képviselő-testület ezt a jogot vette vissza a döntésével 

és telepítette át a bizottságra, mivel a bizottság jól működik és képes a feladatának az  

ellátására. 

Ezek mellett határozat született a közművelődés-szervezői álláshely pályáztatással történő 

betöltéséről  2016. január 1-jétől kezdődően, továbbá megkezdi a testület, illetve a bizottságai 

az előkészületeket arra vonatkozólag, hogy az önkormányzat saját tulajdonú, nem profit 

orientált kft-t hozzon létre. 

Döntött arról is a testület, hogy a Hársfa utca nevét viselő közterület, -ami tulajdonképpen 

másik utca- érintettjeit lakossági fórumra hívja, ahol a Hársfa utcához nem kapcsolódó, de 

vele azonos nevet viselő utcarész elnevezésének megváltoztatása kerül áttekintésre. A név- 

változtatás kapcsán többek között felmerült Kitaibel Pál és Bél Mátyásnak a neve. Egyikük 

a parádfürdői fürdőkultúra megteremtője, míg másikuk a gyógyvizeink vegyelemzését végez- 

te el. Minden okunk megvan arra, hogy a Parádhoz kötődő elődeink emlékét ápoljuk. Pláne  

úgy, hogy ez nem jár anyagi vonzattal.  

  A Parádi Mozaik szerkesztői gárdájában történő változás és a főszerkesztő balesete miatt sok 

ismertetésre váró döntés jött össze, e miatt sikeredett nagyobb terjedelműre az ülésekről szóló  

írás. 

                                                                                                                             Szakács Zalán 
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Iskola – egy kicsit más szemmel 

 
  Szeretném előrebocsátani, hogy ez a cikk egy magánvélemény, egy olyan önkormányzati 

képviselő magánvéleménye, aki mérnökként rendre mindenben a logikát, a tényeket keresi, és 

nem tud mit kezdeni azokkal a dolgokkal, véleményekkel, melyekben nem lelhető fel a 

tényszerűség, következetesség, pusztán kizárólag érzelmi alapon születnek. 

Azt gondolom, azzal minden kedves Olvasó egyetért, hogy egy település iskola nélkül olyan, 

mint egy ház alapok nélkül. Még áll, de ideje meg van számlálva. Ez értelemszerűen igaz 

Parád településre is. 

  Aki kicsit is figyelemmel kíséri az eseményeket, tudhatja, hogy az iskolarendszer ismét 

átalakulóban van. Ez nem atomfizika, egyszerű matematikai következmény. Csökken a 

születendő gyermekek száma, így csökken az iskolai kihasználtság, ami fenntarthatatlanná 

teszi a jelenlegi rendszert. 

  Ha figyelmen kívül hagyjuk az egyéb, gazdaságtalannak tűnő alternatív lehetőségeket 

(önkormányzati vagy alapítványi fenntartású iskola), akkor Parádnak három alapvető 

választási lehetősége van. Az egyik, hogy sodródunk az árral, és egyelőre a hetedik és 

nyolcadik osztályok (később vélhetően még több osztály) elkerülnek tőlünk, majd egy 

körzetközponti iskolába kell eljárniuk a parádi hetedikes, nyolcadikos gyerekeknek. A másik 

lehetőség, hogy Parádon jön létre az a bizonyos körzetközponti iskola, mely az ígéretek 

szerint komoly infrastrukturális és szellemi fejlesztésekkel járhat. A harmadik, jelenleg 

(illetve az elmúlt időszakig) reálisnak tűnő lehetőség, hogy az iskolánk egyházi fenntartásba 

kerüljön át. 

  Azt gondolom, az nem képezheti vita tárgyát, hogy az első verzió nem válhat valóra, az a 

település lassú, de hatásos ellehetetlenülésével lenne egyenlő. Parád (másokkal egyetemben) 

lépéskényszerbe került. A tárgyalások két irányba folyhatnak. A körzetközponti iskola 

tekintetében az állami döntéshozókkal, míg az egyházi iskola tekintetében értelem szerűen az 

egyházzal kell megkezdeni a párbeszédet. 

  A körzetközponti iskola tekintetében az egyeztetések előrehaladottak, úgy tűnik, komoly 

esély van a státusz elnyerésére és az ezzel együtt beígért fejlesztésekre. Köszönet érte az 

ebben közreműködőknek! Ez azt jelentheti, hogy az iskolánk fennmaradása hosszú (politikai 

döntés kérdése, hogy mennyire hosszú…) távon biztosítva lehet. Természetesen, mint minden 

döntésnek, így ennek is számtalan előnye és értelem szerűen hátránya is van. Nem kívánok 

moralizálni, ezért minden kedves Olvasó gondolja végig saját belátása szerint a vélt előnyöket 

és hátrányokat. 

  Az egyházi iskola már egy sokkal érzékenyebb és összetettebb kérdés. Ennek vélt előnyeit és 

hátrányait nem tudom és természetesen nem is akarom itt felsorolni, nehéz lenne objektívnak 

maradni. Meg kell kérdezni olyan szülőket, pedagógusokat, akiknek valódi kapcsolatuk van 

ilyen intézményekkel. Az viszont tény, hogy egy egyházi iskola alapítását sok egyeztetésnek, 

fórumnak kell megelőznie, és azt sem szabad elfelejteni, hogy az egyházi döntéshozók csak és 

kizárólagosan abban az esetben hajlandóak (ha, és amennyiben egyáltalán hajlandóak) az 

iskolát átvenni, ha a szülők túlnyomó többsége is egyetért ezzel. Az egyházi iskola, mint 

lehetőség, korábban már felmerült az iskola jelenlegi vezetésében is, de valamilyen 

megfontolásból el lett vetve. Az elmúlt hetekben az önkormányzati képviselők körében is 

valós alternatívaként merült fel az iskola (és adott esetben az óvoda) ebben a struktúrában 

történő további üzemeltetése, elsősorban az oktatás minőségének megőrzése, növelése 

érdekében. Ahhoz, hogy az egyházi iskola lehetőségét is életben tartsuk, először szükséges 

megkeresni az ottani döntéshozókat, hogy egyáltalán van-e esély a parádi iskola átvételére. 

Hogy ez megtörténhessen, a testületnek szükséges egy határozatot hoznia, amiben hivatalosan 

jelzi ebbéli szándékát, és egyben meghatalmazza a küldötteket az egyház képviselőivel 
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történő hivatalos kapcsolatfelvételre. Nos, itt tartott a folyamat 2015. november 5-én, este, az 

önkormányzat informális ülésén. A döntést, azaz az ominózus, fent említett határozat 

meghozatalát a testület technikai okokból 2015. november 09-én reggel 8.00 órakor 

megtartandó rendkívüli ülésére halasztotta. Aztán…. 

  Aztán történt valami, számomra teljesen érthetetlen dolog. A falu első embere valahol az 

előkészítő folyamat során elvesztette a fonalat. Vélhetőleg a jobbító szándék és a település 

jövője iránti aggódás késztette egy meglehetősen bizarr döntés meghozatalára. Hogy a 

megbeszélések során melyik fázisban kalandozott el a figyelme, azt nem tudom, de a lényeg, 

hogy úgy vélte, a folyamat már sokkal előrébb tart a valóságosnál és az általa vezetett testület 

már arról kíván határozni, hogy melyik nap adja át az iskola és az óvoda kulcsát az egyházi 

képviselőknek. 

  Lássuk be, amennyiben valóban itt tartott volna a dolog, teljes joggal aggódhatott volna, és 

kötelessége is lett volna a realitástól teljesen elrugaszkodott testület ámokfutásának 

megfékezése. Ehhez azok a lépések is részben megengedhetők lettek volna, amiket meglépett, 

nevezetesen, hogy az intézményvezetőkkel karöltve, a szülők aktív bevonásával 

megrendszabályozza az eltévelyedett testületi tagokat. Szinte mindet, hisz szinte mindegyik 

(egy kivétellel) eltévelyedett. Csakhogy…. 

  Csakhogy a falu első embere által vélt és a valós helyzet sajnos nincs, nem volt 

összhangban. Ez a félreértés, meg nem értés, szerencsétlen értelmezés vezetett odáig, ami a 

hétfői testületi ülésen történt. Félretájékoztatott szülők és pedagógusok kérték számon a 

testület tagjaitól, hogy miért is nem lettek bevonva ebbe az igen fontos döntésbe. Személyes 

meggyőződésem (amivel persze lehet vitatkozni), hogy a döntést meg sem lehet hozni az 

érintettek előzetes tájékoztatása és a véleményük kikérése nélkül. Azonban ezen az ülésen, 

ahogy fentebb is jeleztem, nem az iskola átvételéről született döntés, csak arról, hogy 

megkezdjük a hivatalos kapcsolatfelvételt az egyházi vezetőkkel, hogy ez alapján Ők 

elvégezhessék a monitorozást és megkezdhessék a szülők tájékoztatását és a velük történő 

egyeztetéseket. Lássuk be, azért ez nem ugyanaz... 

  Végül is valahol mindennek megvan a maga értelme, így ennek a dolognak is komoly 

tanúsága van, minden résztvevő számára. A képviselőknek – többek között – az, hogy 

település lakossága felé, a választók felé sokkal jobban kéne kommunikálni az aktuális, 

folyamatban lévő ügyeket. A tisztelt választóknak és a kedves intézményi dolgozóknak pedig 

talán annyi, hogy érdemes az információk forrását egy kicsit alaposabban megvizsgálni. Az, 

hogy a falu első emberének ebből mi a tanúság, azt reméljük, idő közben már levonta. 

Lóczi Béla 

 

Összegzésképp: az iskola jelenlegi formájában az állam átalakítása miatt nem maradhat. 

A 7. és a 8. osztályok nélkül munkaerő felesleg keletkezik, sorsuk bizonytalan. Ugyancsak 

bizonytalan a központi iskola léte, ha a recski iskola egyházi lesz. Ez esetben a recski tanulók 

maradnak helyben és valószínű, hogy a most saját falujukba járó derecskei, (ballai, siroki) 

diákok sem jönnek Parádra, csak Recskig. Ez logikusnak tűnik, mivel ők eddig sem akartak 

utazni a tanulás miatt. Ebből következtethetünk arra, hogy a körzetközponti iskolába nem lesz 

meg az állam által elvárt létszám, ami maga után vonhatja a körzetközpont áthelyezését másik 

településre. Ez azért is rejthet veszélyt, mert Parád első körbe nem került fel a központi 

iskolák listájára. Az egyházak nem bezárják az intézményeket, hanem fejlesztenek, hogy 

távolabb is vonzóvá váljanak az iskolái és az utánpótlás meglegyen majd a városi 

középiskoláiba. Egyházi iskolát bezárni sem hallottunk eddig. Egy település iskola nélkül, 

vagy leépülő iskolával a legújabb-kori történelemből tudjuk, hogy felerősíti az elvándorlást, 

ami végérvényesen a falu elöregedéséhez, majd elnéptelenedéséhez vezet. Ezért a hosszú távú 

érdekeinket mindenképpen az egyházi iskola jelentené – főszerkesztői vélemény. 
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Földhöz juthatnak a gazdák – megkezdődött az árverési 

hirdetményi időszak  (A Heves Megyei Kormányhivatal Közleménye) 

A Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 

(NFA) a Kormány 1666/2015. (IX. 21.) határozata alapján árveréssel kívánja értékesíteni a Nemzeti 

Földalapba tartozó, általa kijelölt, 3 hektár térmértéket meghaladó nagyságú ingatlanokat. Az 

értékesítésre kerülő ingatlanokra és az árverésre vonatkozó minden adat, információ megtekinthető az 

NFA honlapján (www.nfa.hu).  

A 30 napig tartó árverési hirdetményi időszak alatt van lehetőség a megvásárolni kívánt földrészlet 

tekintetében az árverési biztosíték (a földrészlet hirdetményben meghatározott kikiáltási árának 10%-

a) megfizetésére, mely vagy belföldi pénzintézetnél vezetett forintszámláról átutalással, vagy a 

Budapest Bank bármely fiókjában készpénz befizetéssel teljesíthető. 

Az árverési biztosíték megfizetésére - egy összegben - legkésőbb az árverést megelőző munkanap 

12.00 óráig van lehetőség. Amennyiben nem egy összegben, és nem pontos összeg érkezik, az 

automatikusan az árverésen történő részvételből való kizárást vonja maga után. Amennyiben a 

földrészlet vételárát a vásárló hitel igénybevételével kívánja kiegyenlíteni, úgy a hiteligénylés 

feltételeiről a pénzintézeteknél szükséges érdeklődni. 

Árveréseket csak megyei jogú városokban, a kormányhivatalok által biztosított helyszíneken 

szerveznek. Heves megyében 2 helyszínen, a Szövetkezet utca 4. szám alatt - a Heves Megyei 

Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztályán - illetve a Szövetkezet utca 6. 

szám alatt - az Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztályán - tartják majd 2015. 

november 16-ától a földárveréseket, hétfőtől szombatig minden nap reggel 7.30 - 17.00 óráig. Az 

egyes földrészletekre vonatkozó árverések megkezdésének időpontjai az NFA és a Heves Megyei 

Kormányhivatal honlapján (http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves), a Heves Megyei 

Kormányhivatal Kossuth Lajos utca 9., illetve Szövetkezet utca 4 és 6. szám alatti hivatalaiban, ezen 

kívül a földárveréssel érintett települések önkormányzati hivatalában és a közös önkormányzati 

hivatalokban tekinthetők meg. 

Az árverés napjára vonatkozó helyszíni regisztráció feltételeit a hirdetmények tartalmazzák. 

Az árverési nyertes az árverést követő 8 munkanapon belül köteles felkeresni a szerződéskötés 

időpontjának egyeztetése céljából az NFA területileg illetékes irodáját, melyek elérhetőségeit 

megtalálhatók az nfa.hu/kapcsolat oldalon. 

A szerződéskötést követően a földforgalmi törvény alapján 60 napos kifüggesztési időszak veszi 

kezdetét, amely alatt a földforgalmi törvényben meghatározott elővásárlásra jogosultak élhetnek ezen 

jogukkal.. A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének feltétele továbbá a teljes 

vételár megfizetése. 

Az érdeklődők részére bővebb információval NFA Heves Megyei Területi Irodája szolgál Egerben, a 

Deák Ferenc utca 51. szám alatt. Az iroda az árverési időszak alatt folyamatosan nyitva tart 

(hétvégenként 8.00-12.00 óráig). Telefonszám: (36) 560-580, (36) 560-582, (36) 560-583, (36) 560-

581. A regisztrációhoz szükséges egyes kérelmek formanyomtatványai a Heves Megyei 

Kormányhivatal honlapjáról tölthetők le (http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/allami-

foldreszletek-nyilvanos-arverese). A tulajdonszerzési feltételt igazoló hatósági bizonyítvány 

kiadásához szükséges kérelmet a Heves Megyei Kormányhivatal földhivatali főosztályához (Eger, 

Barkóczy u. 7.), a földműves adatlap-másolat kiadásához szükséges kérelmet bármelyik járási hivatal 

földhivatali osztályához kell ügyfélfogadási időben beadni. 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/allami-foldreszletek-nyilvanos-arverese
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/allami-foldreszletek-nyilvanos-arverese
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A Kosssuth utca részlete Sasvár felől az 1930-as években. Baloldalon áll ma a Coop Áruház. 
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