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                      Ünnepeink sorjában                 
 

A nőnap 

 A nőnap eredetileg a mai virágos, kedveskedős megemlékezéssel szemben munkásmozgalmi 

eredetű, harcos, a nők egyenjogúságával és szabad munkavállalásával kapcsolatos 

demonstratív nap volt. Ezt a napot az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) a világnapok 

közé sorolja. 1917 március 8-a óta ezt a napot a nők iránti tisztelet és megbecsülés 

kifejezésének napjaként tartja meg a világ. Magyarországon azonban 1948-ban került fel e 

nap a naptárba. 

A nemzetközi nőnap létrehozói szerint az egyszerű, de mégis történelmet alakító nők napja, 

ami a nők évszázados küzdelmét eleveníti fel, melyet az egyenlő jogokért és lehetőségekért 

vívtak. Az első március 8-hoz kötődő esemény 1857-ben történt, amikor március 8-

án emberibb munkafeltételeket és magasabb fizetést követelő textilipari nődolgozók 

tüntettek New York utcáin. 

A nemzetközi munkásmozgalom fejlődésével a nők emancipációjának kérdése is egyre 

inkább előtérbe került: 1866. szeptember 3.és 8. között a Nemzetközi Munkásszövetség  első 

kongresszusán (I. Internacionálé) határozatot fogadtak el a nők hivatásszerű 

munkavégzéséről. Ez a határozat annak az évezredes sztereotípiának kívánt véget vetni, mely 

szerint a nők helye kizárólag otthon van. Az 1899. július 14-én kezdődő II. Internacionálé 

alakuló közgyűlésén Clara Zetkin beszédében hirdette a nők jogát a munkához, az anyák és 

gyerekek védelmét és a nők széles körű részvételét az országos és nemzetközi 

eseményekben.1909-ben az Egyesült Államokban tartották meg az első nemzeti nőnapot, 

február utolsó vasárnapjára, azaz 28-ára igazítva. 

A II. Internacionálé VIII. kongresszusán 1910. augusztus 28. és szeptember 3. között 

határoztak arról, hogy a nők választójogának kivívása érdekében nemzetközileg is nőnapot 

tartanak. A határozatot a kongresszus elfogadta, de a megemlékezés pontos dátumáról nem 

született döntés. 1911. március 19-én  Ausztriában, Dániában, Németországban és Svájcban 

tartották meg a világon először a nemzetközi nőnapot. 1917. március 8-án (Juliánus naptár 

szerint február 23-án, azaz: február utolsó vasárnapján) Oroszországban nők tüntettek 

kenyérért és békéért. Négy nappal később – nem közvetlenül ennek a tüntetésnek a hatására –

 II. Miklós cár lemondott, s polgári kormány alakult, mely szavazójogot biztosított a nőknek. 

Ezzel vált véglegessé a nőnap dátuma is, mely a világ legtöbb országában március 8-a. 

Magyarország a nőnapi felhíváshoz először 1913-ban csatlakozott, amikor az Országos 

Nőszervező Bizottság röplapokat osztott. A következő évben, 1914-ben már országszerte 

rendezvényeket szerveztek. A Rákosi-korszakban a nőnap ünneplése kötelezővé vált, és az 

eredetileg különböző időpontokban rendezett nőnapot 1948-tól szovjet mintára március 8-

án tartották meg. A rendszerváltás után a nőnap Magyarországon is elvesztette eredeti 

munkásmozgalmi hangulatát, helyette a virágajándékozás dominál. 

A nőnap alkalmából szeretettel köszönti a Kedves Hölgy Olvasókat és erőt, egészséget kíván 

Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. Egyben a településünk 

lányainak, asszonyainak az ünnepi műsort követően ajándékkal kíván kedveskedni. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1857
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_8.
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_8.
https://hu.wikipedia.org/wiki/New_York
https://hu.wikipedia.org/wiki/Emancip%C3%A1ci%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/1866
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szeptember_3.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szeptember_8.
https://hu.wikipedia.org/wiki/1899
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlius_14.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Clara_Zetkin
https://hu.wikipedia.org/wiki/1909
https://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_Internacion%C3%A1l%C3%A9
https://hu.wikipedia.org/wiki/1910
https://hu.wikipedia.org/wiki/Augusztus_28.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szeptember_3.
https://hu.wikipedia.org/wiki/1911
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_19.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ausztria
https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1nia
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9metorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/1917
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_8.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Oroszorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/II._Mikl%C3%B3s_orosz_c%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/1913
https://hu.wikipedia.org/wiki/1914
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1kosi_M%C3%A1ty%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/1948
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_8.
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_8.
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„…A női nem, nem más,  

 mint az Isten fénye Örök szépség                                                 

 s öröm örökös emléke…” (Arany Viktor)          

 

                          Meghívó 
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete szeretettel meghívja Parád, 

Parádfürdő és Parádóhuta női lakosságát 2016. március 8. 16:30 órai kezdettel a parádi 

közösségi házban tartandó  

 

Nőnapi köszöntőjére. 

 

Műsor: ”Gyönyörűm Te segíts Engem!” Kelemen Csaba az Egri Gárdonyi Géza Színház 

színművésze előadásában. 

Ünnepi köszöntőt mond: Mudriczki József Parád polgármestere. 

A parádóhutai lakosokat a kisbusz szállítja a rendezvényre, majd vissza. Indulás: Parádóhuta, 

Harangláb16:20 óra, Szeszfőzde 16:22. 

 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
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Március 15-e 

 

Március 15. minden évben piros betűvel van szedve a naptárban. A piros az élénk színével 

felhívja a figyelmet arra, hogy ez a nap különbözik a többitől. Évről-évre ez az ünneplés és az 

emlékezés napja. A nemzeti ünnepünk alkalmából nem csak külsőleg öltjük magunkara az 

ünneplő ruhát, hanem a lelkünket is ünneplőbe öltöztetjük. Ilyenkor végiggondoljuk, hogy mit 

tettünk a közösségeinkkel együtt és külön-külön azért, hogy a ránk bízott örökséget nem csak 

megőrizzük, hanem új tartalommal gazdagítsuk. 

A visszatekintés mindig fontos. Felidézzük a nagy elődök példáját. Felidézzük azt, amit 

Kossuth Lajos, Széchenyi István, Bem József, Klapka György és Petőfi Sándor tett azért, 

hogy hitet és erőt merítsünk képességeik, tetteik kelyhéből, hogy a mai helyzetben képesek 

legyünk a helytállásra, a feladatok vállalására.  Az ember ezen képessége, érzése  nem más, 

mint a szabadság akarása. A Szózatban olvashatjuk: „Szabadság! Itten hordozák véres 

zászlóidat…” 

1848-ban valójában vér áztatta a zászlót. Ma nem vér van rajta, hanem a béke, a jog, a 

törvényesség, az erkölcs, a szolidaritás, az akarat és a mások tiszteletének akarása. Ott hirdeti 

magán azt a három szót, ami a többit eggyé öleli. Ez pedig nem más, mint a kereszténység, a 

magyarság és az összetartozás. Ennek a lényege pedig a szabadságszeretet! Azt üzeni 1848. 

március 15-e, hogy a szabadság oszthatatlan! Ha nem így lenne, akkor nem szabadság lenne, 

hanem egyesek kiváltsága. Bizonyos értelemben ma is küzdenünk kell a szabadságért. 

Küzdeni, mert az emlékezés önmagában kevés. Remélni egy jobb jövőt tettek nélkül nem 

elég. Kitartásra, tettekre van szükség jogainkért, megélhetésünkért. Hatodik éve már új 

országot építünk és második éve új Parádot. A zsarnokság által épített akadályokat le kell 

bontani. A zsarnokságtól eleget szenvedett már a világ és eleget szenvedtünk mi is. A 

zsarnokság erőszakolta rá egy ember akaratát a jobb sorsra érdemes népekre. A zsarnokság 

folytatta öldöklő küzdelmét egészen az értelmetlenségig.  A zsarnokság gázolt bele hosszú 

éveken át az emberek legszentebb jogaiba. A zsarnokság tagadta meg gondolatban is, hogy az 

embernek joga van az önálló érvényesülésre, képességeinek, hajlamainak szabad kifejezésére. 

A zsarnokság eme visszaéléseivel kell leszámolnia a demokráciának! Természetesen nem az a 

demokrácia, amely az egyik ember korlátlan uralma helyett a másikét állítja. Nem az, amelyik 

az egyik embercsoport önző és féktelen uralmát egy másik csoport önző és féktelen 

hatalmaskodásával váltja fel. Az igazi demokrácia alappillére az, hogy sértetlen természetjogi 

elveket ismer el, amelyhez soha, semmiféle hatalomnak nem szabad nyúlnia! Az igazi 

demokrácia arra törekszik, hogy ahol valamely oknál fogva ezek a jogok uralomra nem 

jutottak azok ott is minél előbb elismertessenek és tiszteletben tartassanak. Az igazi 

demokrácia a lelkiismereti szabadságot, a szülők jogait, a munkások szabad egyéniséggé 

válását, a munka rabszolgaságának megtörését írja zászlajára. E célok érvényesítése 

érdekében mozgósítja erkölcsileg kifogástalan eszközökkel a társadalom minden rétegét, erre 

a célra veszi igénybe minden jobb érzésű egyén közreműködését. 
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Mindinkább meg kell döbbennünk, ha arra a közszemétre tekintünk, amivel ma is 

találkozhatunk. Saját magunk megtapasztalhatjuk, hogy nem mindenki tekinti az élet 

természetes velejárójának a demokráciát, hanem mint a szükséges rosszat kezeli. Nem szabad 

megrettennünk az ördög incselkedéseitől! Könnyebb az egyszeri mesterkedést kiállni, mint 

rálépni arra az útra, ahová a meggondolatlanok és lelkiismeretlenek csábtani akarnak 

bennünket! A zsarnokság annál nagyobb, mentől kevesebb ellenállásra talál. Az erőszak 

természete az, hogy ma csak szavazatot akar kikényszeríteni, holnap már fenyeget. Az 

erőszak olyan, hogy ma a házasság kötelékét lazítja és a fiatalságot zülleszti, holnap az 

erkölcsi szabadosságot kívánja állandóvá tenni, holnapután pedig már nem ismer korlátokat. 

Nem kell magyarázni, hogy a zsarnoki szenvedély és az általa megrontott tömegösztönök 

hová vezetnek. Éppen ezért ne feledjük a figyelmeztetéseket és bátran vonjuk le a 

következtetéseket. Tisztában vagyunk vele, hogy ahol az emberek szolgai módon 

beletörődnek sorsukba és nem emelik fel szavukat a nemtetszésük miatt, az hová vezet. 

Tudjuk, az önkény nem szereti a nyilvánosságot, csak a sötétséget és a csendet. 

Mi ezért nem a gyűlöletet, hanem a szeretetet hirdetjük. A gyűlölet lávája többször elöntötte 

már a világot úgy, hogy ma is fuldoklunk benne. Nem csak a külsőt, a házakat, hidakat, 

utakat, huzalokat kell karbantartani, hanem a belső világunkat is. Ennek az alapjai 

meginogtak. Ma is fuldoklunk az erkölcsi, közjogi és gazdasági örvényben.  Zsoltárunk a De 

profundis, imádságunk a Miserere, prófétánk a siralmazó Jeremiás, világunk az apokalipszis. 

Ma is Babilon vizénél ülünk, és idegen énekekre akarnak bennünket tanítani, de megszólal a 

muzsikus hegedűje, a duhaj, jókedv nótája. Ez a muzsikaszó hazudik, mert megfelejtkezik a 

felejthetetlen igazságról, a szegénységről, a világtájak rabsóhajairól, a kitaszított, otthontalan 

emberekről és mindazokról, akiknek többé nem hópárnája, hanem condrája e vidék. 

Miért ünnepeljük március 15-ét? Mert voltak magyar emberek, akik mertek gondolkozni 

hazában, nemzetben. Meg merték fogalmazni nemzeti hitvallásukat. Szabadságharcosaink 

merték vállalni sorsukat, ki merték mondani azt, amit ki kellett mondani. Az emberek 

megértették a szavukat. Akkor, március idusán ez volt a világ rendje. Ma sincs ez másként. 

Tegyük azt, ami kötelességünk, és akarjunk már végre átláthatóságot, rendet körülöttünk. 

Úgy tűnik, hogy ma már az emlékezés önmagában kevés. Csupán remélni egy jobb jövő 

eljöttét, ma már nem elég. Tettekre, szívós munkára van szükség jogainkért, 

megélhetésünkért, népünkért. Ahhoz, hogy szabadok legyünk, stabil gazdasági alapokat kell 

létrehozni. Munkahelyek, egzisztenciális biztonság szükséges. A mindennapok szabadsága 

csak akkor garantálható, ha az embernek nem kell attól rettegnie, hogy holnap tud-e enni adni 

a gyermekének, s ha nem fenyegeti a veszély, hogy elveszíti a tetőt a feje fölül. Ahogy 1848-

ban, úgy most is építeni kell a nemzetet. Lélekben, a közös egymásért gondolkozásban kell, 

hogy egyek legyünk. Fontos, hogy megértsük, együtt kell élnünk, gondolkodnunk és tennünk 

egy szebb jövőért! Ezért az egyenlők között nem lehetnek még egyenlőbbek. Együtt kell 

élnünk.  Ezért ne legyünk önzők és ne csak saját magunkra gondoljunk, hanem azokra is, akik 



 

 6 

segítségre szorulnak! Legyünk olyanok, mint régen. Újra álljunk meg beszélgetni egymással, 

értsünk szót egymással, nézzünk újra egymás szemébe, fogjuk meg egymás kezét, segítsünk 

egymáson. Akarjunk közös jövőt építeni! Ha együtt akarjuk ezt, akkor van szabadságunk és 

lesz jövőnk. A jövőnket leginkább a szabadságszeretetünk fejezi ki. Ez a szabadságszeretet 

március tizenötödikében teljesedik ki. Hogy miért? Mi magyarok néha hosszú ideig 

hallgatunk, tűrünk, de egyszer csak megelégeljük, s azt mondjuk: Elég! És akkor bármire 

képesek vagyunk azért, ami legbensőbb lényünkből fakad. A szabadságharc vezetői és 

közkatonái sem hezitáltak amiatt, hogy van-e remény a sikerre, hogy mennyire van esélye 

akkor, annak a megmozdulásnak. Egyszerűen bíztak önmagukban, saját és népük erejében, 

bíztak a maguk, a sokak igazában. Mertek cselekedni, képesek voltak döntést hozni, végül 

pedig mertek a szívükre hallgatni. Kinek lett igaza? Nekik. Kikre emlékezünk évről-évre? 

Rájuk. A forradalmak nagyjai, vezérei, és velük együtt a névtelen tömegek a „tenni kell már 

valamit” nyomása alatt cselekedtek. Ellentétben velük nem páran, hanem százezrek vállalták a 

cselekvést nyomás nélkül, csupán a szívük vezette őket. És mentek előre, sokszor akár a 

halálba. Mentek, mert érezték, mi a jó, a helyes, mi az igaz, mert tudták, hogy mi hiányzik az 

embereknek.  

Adja Isten nekünk is meglátni a jót, hogy képesek legyünk a cselekvésre és akkor 

remélhetőleg szebb lesz az élet valamennyiünk számára! 

(Emlékeztetőül: március 15-én 16.45 kor Parádóhután az emlékműnél koszorúzás, 18.00 

órakor a parádi emlékműnél.) 

 

A húsvét 

 

Vízkereszttől hamvaszó szerdáig tart a farsangi idő, amit a húsvétot közvetlenül megelőző 

nagyböjti 40 nap követ. Ez a húsvéti előkészület szent ideje, ami arra is hivatott, hogy 

elmélyítse bennünk a bűnbánat és a fegyelmezett krisztusi élet szellemét. 

Nagycsütörtökkel kezdődik a húsvéti szent három nap, amikor felidézzük Krisztus 

szenvedését (nagycsütörtök), halálát (nagypéntek) és dicsőséges feltámadását. (nagyszombat 

éjjel) Az egyházi év legszínesebb liturgiája húsvét éjszakáján mindig magával ragadja a 

lelkünket. A sötét templom bejáratánál tűz pattog. Miután a pap ezt megáldja, meggyújtja 

lángjáról a húsvéti gyertyát. Elmélkedésre nincs sok időnk, mert hamarosan feltör a kiáltás: 

„A dicsőségesen feltámadt Krisztus világossága oszlassa szét a szívünk és elménk homályát.” 

Komoly felszólítás, érezzünk, hogy rólunk van szó. Közben tovább pereg a cselekmény. 

Ujjongó hangon zeng a húsvéti örömének. Később megszólal az orgona a harangokkal és 

fényárba borul az egész templom. Közben a legtöbben átengedjük magunkat a szent 

varázslatnak. Mégis úgy érezzük, hogy különösen az ajkunkra kívánkozik az evangéliumi apa 

egykori panaszos kérése: „Hiszek Uram, de segíts hitetlenségemben.” (Mk 9,24)  
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A húsvéthoz valóban hozzátartozik a hitbéli feszültség és a viaskodás önmagunkkal, amint ezt 

a föltámadás éjszakájának drámai liturgiájában már megfigyelhettük. Sötét templomban 

gyűlünk össze. A pislákoló fényből és a hajnali derengésből fényár lesz. Falak és zárt ajtók 

mögött szilárdult hitvallásunk. Időbe telik, míg szárnyal a hitvalló ének: Jézus él és 

visszatérve a sírból, „az emberi nemre szelíden árasztja a megváltás fényét, él és uralkodik 

mindörökkön örökké.” (Exultet) Az evangéliumi asszonyok történetéből ismét ugyancsak az 

tűnik ki, hogy a hit feszültségek és kételyek között érlelődik. Az első keresztényeknek 

ugyancsak meg kellett küzdeniük önmagukkal a hitükért. Az evangélium elénk tárja, hogy az 

asszonyok nem gondoltak kezdetben a feltámadásra. Ők Jézus holttestét akarták 

bebalzsamozni. A gyászszertartás gondjairól tanakodtak és arról, hogy ki fogja a követ 

elhengeríteni Jézus sírjának a bejáratától. Lekötötték figyelmüket a földi realitások: a sír 

záróköve, saját hitbéli nehézségeik, a tanácstalanság és a csüggedés. Az asszonyok csak akkor 

kezdtek mindent egészen más színben látni, amikor feljött a nap. Ennek fényében a valóság 

rácáfolt aggályaikra: a követ elhengerítették, a sír üres, csak a gyolcsok árulkodnak egykori 

gazdájuk hűlt helyéről. A felkelő nap fényében felismerték, hogy a megfeszített Jézus 

Krisztus, akit ők halottnak véltek valóban föltámadt és köztük él. A felkelő nap fényében 

rájöttek, hogy a feltámadt Üdvözítő éppen őket választotta követül: „Siessetek, mondjátok 

meg tanítványaiknak és Péternek” –hallják az égi hírnök utasítását- Jézus „előttetek megy 

Galileába, ott majd látjátok, amint mondta nektek.” (Mk 10,7) 

Isten megelőző gondoskodása –elhengerítette a követ- és tette –kiüresítette a sírt- eloszlatta az 

asszonyok minden félelmét és aggodalmát. Krisztus világossága eloszlatja a mi szívünk 

homályát. 

Nagyszombat éjszakáján az asszonyok vívódásai saját hitbéli kételyeinket juttatják eszünkbe. 

Tépődve kérdezzük, hogy egyáltalán lehetséges-e ilyen hihetetlen dolog? Van-e föltámadás? 

Miért nem mutatkozik meg a feltámadt Üdvözítő nekünk is?  Amíg így vívódunk és 

tanakodunk Isten már rég megelőzött. Működött és a tudtunkra adta Fia föltámadását. 

Krisztus föltámadt, nincs a sírban! Fénye eloszlatja a szívek sötétségét az evangéliumok 

világosságával. Ennek éppen mi vagyunk a tanúi és sietve tovább kell mondanunk, hogy 

Krisztus széttörte a halál bilincsét és az alvilág mélyéről, mint győző tért vissza. (Exultet) 

Hitünk nagy kérdései a hitbéli nehézségek és kételyek legnagyobb ünnepünk 

örömmámorában sem szűnnek meg. Mi a hit realizmusával akarunk ünnepelni, komolyan vett 

gyengeségeink, kételyeink tudatában. Földi életünkben csak tükörben és homályosan látunk, a 

húsvéti hajnalhasadás derengő fényében. Az igazi napfelkelte Istennél köszönt reánk az örök 

életben. Hisszük, hogy ott majd felkel üdvözítő napunk, Jézus Krisztus, és eloszlatja szívünk 

minden sötétségét. Addig a hit kételyektől gyötört bizonyosságával kell vallanunk, hogy 

Krisztus föltámadott és Vele együtt új életre kelünk mi is!                 

 

A rovatot összeállította: Szakács Zalán.                                                              
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Az utolsó út 
 

Február 24-én kisérték végső nyugalomra Dr. Kulcsár Hedvig főorvosnőt a bodonyi temetőben. 

Dr. Kulcsár Hedvig 1933. január 19-én Bánhorvátiban született, munkáscsalád gyermekeként látta 

meg a napvilágot. A Kulcsár család 4 gyermekéből Hedvig választotta egyedüliként az orvosi pályát.  

1957-ben végezett a debreceni orvosi egyetemen. Kezdő orvosként az ózdi kórházban kezdte a 

hivatását, közben belgyógyászatból szakvizsgázott. A szakvizsgáját követően Putnokon lett körzeti 

orvos, majd a Parádfürdői Állami Kórházban folytatta tovább a gyógyító munkáját. Több, mint 50 

éves aktív orvosi munkájából 36 évet dolgozott Parádfürdőn, még nyugdíjasként is. A parádiak –

munkatársai és a betegek- hamar megkedvelték a kedves, segítőkész és a hivatását alázattal végző 

orvosnőt, aki egyszerre volt szókimondó, egyenes és nyílt.  

A Mindenható Isten nem csak testi adottságokkal, hanem szellemi értékekkel is felruházta. Nem nehéz 

fizikai munkával tartozott a dolgozó nők közé, hanem szellemi képességeivel végzett eredményes, jó 

munkát a betegei gyógyulása érdekében.  

Megbecsülésünket érdemelte ki egyszerű, de példás életével, fáradhatatlan szorgalmával és azzal, 

hogy mindenkiben megbecsülte az emberi méltóságot. Tudásának összes lehetőségével embertársai 

javát, a betegeket igyekezett szolgálni. 

A Főorvosnő volt a „kertnek forrása”, de nemcsak orvosként, hanem édesanyaként is. Ő világított 

Márta és Hedvig leányai számára is. Gyermekei általa ismerték meg a napvilágot, általa ismerkedtek 

meg a szeretet melegével.  Nappá is változott, a szeretet napjává. A gyermeki felcseperedésüket 

követően mindig vissza-vissza jártak a tiszta forráshoz. Életének hatalmas tragédiája volt, mikor 

Németországból „hazafelé” Hedvig lánya vétlenül autóbalesetet szenvedett és a Teremtőnek úgy 

tetszett, hogy a gyermekét hazahívta. Ez a könyörtelen gyász élete végéig elkísérte a főorvosnőt. Földi 

életének utolsó évében betegséggel meglátogatta az Isten, de az utolsó két hetet leszámítva közöttünk 

járt a faluban, beszélgetett az ismerőseivel. Most Ő is Hedvig lánya mellett tért örök nyughelyére. 

Szomorúan vesszük tudomásul, hogy távozásával szegényebbek lettünk és szegényebb lett általa a 

világ. Elapadt a tiszta forrás, de ennek a víznek a tisztaságát meg kell őrizni! Nem szabad feledni, 

hogy tiszta vízből fakadtak a cselekedetei és üdítő, tiszta vízzel oltotta a hozzá fordulók szomját. 

Életét az őszinteség, a szeretettel átszőtt emberi, munkatársi kapcsolatok kísérték.  

Nyugodjon békében!                                                                                                          Szakács Zalán                                                                                                      

 

KEMÉNYFA BRIKETT 

PRÉMIUM MINŐSÉG - GAZDASÁGOS FŰTÉS 

 

A fa-brikett fűrészpor és faforgács nagynyomású préselésével készül. Felhasználható mindenfajta fa, 

szén és vegyes tüzelésű kazánban, cserépkályhában, kandallóban, grillezéshez 100%-ban természetes 

alapanyagokból készül, ragasztó és kötőanyagot nem tartalmaz. Nem kormoz, nem kátrányosít. 

Fűtőértéke nagy, kb. 18-19 Mj/kg (1 tonna keményfa brikett 3-3,5 köbméter erdei fának felel meg). 

Az égési idő: 2-6 óra, (az izzás ideje a keményfa brikettnek 10-12 óra is lehet). Alacsony a 

víztartalma, 10 % alatti (a 2-3 évig száradt fa nedvességtartalma 18-20%). Minimális a 

hamutartalma:1-3% (környezetbarát, kiskertek trágyázásához alkalmazható) Nincs szükség 

feldolgozásra, aprításra, szárításra. Jól raktározható, kisebb helyen elfér. Felhasználása egyszerű és 

tiszta. Állandó minőségű tüzelőanyag áll rendelkezésre és a kiszállított mennyiség ellenőrizhető. 

 

Ár: 56.-Ft/kg 
 

Paraméterek:       ELÉRHETŐSÉG: 

Alapanyag: tölgy, bükk, akác fűrészpor                Telefon: 20/527-4173 

Méret: 15x6x10 cm      Cím:3240. Parád, Kossuth út 181. 

Súly:1 kg/db, csomagolás: 20 kg/ csomag.                             
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Tudta Ön? 

 

Parádóhután bezárt az élelmiszer-vegyesüzlet. Az idei évtől nincs lehetősége a hutai 

lakosságnak helyben beszerezni az alapvető fogyasztási cikkeket. Ezért az önkormányzat 

képviselő-testülete úgy döntött, hogy munkanapokon reggel 7.30 órakor a haranglábtól 

történő indulással az önkormányzati busz ingyenesen hozza Parádra a hutai lakosokat, ezzel 

biztosítva a vásárlási lehetőséget. A busz 8.30 órakor indul vissza Parádról, a Coop Áruháztól. 

 

A képviselő-testület döntésének megfelelően a végéhez közeledik a települési térfigyelő 

kamerák kiépítése. Parád, Parádfürdő és Parádóhuta biztonsága fölött éjjel-nappal működnek 

a jelenleg elérhető legmodernebb technikát képviselő kamerák. Amennyiben minden kamera a 

helyére kerül, zárt rendszerként fognak tovább működni az eddigi szigetüzem helyett. A 

rendszer központja a rendőrség körzeti megbízottjának irodája lesz, ahol valamennyi kamera 

képe egyetlen monitoron is figyelemmel kísérhetővé válik. Ezek működésétől a képviselők a 

lopások számának csökkenését, különösen a falopások visszaszorulását várja.  A teljes, zárt 

rendszer várható kiépítési költsége 2,7 millió Ft. Érdekességképpen megjegyzendő, hogy a 

csúcstechnikát képviselő kamerák bekerülési költsége jelentősen alatta maradt az előző 

testület által tervezett 8 – 10 millió Ft-os költségnek. Nem lényegtelen, hogy a 2010-2014-es 

önkormányzati ciklusban a kamerák tekintetében is a csodavárás történt, várva a pályázati 

lehetőségeket. Ez a testület átérzi, hogy a település elöregedő, a lakosság joggal várja el, hogy 

saját magukat és értékeiket is biztonságban tudhassák. Ezért cselekedett és nem várt tovább. 

 

A parádfürdői „szabadidőpark” tekintetében is felülvizsgálta korábbi álláspontját a 

képviselő-testület. Ennek értelmében úgy döntöttek a képviselők, hogy a volt strand területét 

beépítetlenül, tartalék területként kívánja meghagyni arra az esetre, ha strand építésére nyílnak 

meg pályázati pénzek, akkor –reménybeli nyertes pályázatot követően- ismét eredeti helyére 

kerülhessen a mai kor igényeit kielégítő fürdő. Megjegyzendő, hogy 2010-2014 közötti 

időszakban rendelkezésre álltak strandfürdőhöz is pályázati pénzek, ám az előző képviselő-

testület úgy döntött, hogy ezzel a lehetőséggel nem kívánnak élni. Jelenleg nincs vizes 

élményre pályázati lehetőség, de amint lesz, az önkormányzat pályázni kíván és saját 

beruházásként kívánja megépíteni és a településnek megtartani. Nem várja a testület a csodát, 

befektetőkét és nem is záportározóktól és libalegelőktől várja az idegenforgalom 

fellendülését. Ezzel a jövőbeni pályázattal megvalósulhat egy komplex létesítmény a strand és 

a szabadidőpark összekapcsolásával. Fontos megemlíteni, hogy a szabadidőparkra (amely a 

volt kertészet és a benzinkút közötti terület) beadott pályázatunk, ha nyertes lesz –amire jók 

az esélyeink-, akkor fél milliárd Ft-ot meghaladó, 510 millió Ft-os (elnyerhető maximális 

összegű) fejlesztés indul meg a településen. Ilyen nagyságú beruházásra (ami Parádfürdő 

múltjához méltó komplex rekreációs központ kialakítására irányul) nem volt korábban példa! 
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Itt kell megemlíteni, hogy Parádfürdőn fedett lovarda építésére is pályázott az önkormányzat, 

mintegy 100 millió Ft értékben. Ennek a pályázatnak is ez a maximális összege. Mindkét 

pályázatról tudni kell, hogy nem igényel az önkormányzat részéről önerőt, 100%-ban  

támogatott, de az engedélyes tervek elkészítésének a költsége a települést terheli. A két 

pályázat kapcsán –reményeink szerint hamarosan- 700 millió Ft értékben indulhat meg 

fejlesztés, bízva további pályázati lehetőségekben (strand, Ybl Szálló). Freskó étterem 

energetikai felújítására beadandó pályázatunkhoz az előkészítő munkák megkezdődtek. 

Ezek az előkészítő munkák nem voltak a lakosság részére látványosak, de az eltelt hónapok 

alatt komoly előkészítést igényeltek. (Házépítés sem a tetővel kezdődik.) Éppen ezért nem 

valós az az állítás, hogy ez a testület nem csinál semmit. 

 
A szociális tűzifa támogatásra a lakosság részéről történő pályázati lehetőség erre a 

fűtési idényre befejeződött. Idén télen hozzávetőleg 160 igénylő juttatta el kérelmét az 

önkormányzat Szociális- és Egészségügyi Bizottságához. (Ettől az évtől a bizottság dönt a 

kérvényekről, a polgármester úr helyett.)  Háztartásonként 1 erdei köbméter támogatás 

adható. Az igények jóval meghaladták azt a 79 köbméteres keretet, amit az önkormányzatunk 

pályázaton nyert el. Miután a bizottság (Holló Péter, Gavalecz Mihály, Szakács Zalán) 

körültekintően bírálta el az igényeket, azt kérte a képviselő-testlettől, hogy biztosítson plusz 

forrást további 80 köbméter tűzifa vásárlására. Ezt a kérést a testület is támogatta és közel 1 

millió Ft értékben történt meg a saját fa beszerzése a tavalyi költségvetési pénzmaradvány 

terhére. Így csupán 3-4 igénylő lett elutasítva. Mint már írtam, körültekintően vizsgálta a 

bizottság az igényeket és elutasításra csak olyanok kerültek, akik kérelmükben nem a 

valóságnak megfelelő jövedelmi viszonyokat tüntettek fel, (félrevezetve a bizottságot) illetve 

egy lakóingatlan tekintetében többen is kérelmet terjesztettek elő. Azt itt is nyomatékosítani 

kell, hogy ilyen „bőkezű” támogatásra az új költségvetési évben valószínűleg nem lesz 

lehetőség, hanem szigorúbban kell ragaszkodni a rendeletben rögzített jövedelmi határokhoz. 

Ennek ellenére azt kérem, ha valaki szorult élethelyzetbe kerül őszintén tárja bizottság elé a 

problémáját és arra fogunk megoldást találni, mint ahogy eddig is így történt. 

 

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. 

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. 

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat tavaly év végén pályázatot nyújtott be tanoda 

működtetésére, hátrányos helyzetű gyermekek tanulásának elősegítésére, amelynek az 

elbírálása folyamatban van. A tanodai pályázat feltétele, a megfelelő méretű helységek. Ezért 

a testület úgy határozott, -más helyiségek nem lévén- hogy a kisebbségi önkormányzat 

pályázatához rendelkezésre bocsájtja a takarékszövetkezet feletti emeleti részt. Amennyiben 

nyer a pályázatuk, akkor havi 50.000 Ft bérleti díjat fognak fizeti a települési önkormányzat 

részére az emelet használatáért. Ha nem lesz nyertes a pályázatuk, akkor továbbra is 

használhatják azt egy irodahelyiséget ingyenesen, amit jelenleg is, de nem a teljes emeleti 
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részt. Ugyanakkor az önkormányzat jó gazda módjára folyamatosan figyelemmel kíséri az 

átadott helyiségek állapotát, hogy ne ismétlődhessenek meg a korábbi káresemények. 

A Roma Kisebbségi Önkormányzat vezetője többször megfogalmazta a nemzetiségi hírek 

megjelenési igényét a Parádi Mozaikban, de ehhez írást tőlük ez idáig egyszer sem kaptunk.  

 

Még mindig virágzik az „unokázós” csalás. A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság az 

ősszel már felhívta erre a lakosság figyelmét, amellyel a csalók próbálkoznak a jóhiszemű 

állampolgároknál.  (E lapban is beszámoltunk róla, de ismét óvatosságra intjük a lakosságot!) 

E trükkös módszer lényege az elkövetőknek, hogy közeli hozzátartozóra, főként unokára 

hivatkozva kérnek segítséget, de más családtagra is hivatkoznak. A televízió híradásaiból is 

értesülhettünk, hogy manapság is él ez a csalási forma. 

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, 

vagy valamely családtagjának sürgősen nagyobb összegű pénzre van szüksége, vagy pénzzé 

tehető értékre, amit személyesen a hozzátartozó nem tud átvenni, de az ismerősét elküldi érte. 

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

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 váratlanul jelentkező idegenekben! Ne adjanak nekik pénzt és semmilyen más értéket 

sem! 

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

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

karitász, stb.) és egyéb hatóságok nevével élnek vissza. Óvatosnak kell lenni a házaló 

árusokkal is, akik például ruhaneműt, tüzelőt, stb. árulnak. 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. Viszont ha segítségre van szükség 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 parádi lakosok és vállalkozások számára a Parádi Mozaikban –amennyiben tőlük 

megkeresés érkezik- rövid hirdetéseik részére ingyenes megjelenést biztosítunk, a szabad 

helyek függvényében. A szerkesztőség a hirdetés szövegén történő módosítás jogát fenntartja. 

 

A Központi Orvosi Ügyelet (Recsk) ellátására lefolytatott közbeszerzési eljárás eredménye 

alapján az eddig szolgáltató (Farmavizit Kft) végzi tovább az ellátást, változatlanul a 

környező települések háziorvosaival. Tehát nincs a rendszerben betegeket érintő változás. 

 

A rovatot összeállította: Szakács Zalán                                         
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2016-os esztendő az Autó-Motorsport szerelmeseinek az éve lehet! 
 

Magyarország földrajzilag egyik legmeghatározóbb tájegysége a Mátra. Csodálatos 

környezet, rendkívüli adottságokkal, amely vonzza a turistákat és varázslatos szerpentinjeinek 

köszönhetően azokat is, akiknek vér helyett benzin folyik az ereikben. Ez a környék az előző 

évtizedekben meghatározó része volt a magyar autós-motoros sport életében. Bizonyára sokan 

boldogan emlékeznek vissza a rég múlt versenyeire, az akkori BBK futamokra, Salgó 

rallykra, mátrai hegyi versenyekre, az vagy Enduro Eb-re. Sajnos az elmúlt időben ezek a 

rendezvények távol maradtak különböző problémák és érdekellentétek miatt. Nos ez változhat 

és bízunk benne, hogy változni is fog, hiszen egy ilyen tradicionális helyszín, mint a Mátra 

nem maradhat az idők végezetéig motorzúgás nélkül. Hála annak a pár lelkes embernek, akik 

kisgyerekként a pálya szélén olyan szintű “benzingőz mérgezést“ kaptak, hogy időt és 

energiát nem sajnálva mindent megtesznek azért hogy feltámasszák ezt a picit feledésbe múlt 

sportágat. Az idei évben szerencsére minden hónapra jut valamilyen rangos esemény, így aki 

nem szeret sokat utazni egy-egy verseny kedvéért az is bátran mazsolázhat. 

Április 1-3.között kezdődik a szezon az Eger-Rallyval mely az előző évekhez hasonlóan 1 

napra ellátogat környékünkre is. Bár a végleges útvonal még nincs publikálva de sejteni lehet 

hogy az idén is Parádsasvár-Szuha-Mátraalmás-24.sz. főút vonalon zajlik majd a verseny. A 

végleges útvonal február végére várható. A magyar bajnoki futam része a Közép Európa Zóna 

sorozatnak így népes külföldi indulók táborára lehet számítani. A Rally 1.osztály mellett a 

Historic és a Rally 2-es mezőny is indul. 

Ha május 1. akkor természetesen majális, még hozzá veterán autók társaságában. Révész 

Zoltán és a PAKSZ ebben az időpontban rendezi a II. Veterán Autós Találkozót és Tájtúrát. 

Akinek megdobogtatja a szívét a csodálatos, csillogó eredeti állapotra restaurált régi autók és 

motorok látványa azoknak kötelező program, de aki jól szeretne szórakozni annak is érdemes 

kilátogatni az eseményre. Négy helyszínen zajlanak majd az ügyességi viadalok Parádfürdő, 

Recsk, Bodony, Parádsasvár. A program fél 10-kor veszi kezdetét egy ünnepélyes 

megnyitóval a Parádfürdői Parkolóban. Az indulók csillagtúra jelleggel érintik a kijelölt 

állomásokat, ahol a környék jellegzetes sportágaihoz kapcsolódó feladatokat kell 

megoldaniuk, mint a síelés,  sífutás, favágás és lovaglás. A feladatok teljesítése után a 

várhatón 60-80 autót és motort számláló mezőnyt a parkban tekinthetik meg az arra járók. A 

nap folyamán még egy látványos Stihl Timbersport bemutató is gondoskodik a publikum 

szórakoztatásáról. Az eredményhirdetés 15.30-kor lesz a Freskó kertjében, ahol a nap 

folyamán teljesített feladatok összesítése alapján kerülnek ki a különböző autók kora szerinti 

besorolt kategória győztesei.  

A fentiek mellett a nyár folyamán még egyszer Parádra látogat a veteránosok népes tábora. Az 

időpont még egyeztetés alatt van, de a verseny jellege már megvan. Veterán bajnoki hegyi 

felfutó megbízhatósági versenynek adunk otthont a Parádot és Bodonyt összekötő főúton. Itt a 

főszerep nem a száguldásé lesz. A feladat mindenféle mérő eszköz nélkül megpróbálni a két 

felfutást közel azonos idővel teljesíteni. A győztes akinek a stopper ideje minél kisebb 

különbséget mutat. 

Június 10-12. között kerül megrendezésre immár 4.alkalommal a Mátra Extrém Enduro 

verseny, amely a 2015-ös sikerekre való tekintettel idén megkapta az Alpok Adria futam 

rendezés jogát, ami azt jelenti hogy a magyar pilóták mellett olasz, osztrák, szlovén, horvát, 

bosnyák, szlovák és román versenyzők részvételére is lehet számítani. 

A viadalok szombaton és vasárnap zajlanak a környék erdei útjain.  Figyelembe véve a tavalyi 

sérelmeket, a motorok messze elkerülik a lakóházakat. A verseny központja a már jól 

megszokott Parádfürdői Parkoló lesz. Három különböző nehézségi szintű pálya nehezíti a 
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versenyzők dolgát. Az első osztály és az Alpok Adria mezőny részére a rendezők idén is 

tartogatnak pár extrém feladatot, amelyek a nézők számára remek szórakozást nyújthatnak 

majd. Természetesen a másod és harmad ligások sem fognak csalódni, a pálya számukra is 

kellő kihívást fog tartalmazni.  

A kilátogató néző a versenynapokat követően tartalmas programokkal tölthetik el az idejüket, 

és megismerhetik az endurozás sava-borsát. 

Július 17. az időpont mely a Mátrai Hegyiverseny újjászületésének lehet a dátuma. 2008 után 

8 évet kellett várni, hogy reális esély legyen arra, hogy újra dübörögjenek a lóerők a Mátra 

5,4 km hosszú aszfaltcsíkján. A 2016-os év lesz a sorozatban a 33. hegyi felfutó, tehát 

krisztusi korba léphet a sorozat, amellyel bekerülhet a legendás versenyek közé. Azt hiszem, 

erre joggal tart igényt, hiszen minden évben több ezer kilátogató néző szurkolt a pálya szélén 

és nincs olyan ember a környéken, aki az életében legalább egyszer ne lett volna részese 

ennek az élménynek. További jó hír lehet, hogy amennyiben fedél alá kerül a futam az 

természetesen magával hordozza a 24-es számú főút teljes felújítását, új nemzetközi 

biztonsági feltételeknek megfelelő védő szalagkorlát felszerelését. Ha minden a tervek szerint 

halad akkor országos bajnoki, Zóna Kupa és szlovák bajnoki fordulónak adhat otthont a 

verseny, ahol a karosszériás autók mellett a formula gépek és a Suzuki kupás autók is 

indulnak. A verseny szervezésében Gáspár István gyorsasági szakág elnök, Zengő Zoltán a 

Zengő Junior Team csapatvezetője és Kovács Endre vesz részt.  

Egy dolog biztos, sporteseményben nem lesz hiány. Ezért javaslom az érdeklődőknek, hogy 

az események időpontját jó előre véssék be a naptárba. Akik nem kedvelik a nagyobb 

hangzavarral járó technikai sportokat azok is felkészülhetnek és a családi nyaralásokat ezen 

dátumokra ütemezhetik. 

A részletes programokról a további számokban értesülhetnek az olvasók, ígérjük mindegyik 

program a maga nemében tartalmas és élvezetes lesz. 

 

                                     

                                                                                                                           Hadobás Ádám 

 

 

 

 

 

Tisztelt Szerkesztőség! (Olvasói levél) 

 

Elfogyott a türelmünk a 10 éves várakozásban, ezért úgy döntöttünk, hogy a problémát 

nyilvánosságra kívánjuk hozni. A levél a parádóhutai Cser-dűlő részen már felépített 20 

épület és telektulajdonos véleménye. 

Elegünk van a huza-vonából, a problémáinkra nem figyelésből, kifogásokból. Történt 20014 

őszén, hogy megkerestük a jegyzőurat azzal a kérdéssel, hogy adjon választ arra, mikor lesz 

elérhető a vezetékes ivóvíz a Cser-dűlő ingatlantulajdonosai részére. Azt a választ kaptuk, 

hogy szervezzük meg és kérjük a telektulajdonosok beleegyező nyilatkozatát arra 

vonatkozóan, hogy kérik-e a víz- és csatornahálózat kiépítését. Ez megtörtént és 2005. április 

14-én átadtuk a jegyző úrnak 48 kérelmező nyilatkozatot és kértük, hogy Parád Nagyközség 

Önkormányzata segítse és támogassa a vezetékes ivóvízhez való hozzájutás lehetőségét. 

Azóta lassan 11 év telt el, kézzelfogható eredmény nélkül. 

Szinte havonta érdeklődtem az ügy állásáról, ami egyre kínosabbá vált. Becsapottan, rossz 

érzésekkel távoztam. Úgy érzem, tesznek a tulajdonosok jogos kérésére. Próbáltam több 
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irányban keresgélni a lehetőségek után, de a fal magasnak bizonyult. Ingatlantulajdonos 

társaim felkértek és megbíztak, hogy járjak el valamennyiük ügyében és képviseljem az ő 

érdekeiket is a vezetékes ivóvíz és csatornahálózat kiépítése ügyében. Sűrűn keresnek meg 

személyesen és telefonon is, de mindig azt kell mondanom, hogy még „semmi”.  Na, ebből 

lett elegünk. Az ország távolabbi pontjairól is vannak tulajdonosok, pici babával is, de 

mindenkinek azzal kell kezdeni a parádóhutai megérkezés után, hogy először vizet kell 

hordani 2-300 méterről. Nem keveset, sokat! Főzéshez, tisztálkodáshoz és minden egyébhez. 

A hutai építkezésünk óta én 11 évvel lettem idősebb, már közel a 70-hez. A koromat büszkén 

vállalom, de azt, hogy 20 literes kannákban cipeljem az ivóvizet a XXI. században Európa 

szívében, kiemelt üdülőhelyen, azt már nem. 

Egy utcával lentebb, 50 méterrel van vízvezeték, amit 2003-ban építettek meg, ismerősök-

ismerősei által.  

Ugyanis az a probléma, hogy a terület szántóföld volt, arra építkeztünk jó páran. Meg is 

büntetett bennünket a földhivatal. Megjegyzem, hogy ide, a vízvezeték gerincét büntetés 

nélkül még is lelehetett fektetni. Teltek az évek, aztán zártkerti besorolást kaptunk. Na, ide 

nem lehet vezetéket fektetni. megint telt az idő és 2010-ben hétvégi ház – üdülőterület 

besorolás lett. Ilyen területen nem szokott víz kelleni? Még mindig nincs az utcában víz, 

kivétel egyetlen tulajdonos. 2010óta eltelt újabb 5 év. Most a feltétel a belterületi besorolás. 

Ezek után jogosan hangzik a kérdés, hogy lehet-e még ennek a területnek másfajta 

besorolása? 

Levélben megkerestem az ÉRV Zrt igazgatóját, aki készségesen tájékoztatott bennünket a 

sorsunkat illetően. A lényege, hogy az ingatlanjaink területét előbb az önkormányzatnak 

belterületté kell nyilvánítani, csak aztán léphet be a képbe a vízügy. A vízügyes levél után a 

polgármester úrnak is írtam levelet, remélve, hogy már ő is többet tud mondani. Két és fél 

hónap után kaptam rá választ, miután a 2015. június 01-i testületi ülésen személyesen is 

előadtam a problémát. Itt derült ki számomra, hogy a képviselő-testület nem tudott a 11 éve 

meglévő problémáról, csak a jegyző- és a polgármester úr. A polgármester úr írásbeli 

válaszában szerepelt, hogy a következő testületi ülésen ez a téma napirendi pontként fog 

szerepelni és már foglalkoznak az ügyünkkel. 2015. június 1-óta sok számos testületi ülés volt 

már, de ez a kérdés nem került fel a napirendi pontok közé. Pató Pál úr szavai jutna eszembe, 

de a 11 év az mégis csak 11 év. Nekem az következtethető le ebből, hogy nem foglalkoznak 

az illetékesek behatóan a problémánkkal, holott az ÉRV Zrt a Keviterv Eger Mérnöki Kft-vel 

elkészítette a parádóhutai Cser-dűlő vízellátó gerincvezeték tervét.  

Elképesztő, hogy a XXI. században, a Mátra egyik legszebb részén, kiemelt üdülőhelyen 

évtizedeket kell várni a vezetékes ivóvíz-hálózat kiépítésére, miközben az 50 m-re lévő másik 

utcában ez már megoldott. Az erdőalatti utcán, tűzcsap nem lévén majd locsolókannákból 

oltunk, míg megérkezik a tűzoltóság Egerből? 

Szeretnénk végre, ha konkrét időpontok meghatározásával tennének már előrelépéseket ebben 

az ügyben és a polgármester úr ígéretének megfelelően a képviselő-testület elé tárná az 

ügyünket a megoldási lehetőségekkel. Ebben a „nagy igyekezetben” szeretnénk, ha a „majd 

megoldjuk” mondás helyett végre ivóvíz folyna a csapunkból. 

 

 

 

                                                                                    Tisztelettel: Antal Gézáné, Parádóhuta. 
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Rend a lelke mindennek 
 

 

Mint arról a legutóbbi, decemberi számunkban beszámoltunk róla Parád Nagyközség 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. november 18-i 135/2015. számú 

határozata alapján fegyelmi vizsgálat lefolytatását rendelte el Mudriczki József 

polgármester úrral szemben, kötelezettségeinek vétkes megszegése miatt az alábbi 

indokokkal:  

1. Óvoda kapcsán kialakult helyzetben való részvétel, 

2. A közbeszerzési döntőbizottsághoz íródott két levél eltitkolása, 

3.Munkatervben megfogalmazottak negligálása,  

4.SZMSZ-nek nem megfelelő előterjesztések,  

5. Interpellációk negligálása, 

6. Az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek a be nem tartása, 

7. A testületi döntés nélküli intézkedés a timsóbánya ügyében. 

A Fegyelmi (kivizsgáló) Bizottság a jogszabályban rögzítetteknek megfelelő módon és időben 

elvégezte a munkáját, elkészítette a jelentését, majd a 2016. január 04-i rendkívüli képviselő-

testületi ülésen tárta a képviselők elé. Ezen az ülésen tekintette át a testület a bizottsági 

jelentést és hozta meg a polgármester urat elmarasztaló határozatát az alábbiak szerint: 

 „4/2016.  (I.04.) számú Képviselő-testületei Határozat: 

A képviselő-testölet 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a Kivizsgáló 

Bizottság jelentését a 2/2016. KT számú határozat elfogadása alapján megrovás fegyelmi 

büntetés alkalmazásáról döntött.  

5/2016. számú képviselő-testületi határozat:  

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja az 

alábbi írásba foglalt fegyelmi határozatot: 

Mudriczki József polgármestert a tisztségéből eredő kötelezettségei vétkes megszegése miatt a 

2011. évi CXCIX. törvény 225/E § (2) a / pontjában meghatározott 

m e g r o v á s  

fegyelmi büntetésben részesíti. 

A határozat ellen a 225/L § (1) figyelemmel a 159. § alapján kézbesítéstől számított 30 napon 

belül kereset terjeszthető elő az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz. 

Indokolás: 

A képviselő-testület a Fegyelmi Bizottság 3/2016. KT határozattal elfogadott jelentése alapján 

tényként állapítja meg Mudriczki József polgármester tisztségéből eredő kötelezettségei vétkes 

megszegése miatt fegyelmi vétséget követett el. A polgármesteri tisztségből eredő 

kötelezettséget meghatározza a 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. §-a és a 2015. évben hatályos 

SZMSZ 8.§-a. A rendelkezések szerint a polgármesteri kötelem többek között a képviselők 

munkájának a segítése, a demokratikus helyi hatalomgyakorlás biztosítása, a közakarat 

érvényesítése, a KT határozatainak végrehajtása.  

A rögzített kötelezettségek egyértelműen kötelezettséggé teszik a képviselő-testülettel való 

együttműködést, a munkáltatói jogkört gyakorló képviselő-testület határozatai 

érvényesítésének elősegítését és biztosítását. A képviselő-testület megállapítja, hogy 

Mudriczki József polgármester az önkormányzati feladat-és hatásköröket ellátó képviselő-

testület határozatai esetenkénti negligálásával –semmibevételével, illetve figyelmen kívül 

hagyásával- végezte tevékenységét és nem volt képes a testülettel együttműködi. A képviselő-

testület utal a 2015. november 05. napján tartott informális megbeszélésen Mudriczki József 

által kijelentettekre, amely az alábbi:  
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„Nem gondolják tán, hogy az lenne a dolgom, hogy kinyaljam a képviselőtestület seggét.” 

A rögzítettek egyértelműek és ezen kijelentéssel, a képviselő-testülettel való együttműködés lett 

minősítve, illetve elutasítva. Hivatkozik a képviselő-testület a Mudriczki József polgármester 

2015. november 18. napján tartott képviselő-testületi ülésen tett kijelentésére, -amely a 

jegyzőkönyv 11. oldala- amelyben a testület alpolgármester tagjának előadását „hülyeség”-

nek minősíti és a „picsába”kívánja. 

A rögzítettek után a képviselő-testület a Fegyelmi Bizottság jelentését elfogadja az alábbiak 

szerint: 

„A Közbeszerzési döntőbizottsághoz íródott két levél eltitkolása tárgyában a Fegyelmi 

Bizottság megállapította, hogy a polgármester úr együttműködési hajlandósága a képviselő-

testülettel nem kielégítő. Ezt támasztja alá a két levél másfél hónapon át történő elhallgatása, 

miközben a Jogi- és Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság együttes ülést tartott, 

ahol a képviselő-testület tagjai jelen voltak. Az informális képviselő-testületi üléseken is lett 

volna alkalom a tájékoztatásra. E pontban a polgármester személyi felelőssége egyértelműen 

megállapítható, ezért a Fegyelmi Bizottság javasolja a polgármester urat marasztalni a 

képviselő-testület részére. Ugyanakkor rögzíti a Fegyelmi Bizottság az „Emlékeztető”-t, -

amely e jelentés JM/3. sorszám alatti mellékletét képezi. Ezen „Emlékeztető” eklatáns példája 

annak, hogy a polgármester úr miként értelmezi a viszonyát a képviselő-testülettel.  

Elfogadja a képviselő-testület alábbi megállapítását: „Munkatervben megfogalmazottak 

negligálása. A 2015. évi munkatervben rögzített 19 tételből 9 tétel nem került előterjesztésre a 

képviselő-testület elé megtárgyalásra. Annak ellenére sem, hogy közöttük vannak fajsúlyos, a 

település hosszú távú életét befolyásoló tételek. Ezek: a településcélok meghatározása; a 

szociális háló parádi helyzete; beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 

munkájáról; a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata; helyi adórendeletek felülvizsgálata; az 

éves közművelődési programterv; tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről; valamint a 

hulladékszállítás jelene és jövője. Ez az arány, ami a munkatervben rögzítettekhez képest 

kimaradt a képviselő-testületi előterjesztésekből, csaknem 50%-ot tesz ki.” 

Elfogadja a képviselő-testület a Fegyelmi Bizottság jelentését a szabadsággal kapcsolatban 

is. Azt, hogy Mudriczki József polgármester a szabadságolására vonatkozó törvényi 

rendelkezéseket folyamatosan megszegte. 

Elfogadja a képviselő-testület, hogy a képviselő-testület elé kerülő előterjesztések nem feleltek 

meg az SZMSZ rendelkezéseinek. Folyamatos volt a törvénysértés. 

Elfogadja a képviselő-testület, a jelentés interpellációk negligálására vonatkozó 

megállapítását, amely az alábbi: „A személyes meghallgatása alkalmával a polgármester úr 

ehhez a ponthoz sem kívánt hozzászólni. A Fegyelmi Bizottság megállapította, hogy Dr. Antal 

Árpád képviselő úr interpellációs kérdésére adott polgármesteri választ a képviselő-testület a 

2015. augusztus 25-i ülésén nem fogadta el a 101/2015. (VIII. 25.) számú határozatával, 

miután előzőleg az interpelláló képviselő sem fogadta el a polgármesteri választ. Ugyancsak 

megállapításra került a Fegyelmi Bizottság részéről, hogy szintén a 2015. augusztus 25-i KT 

ülésen újabb interpellációra adott polgármesteri választ nem fogadta el az interpelláló 

képviselő. A képviselő-testület szintén nem fogadta el az interpellációs választ a polgármester 

úrtól, amiről a KT döntése a 102/2015. (VIII. 25.) számú határozatával történt meg. A fenti 

határozatok az interpellációk el nem fogadásáról megtörténtek, de csaknem négy hónap 

távlatából ezekre az interpellációkra újabb válasz nem érkezett az interpellált 

polgármestertől. A fenti tény önmagában is megalapozhatja azt a körülményt, hogy a 

polgármester úr egyes szituációkban nem képes, nem tud, vagy nem akar együttműködni a 

képviselő-testülettel, illetve a meghozott képviselő-testületi határozatokat nem hajtja 
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maradéktalanul végre. Rögzíteni kell, hogy a képviselők egyik legfontosabb joga az 

interpellációs jog, amit a polgármester úr semmibe vesz.” 

A képviselő-testület a rögzítetteket kiegészíti azzal, hogy az interpelláció 2015. 03. 03 napján 

tartott testületi ülésen –JKV 25. oldal- lett beterjesztve, amely időszaktól most már 10. 

hónapja folyamatos a polgármester törvénysértése. Negligálja az interpellációt, semmibe 

veszi a testület 59/2015. KT számú és 101/2015. KT számú határozatait, amelyekkel nem 

fogadta el –az interpelláló képviselővel együtt- a polgármesteri válaszokat. 

A képviselői jogok biztosítására előterjesztett interpelláció a JÜB 2015. 05. 26. napi ülésén 

történt. Arra a polgármester a mai napig elfogadható választ nem adott, figyelemmel arra is, 

hogy a 102/2015. számú KT. határozat is elutasította a tényszerűtlen válaszát. 

A képviselő-testület elfogadja a Fegyelmi Bizottság megállapítását az 

Információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek semmibevételéről az alábbiak szerint: 

„A Fegyelmi Bizottság megállapítja, hogy a polgármester úr a meghallgatása alkalmával 

erre a pontra sem adott érdemi információt. Ugyanakkor megállapítja a bizottság, hogy a 

www.parad.hu weblapon, mint Parád Nagyközség Önkormányzatának hivatalos internetes 

oldalán a 2011. évi CXII törvény rendelkezései nincsenek maradéktalanul betartva, hiszen a 

„Közérdekű adatok” menüpont „3.1 Gazdálkodási adatok” alpontjában a működés 

törvényessége, ellenőrzések; vizsgálati ellenőrzések; Állami Számvevőszék ellenőrzései; 

működés eredményessége, teljesítménye; működési statisztikák nincsenek adatokkal feltöltve. 

A „3.3 Működés” alpontban: foglalkoztatottak; koncessziók, egyéb kifizetések szintén 

tartalom nélküli fejezetek. Ugyancsak tartalom nélküli a „A tevékenységre, működésre 

vonatkozó adatok” alponton belül: a hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos 

adatok; nyilvános kiadványok; közérdekű adatok igénylése és a közzétételi listák.” 

A képviselő-testület megállapítja, hogy az interpelláció 2015. május 26. napján került 

előterjesztésre, és arra a válasz az eddigiekben 8 hónap alatt nem történt meg. 

A képviselő-testület elfogadja a bizottság óvodával kapcsolatos jelentését és a timsóbányával 

kapcsolatos jelentését, így azok miatt nem állapít meg kötelezettségszegést. Egyetért a 

bizottság azon javaslatával, hogy az óvodavezető részben tényellenes előadása miatt 

szükséges a fegyelmi kivizsgálás.  

A határozat 1 példánya a képviselő-testületi ülésen Mudriczki József polgármesternek 

átadásra került.” 

A képviselő-testület a Fegyelmi Bizottság javaslatát indokaival együtt elfogadta és az 1. 

pontban rögzítettek, ami: Az Óvoda kapcsán kialakult helyzetben való (polgármesteri 

részvétel –a szerk.) részvételt vizsgálta, nem állapította meg a polgármester úr felelősségét. 

Ezért ebben a pontban nem lett elmarasztalva. Ugyancsak nem lett marasztalva a 7. pontban 

megfogalmazott: A testületi döntés nélküli intézkedés a timsóbánya ügyében indított 

vizsgálatban. Ezen pontban a polgármesteri felelősség megállapításra került, de az elévülés 

miatt szankció már nem alkalmazható. 

Mivel a polgármester úr a képviselő-testület fegyelmi határozatát a törvényes időn belül 

megfellebbezte és keresettel élt az Egri Közigazgatási- és Munkaügyi Bírósághoz, ezért a 

megrovás fegyelmi büntetés nem emelkedett jogerőre. Az ügyben a jogerős –megsemmisítő, 

vagy megerősítő- határozatot a bíróság fogja ítéletében kihirdetni. 

Megjegyzendő, hogy a képviselő-testület a legenyhébb fegyelmi határozatot hozta meg, amit 

a jogszabályi keretek között tehetett. Gyakorlatilag –a sorozatos szóbeli figyelmeztetéseket 

követően- egy írásbeli ejnye-benye „született”, ami semmi egyéb következményt nem von 

maga után, anyagilag sem.   

 

Szakács Zalán 

http://www.parad.hu/
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„Együtt erősek vagyunk, szerteszét gyöngeség” 
( Vass Albert) 

 

 

A Parádi Mozaik előző számából értesülhettek róla a Tisztelt Olvasók, hogy a képviselő-

testület határozott arról, hogy 2016. január 01-étől főállású közművelődés-szervezőt 

kíván foglalkoztatni. Ezzel elősegítendően az idegenforgalmat és nem utolsó sorban 

lehetőséget kíván biztosítani a településen élőknek a kulturált kikapcsolódásra. 

Ennek a testületi döntésnek az értemében került kiírásra az állás és lett megjelentetve. A 

testületi tagok azt remélték, hogy parádi kötődésű, lakhelyű pályázók lesznek. A pályázati 

felhívásunkra három pályázat érkezett. Két parádi lakos, (Béres Magdolna és Pózmányné 

Farkas Enikő) valamint egy Ózdon élő hölgy adta be pályázatát.(Az utóbbi anyaga nem felelt 

meg a kiírt feltételeknek, ezért azt eredménytelennek kellett minősíteni.) A két érvényes 

pályázat közül a testület úgy döntött, hogy Béres Magdolna töltheti be az állást.(dec. 09.) 

Ezért felkérte a képviselő-testület a polgármester urat, hogy egyeztessen a részletekről a 

nyertes pályázóval. Az egyeztetésen a képviselők nem voltak jelen, csupán a két személy. A 

következő (dec. 14-i) ülés polgármesteri beszámolójából értesült a testület, hogy Béres 

Magdolna a pályázattól a polgármesteri egyeztetést követően visszalépett. Ennek fényében 

határozott a testület úgy, hogy akkor Pózmányné Farkas Enikő töltheti be a közművelődés-

szervezői pozíciót. Felkérte a testület a polgármester urat, hogy az egyeztetést bonyolítsa le. 

Ezen a megbeszélésen sem voltak jelen a képviselők, csupán a két érintett. A megbeszélés 

eredményéről a soron következő (dec. 21.) testületi ülésen számolt be a polgármester úr, 

amelynek fényében Pózmányné Farkas Enikő is visszavonat a pályázatát és nem kívánta 

betölteni az állást. 

Az idén tartaná a településünk a XXX. jubileumi palóc-napi rendezvényeket, amelynek a 

szervezését már el kellett volna kezdeni. Miután a közművelődés-szervező jelöltek sorozatban 

visszaléptek, ezért tovább kellett gondolkodni. Az idő rövidsége miatt arra már nem volt 

lehetőség, hogy újabb pályázat kerüljön kiírásra (a lebonyolítása akár 2 hónapot is igénybe 

vehet tőlünk független okok miatt) és közalkalmazottat pályázatás nélkül nem lehet 

alkalmazni, mert az törvénysértő. 

Mivel a polgármesteri egyeztetések a két közművelődés-szervezővel nem vezettek 

eredményre, ezért határoztak informálisan úgy a képviselők arról, hogy más, de hathatós és 

gyors lehetőséget kell keresni, miközben nem lehet veszélyeztetni egy esetleges balul 

sikeredő újabb polgármesteri egyeztetéssel az eredményt. Az előkészítő munka nyomban 

megkezdődött és hamar eredményes lett. Olyan személy felkérésének a lehetősége felé 

indultunk ezután, aki az előírt iskolai végzettséggel rendelkezik, a rendezvényszervezés 

tekintetében tapasztalatokkal bír és tömegrendezvényt is sikerrel valósított meg. Mivel a 

palóc-napi rendezvény milliós költségvetésű, ezért nagyon fontosak a fenti szempontok. 

Ugyanis egy rosszul sikerült rendezvény nem csak a település hírét ronthatja, hanem jelentős 

anyagi károk is keletkezhetnek általa. 

A látókörünkbe kerül egy olyan személy, akit a képviselő-testület tagjainak a többsége 

munkája által régóta ismert. A Verpeléten élő Asztalos Dezsőnéről (Juhász Ágnes) van szó, 

akinek a nevéhez kötődik Verpeléten a „Bor- és Nóta Faluja” rendezvénysorozat 

megvalósítása. Bizonyára sokaknak ismerős ez rendezvény a televízió képernyőiről is.  

Miután a megfelelő jelöltünk meglett Asztalos Dezsőné személyében, már csak „meg kellett 

dolgozni”, hogy legyen a segítségünkre. A közös egyeztetések eredménye lett az, hogy 

megbízta a testület a január 14-i ülésen, 2016. december 31-ig a parádi közművelődés-

szervezői feladatok ellátásával az általa vezetett AltaVista 2006 Kft-t. A munkájáért a meg- 
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bízási díjat olyan összegben állapítottuk meg, hogy ne kerüljön többe az önkormányzatnak, 

mintha közalkalmazottként dolgozna. A felsőfokú végzettségeit, diplomáit nem vette a 

testület figyelembe a megbízási díjnál, hanem csak az érettségivel rendelkezők garantált 

bérminimumát. Egy ilyen közalkalmazott az önkormányzatnak 129.000 Ft bruttó bért jelent, 

ami járulékaival együtt hozzávetőleg 190.000 Ft.  

Mint már említettem pályáztatás nélkül nem lehet közalkalmazottat törvényesen 

foglalkoztatni, ezért Asztalos Dezsőné az általa képviselt cégen keresztül látja el a parádi 

megbízatását havi 150.000 Ft + áfa megbízási díjért. Nem lényegtelen ez esetben az sem, 

hogy a kifizetés nem a bérkeret terhére, hanem a dologi előirányzatból történik. Ezt az 

összeget a kiállított számla alapján az önkormányzat költségként tudja elszámolni. 

Fontos kiemelni, hogy a képviselő-testület törvényi kötelezettsége, hogy minden személyi 

kérdést a személyiségi jogok védelme miatt zárt ülés keretében tárgyalhat. Kivétel csak akkor 

van, ha az érintett hozzájárul a nyílt ülésen való tárgyaláshoz. Asztalos Dezsőné kérte a nyílt 

ülésen való tárgyalást éppen azért, hogy senkit ne lehessen azzal vádolni, hogy „mutyi” folyik 

a színfalak mögött. Megjegyzem, hogy ebben az önkormányzati ciklusban nem volt arra 

példa, hogy valamely érintett hozzájárult volna a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz a dolgában, 

kivétel Asztalos Dezsőné.     

E hosszú felvezető után áll itt Asztalos Dezsőné (Juhász Ágnes) bemutatkozása.  

                                                                                                                           (Szakács Zalán) 

 

Palóc születésű édesanyám és anyai nagymamám máig féltve őrzött kincse a szövőszék.  

Szűk környezetemben ez a tárgy jelképezi számomra a hagyomány máig  megbecsült tárgyi, 

népi és szokásbeli értékeit.   „ Kultúra- hagyomány- érték” szakmai munkámban, egymástól 

elválaszthatatlan fogalmak.  

Közművelődési szakemberként kilenc évig vezettem a verpeléti Petőfi Sándor Közösségi ház 

és Könyvtárat, ahol a hagyomány felelevenítésén és a kultúra gazdaságélénkítő hatásán 

dolgoztam. 

Jelenleg az Altavista 2006 Kft egyik ügyvezetője vagyok.  

Cégünk megbízást kapott Parád képviselőtestületétől a „település idegenforgalmi, turisztikai 

arculatának kitalálására”. Így az elkövetkező hónapokban az Önök segítségével, együtt-

működésével ezen munkálkodok.  

Parád, Parádfürdő és Parádóhuta értékes helyek, ahol az élő hagyomány élményét az eddig 

megtartott rendezvényeken keresztül is megtapasztalhatta az idelátogató. Nagyon sok ötlet, 

megvalósított rendezvény van, melyet lehet, sőt érdemes tovább fejleszteni, amely közös 

erővel sikerülni fog. 

Számítok az Önök mélyen gyökerező hagyomány tiszteletére, a szeretet és összefogás 

érzésére a palócok és a parádiak nagyobb ismertségének elősegítése érdekében. 

Végzettség:  1992-1996 művelődésszervező diploma  

                    Eszterházy K. Tanárképző Főiskola, Eger 

                    1993-1997 biológia tanár 

                    Eszterházy K. Tanárképző Főiskola, Eger 

                    2011. Kulturális rendezvényszervező EFEB, Budapest 

                    2012. Minőségfejlesztés a közművelődésben, Budapest 

                    2012. Okleveles játék- és szabadidő-szervező tanár 

                    Eszterházy K. Tanárképző Főiskola mesterképzés, Eger  

                      2004. EU pályázati referens, Európai Uniós Pályázat Írók Szövetsége, Kerepes. 

Előre is köszönöm a bizalmukat:  

                                                                                                                         Asztalos Dezsőné 
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Az aranykor vége 

 

 

Parád legújabb-kori történelmében meghatározó szerepet játszottak a nagyértékű 

ingatlanjaink. (Erzsébet Szálló a mofettával, Sándor-réti külterület, Károlyi őspark és a 

többi kisebb.) Ezek eladásából Parád költségvetésébe befolyó összeg a százmilliós tételeket 

tett ki, miközben ezen pénzek felhasználása igen csekély hatásfokkal történt a közjó 

érdekében, mert látszata alig volt. Most már beszélhetünk a befejezett múltról, hiszen mára 

gyakorlatilag ebből minden fillér „elfogyott”. A képviselő-testület a 2016-ra beterjesztett 

költségvetést igen apró részletekig áttekintette. Erre az áttekintésre azért volt szükség, mert az 

eredeti javaslat szerint szinte tartalék nélkül kellett volna nekivágni a 2016-os évnek. A közel 

381 millió Ft-os főösszeg mellett csupán 980 ezer (!) Ft (ami a 0,3 %-ot sem éri el!) tartalék 

lett tervezve a beterjesztő(k) részéről. Ez azt jelenti, hogy év közbeni pályázatokhoz nem 

tudunk önerőt biztosítani, és semmi előre nem várt eseményre nincs tartalékunk. Csak 

emlékeztetőül jelzem, hogy a szezonra beadott szociális tűzifa igények kielégítéséhez 

pluszban közel 1 millió Ft-ot kellett hozzátenni. Az önkormányzati lakások felújításra 

szorulnak, a testület segíteni óhajtja a parádi fiatalokat a szülőktől elszakadó, önálló életük 

kezdetén, a parádfürdői parkot szeretné felújítani, stb. Saját forrás hiányában pályázati pénzek 

szükségesek, ami többnyire önerőt igényel. Üres pénztárcából nem telik az önerőre! A 

költségvetés és a hozzá bekért adatok átvizsgálása során le lehetett vonni azt a következtetést, 

hogy a korábban az eladásokból befolyt pénzek nagyrészt bérjellegű kifizetésekre fordítódtak. 

Olvashattuk 2-3 éve ugyanebben a lapban, hogy ezen pénzek birtokában a korábbi testületek 

bővebbre vették az intézmények gazdálkodására fordítható összeget. Ez volt a parádi jólét ára, 

a kiegyensúlyozott és stabil költségvetés, amit a többség nem érzékelt! 

Ezek voltak a közvetlen előzmények, amik alaposabb körültekintésre ösztönözték a testületet. 

Aki keres, az talál – tartja a mondás. Keresni kellett, mert tartalék nélkül nem maradhatunk! A 

költségvetési kiadások nagyobbik részét a bérek és az ehhez kapcsolódó összegek teszik ki. 

Mivel a tartalék nem léte valamennyi Parádon élő embert érint a csecsemőtől az aggastyánig, 

ezért nem volt elodázható a kérdés. A testület fájdalmas döntésre szánta el magát. Úgy 

határozott, hogy ideiglenesen felfüggeszti a közalkalmazottak részére a béren kívüli juttatások 

kifizetésének a felét, ami csaknem 3 millió Ft-ot tesz ki éves szinten. (Félévkor 

felülvizsgálásra kerül.) Az önkormányzat bérkeretéből is elvont a testület közel 2,5 millió Ft-

ot (ami az éves törvényi bérkereten felül lett tervezve, célja ismeretlen). Ugyanakkor az üres 

álláshelyeket sem engedi a testület betölteni (csak közmunkában), ami újabb 3 millió Ft 

megtakarítást eredményez, miközben a településüzemeltetés dologi kiadásait is csökkentette 

5%-al. Ez utóbbi megtakarítás összege is meghaladja a 1,5 millió Ft-ot.     

Ennek a testület volt bátorsága ahhoz, amire korábban egynek sem. Nevezetesen lényegesen 

változtatott a beterjesztett költségvetésen, mindannyiunk közös érdeke miatt.  

Valamennyien tudjuk, hogy a magyarországi bérek alacsonyak, de az együtt sírunk, együtt 

nevetünk elvtől a közös teherviselés miatt eltekintetni nem lehet.  

Szakács Zalán, a Pénzügyi Bizottság elnöke 

Parádi Mozaik  

Parád Nagyközség Önkormányzatának Információs lapja  
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