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Szabóné Presovszki Mária: BOGI KARÁCSONYA
Angyal szállt a házra karácsony estéjén,
Szárnya suhogását érzem szívem mélyén!
A csillagok közül érkezett meg, tudom,
elhozta a békét ezen a szent napon!
Csillagport is hozott, szétszórta a tájra,
Jutott földre, fákra és a fenyőágra.
Kisgyermekek közül engem kiválasztott,
Szárnyából egy tollat ajándékba hagyott.
A selymes tollával megírt egy levelet,
Melyből sugárzik a szépség és szeretet.
Oly gyermekeknek szól, amilyen én vagyok,
Hallgassátok tehát, mit írnak az angyalok!
Szent Karácsony este együtt van Családod,
Ezért az örömért kis Jézuskát áldod!
Adott ez az ünnep sok szép ajándékot,
Kicsiknek, nagyoknak valós boldogságot!
Legjobban örüljünk csak annak az egynek,
Nincs párja a Földön ma a szeretetnek.
Ez legyen a célod, ez legyen szívedben!
Angyalok üzenik: maradj meg hitedben!
Én még kicsi vagyok, nagyon nagy az álmom,
Legyen mindenkinek áldott a Karácsony!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt parádi, parádóhutai, parádfürdői,
és innen elszármazott lakosok!
Elérkeztünk az esztendő utolsó nagy ünnepköréhez, lassan magunk mögött tudhatunk egy
újabb évet. A karácsonyt megelőző négy hét a várakozás hete. A hívő ember lélekben készül
Jézus születésére, a családok a szeretet ünnepére, a közösségek egy évértékelő, vidám és
tartalmas együttlétre.
Ezekben a napokban, hetekben mindenki vár és készülődik. Jól esik az otthon melege, a
család békéje, és majd a bejgli illata.
S az elcsendesülő percekben talán mindannyiunknak jut ideje arra is, hogy átgondolja a 2016os évet. Átgondolja, hogy mit tett családjáért, településéért, hazájáért. S mit mulasztott el,
amit a jövő esztendőben pótolnia kell.
Az otthonok többségét szépen feldíszítik ezekben a hetekben, s kigyulladnak Parádon is az
ünnepi fények. A fénynek mindig is misztikus jelentősége volt az ember tudatában, hiszen a
fény az életet, az összetartozást jelenti. Egy ember megvásárolhat minden szépet és jót, de
örömet csak akkor fog érezni, ha ezt másokkal is megoszthatja. Ezért is fontos a család, a
közösség szerepe az ember életében.
A mi közösségünk, településünk lakói, kiknek ebben az esztendőben bizony sok nehézséggel
kellett szembenézni.
Tudom, nem csak a három településrész életében, de egyes családok magánéletében is
történtek bajok, tragédiák.
– Hiszem, hogy egymás kezét megfogva, segítve, támogatva, odafigyelve embertársainkra, a
legnagyobb bajból is van kiút. Ezért én jelképesen minden karácsonyfa alá szeretném
odahelyezni az Emberség ajándékát, mely egyénnek, családnak és közösségnek is a
legnagyobb kincs.
Vasárnaponként egy-egy gyertya gyullad meg a mi közös adventi koszorúnkon. Ennek fénye
világítsa meg a lelkeket, s ha kezünkben a gyufa sercen, és a láng fellobban, gondoljunk egy
pillanatra Parád nagy közösségére is, hiszen ünnepet megélni, átélni legtisztábban és
legszebben akkor lehet, ha van, akikkel ezt megosszuk.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden lakosunknak és innen elszármazottnak békés
adventi készülődést, meghitt karácsonyi ünnepeket és nagyon boldog új esztendőt!
Mudriczki József polgármester
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tudósításomat a szeptember 28-án megtartott testületi ülés tartalmával kezdem, ezen a
tanácskozáson jelen volt Horváth László úr is a térség országgyűlési képviselője, aki
hozzászólásában köszöntötte a megválasztott képviselő-testületet. Eredményes képviselői
munkát kívánt, amelynek végrehajtásához támogatásáról biztosította Parád önkormányzatát.
A napirendek előtti szokásos polgármesteri beszámoló után, a Polgárőrség 25 éves fennállása
okán a parádi szervezet vezetőjét Nyilas Kálmán urat az egyesület elnökét köszöntöttük,
munkájához sok erőt kívántunk.
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1. napirendi pont keretében Varró Gyula címzetes főjegyző számolt be a közös
önkormányzati hivatal előző évi munkájáról, amelyet a testület egyhangúlag elfogadott.
2. napirend a Helyi Építési Szabályzat módosítás-egyszerűsített eljárás záró véleményezési
dokumentációt fogadta el a testület. A módosítás érintette a parádóhutai Cser-dűlői
településrész övezeti besorolását, üdülő övezetről lakó övezetre, valamint további lehetőséget
teremtett a Fényes Pusztai területen az ott lévő panzió bővítésére, a szolgáltatási paletta
színesítésére.
A módosítás érintette még a Parádfürdői volt strandterület és az alatta lévő önkormányzati
tulajdonba került további 2,5 hektáros területek övezeti besorolását, pontosítva a
beépíthetőségi feltételeket.
3. napirend: az új testület is megtárgyalta illetve megerősítette Parád Gyógyhelyfejlesztési
Stratégiai Tervét, az abban megjelölt, 2016-2020. évekre szóló célkitűzéseket.
4. napirend: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról
állásfoglalás. A Pétervásárai székhelyű PEVIK Non Profit Kft. kezdeményezte a az évvégén
lejáró közszolgáltatási szerződésünk, változatlan tartalmú meghosszabbítását.
Erről a napirend tárgyalását követően döntést nem hoztunk. A döntéshez a közszolgáltatói
jogosultságot igazoló dokumentumok beszerzése és bemutatása szükséges a PEVIK részéről,
ami folyamatban van.
Az egyebek napirendi pontban döntöttünk egy parádi székhelyű Szociális Szövetkezethez
csatlakozásról a foglalkoztatás bővítése érdekében. Határozatot hoztunk a kötelező betelepítés
ellen, továbbá elutasítottuk a Mátraballai Futball Klub kérelmét. A Parádfürdői Állami
Kórház Jövőjéért Alapítvány kérelemmel fordult az önkormányzathoz a tekintetben, hogy az
ez évi jótékonysági báljukat a Freskó nagytermébe rendezhessék meg, a testület egyhangúlag
járult hozzá, az indítványhoz, amely alapján az alapítványnak bérleti díjat nem, csak energia
költséget számlázzunk. Továbbiakban jegyző úr beszámolt a településünkön szeptember 25én lezajlott kisebbségi választásról, annak eredményéről.
Az október 26-án tartott képviselő-testületi ülésen a napirendek előtt esküt tett Berkesné
Kállai Klára, a helyi roma nemzetiségi önkormányzat tagja, aki ezt követően teljes jogú tagja
lett az önkormányzatunk Szociális Bizottságának.
1. napirend: Elfogadtuk Parád Nagyközség Környezetvédelmi Programját amit egy helyi
vállalkozás a Megaterra Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. készített el.
2. napirend: Felülvizsgáltuk a helyi adórendeleteket ennek során azt a döntést hoztuk, hogy
koncepcionális változtatást az eddigiekhez képest nem hajtunk végre. A helyi adókat nem
emeljük, így továbbra is elmondhatjuk, hogy a környék tekintetében mind az iparűzési mind a
kommunális adó a mi közigazgatási területünkön a legalacsonyabb, 4000 Ft. Pl. Recsken
8.000 Ft, Sirokban 16.000 Ft, Parádsasváron 11.000 Ft, Mátraballán 12.000 Ft. A változtatás
mindössze annyi, hogy a kommunális adó esetében az adótárgyak köre bővül, és a jövő évtől
a belterületi beépíthető ingatlanok után 2.000 Ft/ év összegű adó kerül bevezetésre. A
komfortnélküli lakások viszont mentesítésben részesülnek kommunális adó megfizetése alól.
3. napirend: megújítottuk a Recsk és térsége szennyvíz-beruházási konzorciumi
megállapodásunkat, a hatályos 1560/2016.(X.13.) Kormányhatározati döntésnek megfelelően.
4. napirend: Az iskola előtti buszmegálló biztonságosabbá tétele kapcsán az elkészült
tervet, (helyszínrajzot és költségvetési kiírást) fogadtuk el. A kiírást 5 vállalkozás felé küldtük
meg, ajánlatkérés céljából.
5. napirend: A parádi temető ravatalozójának felújítására készített tervdokumentációt a
testület nem fogadta el, úgy döntött, hogy új változat elkészítése szükséges, amit jeleztünk a
tervezőnek, kérve a módosított verzió elkészítését.
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Az egyebek pontban döntöttünk egy újabb, parádsasvári székhelyű Szociális
Szövetkezetben tagként való részvételről, ugyancsak a foglalkoztatás bővítése érdekében.
Elfogadtuk az ÉRV Zrt. településünkre összeállított Gördülő fejlesztési tervét.
Az ülés zárt résszel folytatódott, amelynek keretén belül az önkormányzat felé fennálló
díjtartozások beszedéséről esett szó. Ezt követően egy Parádfürdői önkormányzati ingatlanra
(Ybl szálló) érkezett befektetői ajánlatot tárgyaltunk meg, amelyet annak megalapozatlansága
miatt nem támogattunk.
A november 4-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen két napirendi pontot
tárgyaltunk meg.
1. napirend az iskola előtti autóbuszváró korszerűsítésének kivitelezőjének kiválasztásáról
szólt. A legalacsonyabb összegű ajánlatot a szentdomonkosi székhelyű Deák Sándor egyéni
vállalkozó nyújtotta be. Így a testület ezt a vállalkozást bízta meg a kivitelezéssel. Az építés
előtt szükséges 2 db villanyoszlop áthelyezése illetve cseréje, amelynek munkái a napokban
fejeződtek be. A szerződés szerint a buszmegálló építésének befejezése várhatóan ez év
december 9.
2. napirendi pont: Termőföld értékesítési eljárás kapcsán, fellebbezés alapján hozott
bírósági döntés következtében új eljárás lefolytatására került sor. A testület döntésével a
kifogásnak helyt adott, így a szerződéskötés akadálya elhárult. A törvény értelmében
döntésünket zárt ülés keretében kellet meghoznunk.
Tisztelt Olvasó!
Amennyiben a képviselő-testületi ülések előkészítésére született dokumentumokról, a
döntésekről, határozatokról, rendeletek tartalmáról többet szeretne megtudni akkor, keresse
föl Parád honlapját a www.parad.hu oldalt.
Mudriczki József polgármester
A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA
Tisztelt Parádiak!
Engedjék meg, hogy röviden, néhány mondatban összefoglaljam a bizottság elmúlt
hónapokban végzett munkáját.
Megalakulásunk után első feladatunk volt, hogy szemrevételezzük a település minden
részletét. A bejárás keretében összegyűjtöttük a fontos és szükséges operatív teendőket,
amelyeket priorizálás után fontossági sorrendben abszolváltunk. Ezen tevékenységek között
említhető ároktisztítás, gyomirtózás, hídjavítás, lefolyó dugulás elhárítás, faültetés, stb. a sort
hosszan folytathatnánk. A szűk környezetünk karbantartása is legalább olyan fontos, mint a
hosszú távú tervezés. A település bejárások természetesen folyamatosak, hogy a községben
felvetődő problémákról azonnal értesüljünk, a feladatokon késlekedés nélkül, azonnal
elkezdhessünk dolgozni. Az operatív feladatok végrehajtásával egy időben a közép és hosszú
távú tervezést is fontos célként tűztük ki. Hosszútávon szolgálja a falu lakóit az iskolánál lévő
buszmegálló felújítása, a vízvezetékek cseréje a Kossuth úton, és a Hársfa úti árok felújítása
is. A következő évben és években megvalósuló rekonstrukciók a következő időszakban
körvonalazódnak, amelyekről természetesen tájékoztatjuk Önöket.
A felújításokkal, fejlesztésekkel járó esetleges kellemetlenségekért szíves türelmüket és
megértésüket kérjük. Hiszen, ezek a felújítások erősítik a parádi lakosok komfortérzetét,
s a fejlesztések a lakosság javát szolgálják.
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Elhivatottak vagyunk, törekszünk, hogy a környezetünket, lakóhelyünket, ahol élünk és
dolgozunk jobbá és szebbé tegyük, fejlesszük, s egy fenntartható települést hozzunk létre,
ahol jó ’lenni’. Fontosnak tartjuk Parád lakóit aktívan bevonni a tevékenységek folyamatába,
véleményüket, ötleteiket szívesen fogadjuk. Ha bármilyen javaslatuk, észrevételük van,
keressenek minket bizalommal. Törekszünk arra, hogy közvetlen kapcsolat alakuljon ki a
bizottság, a testület és a parádi lakosság között, hogy bármikor fordulhassanak hozzánk,
kérdéseikkel, kéréseikkel. S egyúttal köszönjük Önöknek, hogy Önökért dolgozhatunk!
Farkas Gitta Ágota bizottsági elnök
25 ÉV A KÖZ SZOLGÁLATÁBAN
Maradandó élményekkel gazdagodtunk az elmúlt 25 év jubileuma alkalmából rendezett
képviselőtársi találkozón.
A 25 éves önkormányzati közszolgálatra visszatekintve 2016. október 14-én az 1990-2016-ig
terjedő időszakra emlékezve találkozót tartottunk a Tura Camping étteremben.
Mindannyian megéltük, felidéztük, hogy a másokért végzett közéleti munka elégedettséget,
örömöt eredményez – egy közösséghez tartozás számtalan kötődés, amelyet gondozni kell.

Az újonnan megválasztott képviselőtestületi tagok is jelen voltak összejövetelünkön.
Tisztelettel adóztunk és gyújtottunk mécsest elhunyt képviselő társaink (Stork Mihályné
Rózsika, Szörényi László prépost úr, Tarjáni István, Cserháti Józsefné Juliska és Horváth
István – Pista bácsi) emlékére.
Képviselőtársaim (Bartus János, Cserháti Zsanett, Csortos György, Dr. Radeczky Nagy
István, Fekete Béláné, Gáspár Imre, Hegedűs László, Kakuk Gábor, Kívés András, Kívés
Ernőné, Kívés Péterné, Kucsera György, Malicsek József, Mata Pál, Mudriczki József, Nagy
Oszkár, Simon Sándor, Szakács József, Szlovencsák Zoltán, Tarjániné Asztalos Ágnes,
Tarjányi Józsefné, Varró Gyula) nevében, akik örültek a meghívásnak, és jelenlétükkel
tisztelték meg a találkozót.
Csortos Béláné
5

KISEBBSÉGI HÍREK
PARÁDI DIÁK SIKERE A ROMA KI MIT TUD? RENDEZVÉNYEN
Roma fiatalok részére szervezett „Ki mit tud?”-ot az Országos Rendőr-főkapitányság.
A rendezvényt Halmosi Zsolt vezérőrnagy nyitotta meg. A budapesti Klebelsberg Kultúrkúria
színháztermében 39 produkciót mutattak be.
A megyei döntőkön választotta ki a zsűri kategóriánként azokat, akik az országos verseny
résztvevőivé váltak. A zsűri tagjai: Lakatos Tibor ezredes ORFK Közrendvédelmi
Főosztályvezetője, Németh Kristóf színművész, Mucsi János koreográfus, Berkes Gabriella
színész, Farkas Gábor Gábriel, énekes-színész.
Külön díjat kapott: Péter Viktória Zsaklin parádi 2. osztályos diák. (Vers-próza
kategóriában szerepelt. Patai Irén: Cigány értse, akinek értenie kell című versét adta elő.)
A színvonalas és jó hangulatú versenyről minden résztvevő emléklappal és nívós
ajándékokkal távozhatott.
Békés karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánok mindenkinek!
Berkes Elemér
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

INTÉZMÉNYI HÍREK
ISMÉT MŰKÖDIK A PALÓCKA NÉPTÁNCCSOPORT AZ ISKOLÁBAN

Településünkön évek óta nem működik gyermek néptánccsoport. Hiánypótlás végett ebben az
évben elkezdtem újraszervezni a Palócka Néptánccsoportot felső tagozatosokból. Amelyik
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osztályokban a délelőtti órák keretében táncot tanítok, ott láttam, hogy milyen sok tehetséges,
ügyes gyermek van. Kiemelném a jelenlegi hetedik osztályt, akiket ötödikes koruk óta
tanítok. Ők alkotják a csoport magját, akikhez néhány hatodikos is csatlakozott. Ezek a
gyerekek időt szánnak - a sok tanulnivaló és egyéb elfoglaltságaik mellett - hetente a próbákra
és a hétvégi fellépésekre. Itt köszönöm meg a szülők együttműködését, hiszen hozzák, viszik
a gyerekeket, előkészítik a ruháikat a fellépésekre.
Kezdésképp az egyszerűbb moldvai táncokhoz nyúltunk. Ezekből mutattunk be az Idősek
Napján, s most készül koreográfia a Luca napra, majd karácsonyra. Terveink között szerepel
somogyi eszközös tánc a jubileumi Palóc napra.
A néptánc a szívügyem, de csak amatőr szinten tanultam, ezért kértem, kérek segítséget pl. a
Kenderszeresektől a minőségi munka érdekében.
November 19-én, a Salgótarjánban megrendezett „Néptáncosok Országos Bemutató
Színpada” minősítő fesztiválra látogattunk el, ahol 7 amatőr néptánc csoport színvonalas félfél órás műsorát csodáltuk meg, köztük a Nógrád Táncegyüttesét. Maradandó élménnyel
lettek gazdagabbak a résztvevő fiatalok.
Csortos Ibolya

A BENDEGÚZ ÓVODA HÍREI
Az elmúlt hónapokban is színesen teltek az óvodás gyermekek napjai. Mindhárom csoportban
kirándulások, túrák, külső programok tették érdekessé az őszt.

Szeptember végén, a Mátrafüredi Erdészeti Nyílt Napon, interaktív tanösvényen
ismerkedhettek a középsős és nagycsoportos gyermekek a park területén található standoknál
az erdei élővilággal, az erdész sokrétű munkájával. Az EGERERDŐ Zrt. tevékenységét
szakemberek mutatták be, szemléltették közérthető módon óvodásainknak. Testközelbe
kerültek az erdők és az erdőgazdálkodás. Kipróbálhatták a mindennapos munkák során
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használt eszközöket (rönköt húzhattak), működés közben figyelhették meg a rakodó- és aprító
gépeket, megérinthették a szarvas agancsát, megsimogathatták a vadászkutyákat,
megtapasztalhatták mi mindent készíthetünk fából, növények részeiből. Rengeteg élménnyel,
jókedvűen tértek vissza az óvodánkba.
Októberben is sokat kirándultak a nagyok és a középsősök, az időjárás függvényében,
gyalogtúrán vettek részt Parádfürdő -, Várhegy irányába, illetve a Bodonyi határba. A túrák
során bogarásztak, ismerkedhettek az őszi jelenségekkel, természeti kincseket gyűjtögettek. A
kiscsoportosoknak lehetőségük volt az alma szüretelését kipróbálni a recski almáskertben.
Az óvoda falain belül témaköreinket is gazdagítottuk a szülők bevonásával,
közreműködésével, amikor zöldség – gyümölcssalátákat, kompótokat, gyümölcsleveket
készítettünk, töklámpást faragtuk, almamanót barkácsoltunk. Az óvoda hatalmas udvarán az
őszi munkálatokból a gyermekek is kivették részüket, gereblyézéssel, alma-, körte-,
diószedéssel, felhasználással. Az őszi időjárás adta lehetőségeket kihasználva az
avarkupacban való hempergés, ugrálás idén se maradhatott el.
Kulturális rendezvényeink keretében gyermekeink megtekinthették a Bűvész varázslatos
műsorát és a Galagonya Bábszínház kedves előadását.
A december az adventi ünnepre való ráhangolódásról, készülődésről szól, melynek első
momentuma a Mikulás várása.
Hossó Eszter Óvodapedagógus
IKSZT
Rákóczi emlékfák településeinek I. országos találkozója - Romhány, 2016. október 15.
Községünk meghívást kapott Romhány
Nagyközség Önkormányzatától a 2016.
október 15-én megtartott Rákóczi emlékfák
településeinek I. országos találkozójára,
ahová az ország azon 15 településének
képviselőit várták, ahol Rákóczi emlékfa
található. A meghívásnak – a többi
városhoz, faluhoz hasonlóan - mi is
örömmel tettünk eleget, hiszen II. Rákóczi
Ferenc fejedelmünk Parádhoz is több szállal
kapcsolódik.
A nap nyitó programjaként köszöntötte a
megjelenteket Vezér Attila Romhány
polgármestere, majd a helyi általános iskola
osztályai mutatták be a Rákóczi fákról
készült munkájukat. A műsort korhű kuruc
ruhába öltözött fiatalok díszlövései, illetve a
Romhányi Dalárda által előadott dalok
színesítették.
A megnyitó után kisvonatra szállva mutatták
be a résztvevőknek Romhány község
nevezetességeit, többek között a romhányi csata helyszínét és az ennek tiszteletére állított
emlékművet, valamint megcsodálhattuk az ottani Rákóczi fát, a 300 éves romhányi
törökmogyorófát.
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Ezután a Művelődési Otthonban került sor a találkozó ünnepélyes megnyitójára Balla Mihály
országgyűlési képviselő közreműködésével. A megnyitó további programjaként az általános
iskola diákjai emlékeztek II. Rákóczi Ferenc fejedelemre, melyet az emlékfák ápolóinak
bemutatkozása követett. Ezután egy érdekes előadást hallhattunk a középkori Magyarország
főúri családjainak kertészeti szokásairól.
Ahhoz, hogy ez a nap maradandó emlékké váljon a közös ebédet követően került sor a
Rákóczi emlékpark létrehozására, ahol a meghívott települések képviselői a náluk élő vagy élt
fákhoz hasonló facsemetéket ültették el.
A résztvevők megállapodtak abban, hogy szeretnék folytatni ezt a kezdeményezést, így az
elkövetkezendő években tavasszal és ősszel ismét találkoznak, hogy az akkor soron következő
helyszíneken is létrehozzák a Rákóczi emlékparkot.
Bízunk benne, hogy ez a kezdeményezés hagyománnyá válik és az elkövetkezendő években
Parád is helyt adhat ennek a nemes kezdeményezésnek.
„Szellemét kell, hogy őrizzük nemzedékről nemzedékre”
Vass Gáborné

CIVIL HÍREK
1906-2016
110 ÉVES PARÁD KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETE (ÖTE)
A megalakulástól napjainkig
1904-ben Bodony községben a szorosan egymás mellé épített házak, és a szűkös udvarokban
elhelyezett kazlak, csűrök szinte vezették a tüzet, ami mindent rommá égetett, földönfutóvá
téve a lakosságot. E szomorú esemény után döntött úgy az ország akkori vezetése, hogy
minden településnek fel kell állítani egy önkéntes tűzoltó csapatot, amit el kell látni megfelelő
tűzoltó eszközökkel, és a tárolásukhoz szükséges szertárral.
Nálunk Parádon 1906-ban az első ilyen szertár a bodonyi elágazó közelében lévő, a mai Palóc
ház melletti épület lett, melyben ma kosárfonó kiállítás található.
A megalakulástól kezdve ezen a helyen állomásozott 24 órás szolgálatban 2 ló kocsival,
kocsissal, hogy a szőlőhegyen elhelyezett 2 főből álló tűzőrség jelzéseit figyelje. A tűzőrség
az őrbódéból figyelte a falut, és szirénával jelzett, ha tüzet észlelt, piros zászlóval mutatva a
tűz irányát. Kiemelt időszak volt, amikor a gabonaföldeken folyt az égetés. Ilyenkor a faluban
csak az idősek és a gyerekek tartózkodtak.
A II. Világháború után, 1949-ben megépült a két kocsi állásos, nagyteremmel és irodával
rendelkező Tűzoltó Szertár, melyben jelenleg Asztalos Johák népi fafaragó hagyatékát lehet
megtekinteni, illetve a Tűzoltó Galéria található.
A napjainkban használt tűzoltó szertárat hamarosan kinőjük, mert a pályázatokon elnyert
eszközök már nem kellőképpen átláthatóak. Önkormányzatunk vezetése ígéretet tett arra,
hogy felszereléseinknek hamarosan találni fog megfelelő helységet.
Technikai felszereltségünk és tagjaink szakmai képzettsége alapján az Országos
Katasztrófavédelmi Igazgatóság II-es kategóriába sorolta egyesületünket.
Révész Zoltán személyében 1 fő rendelkezik tűzoltás vezetői szakvizsgával.
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Évente 5-8 alkalommal van szükség a beavatkozásunkra. Ezek általában lakás-, avartűz,
fakidőlés, esőzések utáni vizek eltávolításából tevődnek össze.
Legtöbb esetben ez úgy történik, hogy 2-3 szakképzett tűzoltó mellett az önkormányzat a
közmunka programban lévőkkel segíti munkánkat.
Igyekszünk az egyesületet folyamatosan fejleszteni. Mind személyileg - fiatalok bevonásával,
mind technikailag, a pályázati lehetőségeket megragadva.
2015-ben sikerült bővíteni gépjárműparkunkat egy Renault Trafic 9 fős vegyes használatú
járművel.
Együtt működünk a Megyei Katasztrófavédelmi Szövetséggel, kölcsönösen segítve egymás
munkáját.
A lakosság is nagy segítségünkre lehet a lakások kéményeinek, elektromos hálózatának
megfelelő karbantartásával, kertjeik és külterületi ingatlanjaik tisztán tartásával.
Köszönjük, ha támogatják személyi jövedelemadójuk 1 %-ával az egyesületet!
Adószámunk: 18592735-1-10
Gáspár Imre parancsnok
Simon Sándor elnök
25 ÉVES A PARÁDI POLGÁRŐR EGYESÜLET (PPE)
1990-ben, a választások után Parádon is megnövekedett a bűnesetek száma. Ezeket látva jött
létre egy öntevékeny csoport, hogy segítsék a rendőrség munkáját, s hogy csökkenjen a
bűnözés. Puhala József, Seress József és Vitai János időt elvéve a családjuktól, feladataiktól,
saját gépkocsijukkal vagy gyalog járták a település utcáit, területeit. Áldásos munkájuknak is
köszönhetően csökkenni kezdtek a betöréses lopások, és a lakosság részéről is egyre többen
csatlakoztak hozzájuk.
1991-ben bejegyzett szervezet lett Parádi Faluvédő Egylet néven, és egyre szorosabbá vált a
kapcsolat a rendőrséggel és a falu vezetésével is.
Lett egyenruhájuk, majd alkalmanként üzemanyag támogatásra is szert tettek –
magánszemélyektől, akik igényelték a jelenlétüket.
A Parádi Faluvédő Egylet a későbbiekben már Parádi Polgárőrség néven szerepel. Az
egyesület tagjai szabadidejüket feláldozva vállalták, hogy a településünkön, illetve annak
környezetében tevékenyen részt vesznek a közrend és közbiztonság fenntartásában,
megóvásában.
Hiszünk abban, hogy a község lakosainak megelégedésére tudunk tenni, és így az emberek
nagyobb biztonságban érzik magukat, és tudhatják értékeiket is.
Végzett munkánk fő célja a bűnmegelőzés, a gyermekek és fiatalkorúak védelme,
szabálysértések megelőzése.
Folyamatosan részt veszünk a faluban lévő rendezvények biztosítási és forgalmi irányítási
feladataiban, esetlegesen bekövetkezett események kárenyhítési munkálataiban és a
köztisztaság megóvásában.
Szolgálati feladatokat havi tervezéssel látunk el a hét több napján. Ilyen esetekben minden
alkalommal tartjuk a kapcsolatot a Rendőrkapitánysággal, illetve a körzeti megbízottakkal.
Több alkalommal tettünk jelzést mind a rendőrség, mind az önkormányzat felé, amely vagy
gyanús személyek mozgására utalt, vagy pedig a vagyonbiztonsággal volt kapcsolatos.
A fenti feladatok ellátására járművet tudunk igénybe venni.
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2012-ben az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, Nyilas Kálmán polgárőr elnököt „Polgárőr
Érdemkereszt” ezüst fokozat kitüntetésben részesítette, a polgárőr mozgalomban végzett
tevékenysége elismeréseként.
Méltón emlékszünk halottainkra (Csík János, Görömbei János, Puhala József), akik szintén
sokat tettek községünk biztonságáért.
Köszönjük, ha támogatják személyi jövedelemadójuk 1 %-ával az egyesületet!
Adószámunk: 185877140-1-10
Nyilas Kálmán elnök
ALAPÍTVÁNY A PARÁDFÜRDŐI ÁLLAMI KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT
Az Alapítvány anyagi lehetőségeihez mérten támogatja a lakosság gasztroenterológiai,
nőgyógyászati, onkológiai és mozgásszervi rehabilitációját és prevencióját, Hozzájárul a
Parádfürdői Állami Kórház infrastrukturális feltételeinek javításához, és anyagi lehetőségei
függvényében támogatást nyújt műszerek, berendezések, egyéb gyógyító eszközök és
gyógyszerek beszerzéséhez. Szakmai, tudományos és jótékony célú rendezvényeket szervez
és támogat. Hozzájárul az ápolók, szakdolgozók oktatási, továbbképzési költségeihez és
támogatja a Parádfürdői Állami Kórház dolgozóinak szakmai kongresszusokon és
konferenciákon való részvételét. Az Alapítvány szorosan együttműködik a Kórházzal és az
Egészségfejlesztési Irodával melynek célja: a lehető legoptimálisabb szintű testi-lelki
egészség elérése, amely az egyik legfontosabb alapvető emberi jog. Az alapítvány,
kurátorainak ellenőrzése mellett, minden bevételt a kórház hatékonyabb működésének
támogatására fordítja.
Azért, hogy mindezt zökkenőmentesen a jövőben is megtehesse, kérjük jövedelemadója 1
%-át az Alapítvány a Parádfürdői Állami Kórház Jövőjéért javára ajánlja fel.
Az Alapítvány közhasznú szervezet. Adószáma:18584439-1-10.
Adományait a 11739009-20233185 számlaszámon fogadjuk.
T. Bokros Mária

KALAND-VÁR EGYESÜLET
Kalandra fel! Hív a vadregényes Mátra!
A Kaland-Vár Egyesületet 13 lelkes fővel alapítottuk 2007-ben. Egyesületünk elsősorban
oktatással foglalkozó non-profit társadalmi szervezet, amely azzal az átfogó céllal jött létre,
hogy a gyermekek és a hátrányos helyzetű csoportok számára nyújtson olyan kulturális
programokat, képzéseket, erdei iskolákat, műhelyfoglalkozásokat, táborokat, amelyek
lehetővé teszik a szabadidő hasznos eltöltését. Folyamatosan igyekszünk fenntartani és
fejleszteni a közösségi kulturális hagyományokat, elősegíteni a családi értékek megtartását,
felhívva a figyelmet az egészséges életmódra. Ezeken a komplex programokon prevenciós
nevelő és oktató munkát végezünk, szem előtt tartva az ifjúság képességfejlesztését, az
epochális ismeretterjesztést, megőrizve a magyar és európai hagyományokat.
Célunk, hogy az Egyesület tagjainak oktató és nevelő munkájával a gyermekek és a hátrányos
helyzetű csoportok, minél több ismeretet sajátítsanak el, és a lehető legtöbbet tapasztaljanak
környezetünkről. Törekszünk arra, hogy az programjaink során kiemelt figyelmet kapjon a
környezetvédelem és az élethossziglan tartó tanulás.
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Egyesületünk a programjait 2008 óta elsősorban a parádfürdői táborában, valósította meg,
több ezer gyermeknek megmutatva a vadregényes Ilona-völgyet és palóc hagyományokat.
Céljainkat úgy igyekszünk megvalósítani, hogy a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett
gyermekek és csoportok – gyermekotthonok, családsegítő szolgálatok, pedagógiai
szakszolgálatok, nagycsaládos szervezetek- minél nagyobb számban, ingyenesen vehessenek
részt programjainkon.
Szerencsére a célok megvalósításában lelkes csapatunkon túl sikeres együttműködő partnerei
vagyunk/voltunk a Magyar Vöröskeresztnek, a Jobb Veled a Világ Alapítványnak, továbbá
számos magyar és határon túli önkormányzatnak, gyermekotthonnak, anyaotthonnak,
gyermekjóléti szolgálatnak és civil szervezetnek. Köszönettel tartozunk azon
magánszemélyeknek is, akik adományaikkal segítik munkánkat.
Látogasson el Ön is honlapunkra, továbbá, ha segíteni kívánja munkánkat, kérjük személyi
jövedelemadója 1%-val támogassa működésünket. Adószámunk: 18128950-1-10.
www.kalandvaregyesulet.hu
Nagy Gergő Adrián elnök
35 ÉVES A PARÁDI NYUGDÍJAS KLUB
A klub sosem volt bejegyzett szervezet, az önkormányzat támogatásával működik. Jelenleg
27 fő jár a közösségbe.
Korábbi vezetői voltak Kovács Pálné, Bartus Ignác, Szmigura Józsefné, Asztalosné Herczeg
Borbála.
Az idősek életében nagyon fontos, hogy legyen egy hely, ahová időnként össze tudnak jönni.
Parádon ez számunkra biztosítva van. 2016-ban is rendszeresen találkoztunk, negyedévente
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összeállított terv szerint valósítottuk meg programjainkat. Kiemelkedő esemény a Farsang, a
Nőnap – ahol a férfiak egyéni meglepetéssel is készülnek a nők köszöntésére. Rendszeresen
megünnepeljük a névnapokat és a 75 év felettiek születésnapját. Részt veszünk a március 15ei ünnepségen, megemlékezünk a húsvétról, májusban pedig közös nyársalást szoktunk
szervezni.
Idén márciusban részt vettünk a Kék Ibolya túrán is Mátrafüreden.
Nyáron az „Ismerd meg hazádat mozgalom” keretében Kékestetőre és Mátrafüredre
kirándultunk.
Tagjai vagyunk a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetségének,
melynek szervezésében jutottunk el Hatvanba, a Vadász Múzeumba és a Dunakanyarba.
Az Idősek Világnapját a klubban is megünnepeltük, és már több alkalommal jártunk a Parádi
Idősek Otthonában is, ahol színes-zenés műsorral szórakoztattuk az otthon lakóit.
Negyedik alkalommal rendeztük meg Bagi András szobrász, fafaragó képeslap kiállítását. A
Parád és környékéről készült fotókat közel 100-an tekintették meg.
Csortos Józsi bácsi több éven keresztül vett részt a Költészet Napja alkalmából megrendezett
Vers és prózamondó versenyen. A Miskolcon megrendezett vetélkedőn a zsűri különdíját is
megnyerte.
A klub zenekarának köszönhetően az együtt töltött délutánjaink mindig vidám hangulatban
telnek. Köszönjük a zenekar tagjainak: Bagi András nagybőgő, Ficsór Tibor tangóharmonika,
Turnai Tibor klarinét, a zenekar vezetője.
Áldott karácsonyi ünnepeket kívánok a tagság nevében mindenkinek!
Szakács Béláné klubvezető

További helyi bejegyzett szervezetek is várják és köszönik, ha személyi jövedelemadójuk
1 %-ával támogatják működésüket.
Palócbokréta Hagyományőrző Egyesület
Adószám: 18574131-1-10
Parádi Gyermekekért Alapítvány
Adószám: 19133902-1-10
Parád SE Karate Szakosztály
Adószám: 19142591-1-10
A Parádi Idegenforgalmi Egyesület, a Parádi Egészségvédő Kör és a Fáy Diákokért
Alapítvány, Mátra Ősz Alapítvány már nem gyűjt 1 %-ot, mert a megszűnés, illetve átalakulás
folyamatában vannak.
A Parádi Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület (PIKE) az idén lett bejegyezve, a Parádi
Kulturális Szerverzet (PAKSZ) sincs még három éve, így még nem jogosultak 1 % gyűjtésre.
A
Nyugdíjas
Klub
és
a
Vöröskereszt
helyi
szervezete
önkormányzati
költségvetésből fenntartott közösségek, ők sem jogosultak 1 % gyűjtésére.
KÖZ-SZER-VEZ
A közösségszervezői munka tovább folytatódik a településen. Már túl vagyok a 100. interjún,
és a beszélgetések során a megkérdezettek 75-80 %-a lát lehetőséget az idegenforgalom
fejlesztésére, és az által a település fejlődésére.
Készítettem egy kérdőívet, mellyel több célcsoportot is megcélzok. A település lakóin kívül a
szálláshelyek vendégeit, a kórház betegeit, az idősotthon ápoltjait és a Parádon dolgozó nem
parádi lakosokat is igyekszem megkérdezni.
A kérdőív kitöltése névtelen és önkéntes!
Elektronikus formában a http://5mp.eu/fajlok2/paraditurizmus/kerdoiv2_www.5mp.eu_.pdf
helyről tölthető le. A PDF formátum megnyitás után jobb oldalon a kitöltés, aláírás linkre
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kattintva szerkeszthetővé válik. A négyzetekbe tehető x vagy más jelzés. Aláhúzni lehet, és a
pontozott részre is írható szöveg.
Mentés másként, ahol bármilyen nevet lehet adni a fájlnak. Utána emailben kell elküldeni a
paraditurizmus@gmail.com címre.
Aki papírformátumban szeretné kitölteni, az Parádon a Papírka Papírboltban, Parádfürdőn a
buszmegálló melletti SZISZI Virág-Ajándék üzletben tud hozzájutni, és ezeken a helyeken
kell majd leadni is. Továbbá nálam mindig lesz, még tovább tartanak az interjúk, ott is adok,
és kérhető tőlem bárhol.
A kérdőíves kutatás az elemzésekkel, tanulmányírással várhatóan február végén fejeződik be.
A kérdőíveket december végéig kérem hozzám eljuttatni, vagy a két helyre leadni.
Köszönöm mindenki segítségét!
Béres Magdi
közösségszervező

ESEMÉNYEK, TÖRTÉNETEK, INFORMÁCIÓK
SIKERES VOLT A PARÁDI KÓRHÁZ JÓTÉKONYSÁGI BÁLJA
Egykori szép hagyomány felélesztése és újraindítása volt a gondolat lényege, mikor néhány
hónapja megszületett a döntés: novemberben rendezzenek bált a Parádfürdői Kórház javára.
Egy bál mindig rangos társadalmi esemény, alkalom a tartalmas szórakozásra, egy gyönyörű
helyszínen, ahol színvonalas műsort, igényes zenét és különleges gasztronómiai élményt
kaptak a résztvevők. De ezen túl a kórházi bál egy olyan közösségi esemény is volt, ahol az
intézményre figyelő lokális politikai és civil környezet szereplői, az intézmény szakmai és
társadalmi partnerei, a gyógyításban résztvevő munkatársak találkoztak, szót váltottak és
jótékonykodtak.
A több, mint 165 báli résztvevőt köszöntő főigazgatónő, dr. Rabóczki Anita és a bál védnöke,
dr. Pajtók Gábor is azt hangsúlyozta: a Parádi Kórház mind egészségpolitikai, mind szakmai,
mind pedig munkáltatói szerepében felkészült azon kihívásokra, melyek biztosítják, hogy a
betegek ellátását magas színvonalon tudják végezni.
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– Parádnak fontos, hogy mi történik a kórházban, milyen koncepciója, jövőképe van az
intézménynek, hiszen az itt és a régióban élőknek nem mindegy milyen egészségügyi
ellátást kapnak – erősítette meg köszöntőjében Mudriczki József polgármester. Ezért sem
volt egy pillanatra sem vitás a parádi képviselőtestület számára, hogy a Freskó éttermet
térítésmentesen ajánlják fel a rendezvény megtartására – hangsúlyozta a településvezető.
A bál szervezője, az Alapítvány a Parádfürdői Kórház Jövőjéért kuratóriumának elnöke, dr.
Suskó Mihály köszönetet mondott a támogatásokért, a nagyvonalú felajánlásokért, melyek
segítették a jótékonysági célt, a nőgyógyászati ellátás minőségi emelését szolgáló műszerek,
valamint az egynapos sebészet korszerű eszközeinek beszerzését.
T. Bokros Mária
IDŐSEK OTTHONA
Az ENSZ 1991-ben nyilvánította október elsejét az Idősek Világnapjává. Ez a nap hivatott
arra, hogy kifejezzük az idősek iránti tiszteletünket, megbecsülésünket.
A Parádi Idősek Otthonában kezdetektől azt a szokást alakítottuk ki, hogy az egész hónapot
az Idősek Hónapjává tettük. Sok különböző programmal próbáltunk meg kedveskedni, bízva
abban, hogy mindenki talál kedélyének, temperamentumának, érdeklődési körének megfelelő
műsort.
Ezzel a kis figyelmességgel szeretnénk megmutatni azt a vágyunkat, hogy a különböző
életutat bejárt idős emberek valóban megtapasztalják törődésünket, szeretetünket,
figyelmességünket.
Az idei programjaink közt szerepelt testvérintézetünk, az egri Gyermekotthon és
Fogyatékosok Otthona lakóinak fellépése, vidám előadása az Indul a bakterház című filmből.

A minden hónap első péntekén megtartott szentmise most az idősekért és az őket segítőkért
lett felajánlva. Dombi Ferenc atya szépen megvilágította az időskor keresztény feladatait, az
esendőségben rejlő erőt, a szenvedések értelmét.
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Október 12-én a Parádi Nyugdíjas klub hozott vidámságot az életünkbe szereplésükkel és
őszinte kedvességükkel, spontán természetességükkel. Ezúton is köszönjük nekik a közös
tánccal véget érő délelőttöt.
Október 21-én Mirjam nővér, a Francia országban élő orvos-filozófus, a Máriás lelkületű
Bodonyi nővérek rendfőnöke tartott közös elmélkedést, imádkozást lakóinknak.
A saját rendezésű programok mellett részt vettünk október 5.-én a falu Idősek Napi műsorán
ahol Berkes Jánost hallgatta örömmel kis csapatunk. Az, hogy jelen lehetünk a falu
rendezvényein, annak köszönhető, hogy a parádi Önkormányzat autója segít bennünket eljutni
a különböző programokra.
Ennek köszönhetően volt módunk együtt örülni az általunk is nagyra becsült, szeretett Simon
Aladárné, Anci néni és Horváth Géza elismerésének, amit hosszú évtizedek óta önzetlenül
végzett közösségi munkájuk elismeréseképpen kaptak.
Az elismerő oklevél, virág és ajándékcsomag mellett legnagyobb elismerést a hosszú, szűnni
alig akaró taps okozta.
Szeretettel gratulálunk az Intézet lakói és dolgozói nevében! Karácsonykor találkozunk 
Jónásné Almádi Mária
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGÜNK ÉLETÉBŐL
Adventi várakozás az ünnepre
Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg című művében a róka fogalmazza meg barátja előtt a
bölcsességet: „Jobban szeretném, ha minden nap ugyanabban az órában jönnél. Mert ha
tudom, hogy 4 órakor jössz, akkor már 3 órakor ünneplőbe öltöztetném a szívemet.”
Igen, az ünnepi pillanatokra fel kell készülni, a találkozásra várakozni kell. Adventben a Jézus
Krisztussal, az Isten Fiával való találkozásra készülünk, ezért ünneplőbe kell öltöztetni
szívünket. Az adventi időszakban mindig volt egyfajta jól eső izgalom. Várakozni, várni a
Karácsony szent ünnepét, azt az ünnepet, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus születését
ünnepeljük. A hajnali szentmisék, az imádságok, amelyeket vállalunk, a szent gyónásaink, a
jó cselekedeteink, azt a misztériumot akarják adni, amit a Karácsony ünnepe hordoz, és amire
valóban fel kell készülni. A sötétséget legyőzi a világosság, Krisztus ragyogott rá a világra.
Átélhetjük, megtapasztalhatjuk újra a zsidó nép, a Szűzanya, Mária várakozását. Kegyelmi
idő. A természet is elnyugszik, mi emberek is keressük a mély, lélektisztító csendet, amelytől
a gyertyafények lángjai meglebbennek. A lélek várakozik az Úr jövetelére.
Az advent nem mindenkinek jelenti azt, amit a keresztényeknek, sokan rohannak, kimerülnek
az ünnepre, sokszor feszülté válnak, mert elfelejtik, hogy csak egy a fontos. Az, hogy elsőként
szeressünk, mert ha így teszünk, ha bármit cselekszünk a szeretetben, akkor nem teher lesz,
hanem öröm az adventünk.
Vigyázzunk, mert, ahogy közeledünk az ünnephez, minket sem fog elkerülni a karácsony
előtti hadjárat, amire rá is játszik az a világ, ami egyszerű szeretet ünneppé akarja silányítani a
Karácsonyt. Az ajándékozási mánia, a boltok megrohamozása, a naphosszat való tülekedés
őrülete már nem a szeretet megnyilvánulása, hanem a kereskedők nagy bevétele.
E torzult gondolkodás következtében a helytelen cselekedet elfeledteti, hogy a karácsony:
születésnap. Nem tudatosítja, hogy akkor ott, Betlehemben, egy városszélén lévő istállóban
Kisgyermek, Istengyermek született. Az édesanyja rongyokba takarta, jászolba fektette, az
állatok leheletükkel melengették. Ő, ez a Kisded lett a világ Megváltója.
Ki kell szakadnunk ebből a gondolkodásmódból, el kell jutnunk a rohanástól a lélek
megnyugvásáig, csak így érthetjük meg majd a karácsony üzenetét, hogy az Ige megtestesült,
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értünk vette magára az emberséget. Segít az adventi idő a maga eszközeivel, a szentmisékkel,
a színeivel: a lila, amely figyelmünket a készületre és a bűnbánatra irányítja, a rózsaszín az
örvendezésé, hogy közel az Úr! Az ádventi gyertyák fényükkel a lelkünket simogatják,
amikor meggyújtjuk a templomi vagy a családi ünnep keretében.
Az adventi várakozást az egyház három részre bontja le: elsősorban megemlékezik az
ószövetségi nép istenvárására, másodsorban a jelenben próbálja megélni az istenvárást, Jézus
Krisztusnak a megszületését és harmadsorban beszélhetünk egy apokaliptikus istenvárásról
Jézus második eljöveteléről.
Készülődésünknek a végcélja azonban amellett, hogy a közvetlen ünnepre felkészüljünk,
illetve, hogy a végső Úrjövetelre készüljünk az, hogy szülessen meg bennünk Jézus Krisztus,
és ha már megszületett, akkor a bennünk lévő Krisztus növekedni tudjon.
Éljünk hát az Isten adta kegyelmi idővel, nézzünk magunkba, lelkünkbe mindannyian, és ha
valami nincs rendben, akkor tegyük a Karácsonyt szebbé, hogy örömtelibb ünnep lehessen
mindenki számára.
Áldott, kegyelemben teljes készületet kívánok mindannyiuknak!
Dombi Ferenc plébániai kormányzó
ÚJ KIÁLLÍTÁS NYÍLT A PARÁDI TŰZOLTÓ GALÉRIÁBAN
2016. december 3-án 15 órakor nyílott Dohrmann-Magyar Zsuzsanna „Égretörők” című
festménykiállítása a Tűzoltó Galériában.
A művésznő 2009-ben költözött Parádra, előtte a Duna mellett, Hartán élt, majd négy
esztendeig Németországban. Több egyéni és csoportos kiállítása volt már. Képein a realista
ábrázolásmódba igyekszik új „ízt” is keverni. Művei között felfedezhetjük többek között a
Palóc házat, az Ilona-vízesést vagy épp a parádi templomot.

Úgy érzi, nem akar elszakadni a valóságtól, viszont az önkifejezés több formáját is szeretné
megmutatni, ahol elmosódnak a határok a valóság és a képzelet között.
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Mottója: „Nincs valódi alkotás üres járatokat nem tűrő, szenvedély nélkül.”
A kiállítást Mudriczki József polgármester nyitotta meg. Elhangzott a Secret Garden híres
dala Dávid Laura előadásában, a You raise me up (Felemelsz).
A kiállítás az Asztalos Johák Fafaragó Kiállítás nyitvatartási rendjének megfelelően
látogatható. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Béres Magdi
100. SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPELTE SEIBEN MIHÁLY BÁCSI
Mudriczki József polgármester köszöntötte a község legidősebb férfi lakóját, Seiben
Mihály bácsit 100. születésnapján, december 5-én Parádóhután, ahol átadásra került az
Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt emléklap is.

Mihály bácsi ma is aktívan éli mindennapjait szellemi és testi frissességben, lányai naponta
látogatják. Nyolcan voltak testvérek, akik közül már csak ő van életben Nehéz élete volt, de
mindig mindenben meglátta a szépet és a jót. Férfi létére az is nagy örömöt okoz neki, ha
virágot kap. 24 évesen vonult be katonának, majd hadifogságba esett. 32 évesen, 1948 őszén
jött haza, s utána nősült meg, születtek a gyerekei. A hadifogságra is azt mondta, hogy az volt
benne a jó, hogy melegben dolgozott, nem fázott. Ez egy követendő életszemlélet, hiszen
bármilyen nehéz helyzetbe is kerülünk, de meglátjuk abban is a szépet és a jót, akkor nem
éljük meg annyira fájdalmasan, keservesen. Igaz a mondás, hogy mindennek megvan a jó
oldala is.
Öt évvel ezelőtt a polgármester azt kérdezte tőle, hogy mi volt életében a legnagyobb öröm,
akkor azt mondta – amikor felépült a háza.
Most, arra a kérdésemre, hogy mit kérne, ha érkezne egy jó tündér, aki teljesítené három
kívánságát, azt válaszolta, hogy ameddig él, végig legyen egészséges; mindig legyen két autó
fa a fészerben, mert 30 fokos melegben érzi jól magát ; s hogy néhány évig még családja
körében maradhasson.
Kívánunk Mihály bácsinak erőt, egészséget, sok örömöt, lássa meg továbbra is mindenben a
szépséget, s hogy teljesüljenek a kívánságai!
Béres Magdi
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MIKULÁS
December 5-én délután megtelt az iskola előtti placc. Az osztályok árusító sátrai hangulatos
fényekkel hívogatták az érdeklődőket, akik jelképes összegért sütiket, szebbnél szebb
karácsonyi díszeket vásárolhattak. Az összegyűjtött pénz az osztálypénztárakba kerül. A
szülők és pedagógusok idén is kitettek magukért, hiszen bőséges választék, ízléses kínálat
tárult a kíváncsiskodók elé.
Amíg a tűz körül melegedve forró tea vagy forralt bor mellett jókat beszélgettek a felnőttek,
addig a gyerekek hangos énekléssel hívogatták-várták a Mikulást. Nem is váratott soká
magára. Hamarosan feltűnt a lovas kocsi, rajta Ő és népes krampuszkísérete. Néhány kedves
szó után a gyerekeké lett a színpad, akik kedves kis műsorukkal szórakoztatták a
megjelenteket. A Mikulás persze meghozta a várva várt csomagokat is, majd szívesen
fotózkodott kicsikkel és nagyokkal.
Hazafelé azt ígérte, jövőre újra eljön!
(De az ovisoknak megsúgta, hogy másnap délelőtt őket még meglátogatja.)
JZZS

„Suttog a fenyves, zöld erdő,
Télapó is már eljő.
Csendül a fürge száncsengő,
Véget ér az esztendő.
– Weöres Sándor
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ADVENTI PROGRAMOK
Parád Nagyközség Önkormányzata sok szeretettel hívja és várja a település lakosait adventi
rendezvényeire.
Az adventi várakozás jegyében több helyszínen is ünnepi műsorokkal hangolódhatunk az
ünnepekre. December 5-én megérkezett a Mikulás a gyermekek nagy örömére. Luca napi
vidám összejövetelen vehetünk részt a Parádi Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület és a
Palócbokréta Hagyományőrző Egyesület jóvoltából. Adventi koncertet ad az Egri Érseki
Fiúkórus advent harmadik vasárnapján a parádi templomban. A műsor után mindenkit
szeretettel várunk a templom előtt egy kellemes beszélgetésre forralt bor, forró tea és finom
falatok mellett, amelyről a Parádi Kulturális Szervezet gondoskodik. Hagyományainkhoz
híven az időseket köszöntjük Parádóhután és Parádon, majd a Falukarácsony zárja a
karácsony előtti rendezvénysorozatot. Az iskola Szülői Munkaközösségének szervezésében
Szilveszteri Bálon búcsúztathatjuk az évet.
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A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK A KÉMÉNYSEPRÉSRŐL
Ki sepri a kéményt?
A lakossági kéményseprést több megyében átvette a katasztrófavédelem. Ez nem azt jelenti, hogy
tűzoltók ellenőrzik a kéményeket, a sormunkát változatlanul kéményseprő szakemberek
végzik. Az újdonság csak az, hogy ahol a megyei jogú városok nem vállalták a feladatot, ott a
katasztrófavédelem szervezésében valósul
meg a kéményseprés.
Mikor jön a kéményseprő?
A lakossági sormunka nincs összefüggésben
a fűtési időszakkal. A kéményseprők
ütemterv alapján érintik az egyes települések
utcáit. Ez gázüzemű és zárt égésterű tüzelőés fűtőeszközök esetén kétévente, minden
egyéb fűtőberendezés esetében évente
történik meg.
Mennyibe kerül a kéményseprés?
A lakossági sormunka ingyenes. Nem csak ott, ahol a katasztrófavédelem végzi, hanem
mindenhol. A kéményseprő 15 nappal a sormunka előtt a postaládába dob egy értesítőt. Ha a a
megadott időpontban nem találja otthon a kéménytulajdonost, újabb időpontról hagy értesítést. Ha
a sormunkát a kéményseprő a második időpontban sem tudja elvégezni, akkor a
kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell egy új, közös időpontot, amikor
elvégezhető a sormunka. A harmadik, közösen egyeztetett időpontban elvégzett munkáért már
ki kell fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 500 forint), de nem készpénzben, hanem csekken,
vagy átutalással. Soha ne adjon készpénzt a katasztrófavédelem kéményseprőinek!
Mi tartozik bele az ingyenes sormunkába?
A sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő elem ellenőrzését, tisztítását, a levegőutánpótlás ellenőrzését és az ezt befolyásoló műszaki berendezések okozta hatások vizsgálatát,
továbbá az égéstermék paramétereinek ellenőrzését, illetve ahol elő van írva, ott a szén-monoxidérzékelő működőképességének ellenőrzését is. A sormunkába nem tartozó munkákért,
valamint a két sormunka között megrendelt kéményellenőrzésért fizetni kell.
Hogyan lehet a szolgáltatást megrendelni?
Van lehetőség arra, hogy valaki kéményseprést rendeljen a kötelező és ingyenes sormunkán túl is.
Az ügyfélszolgálat elérhető a 1818-as telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 1-es
menüpontot kell választani. Hétfőnként 8.00-20.00-óráig, a többi hétköznapon pedig 8.0014.00-óráig érhető el. További információkat talál a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu
weboldalon.
Kint járt a kéményseprő, de nem tisztította ki a kéményt
Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem indokol tisztítást, olyan viszont nem történhet meg,
hogy a kéményseprő semmilyen mérést nem végez a kémény ellenőrzése során. Ha valaki ilyet
tapasztalna, kérjük, jelezze ezt ügyfélszolgálatunkon. Ugyancsak jelezzék, ha a kéményseprő
készpénzt fogad el.

21

A karácsony a szeretet ünnepe, melyet sajnos egyre többen töltenek egyedül. Szomorúság
költözik a szívekbe, lelkekbe, s azt remélik, hamar elmúlik ez az ünnep. Nekem is voltak
időszakok az életemben, amikor nem vártam a karácsonyt, mert fájdalmas volt. Most azokhoz
az emberekhez szólok, akik magányosan élnek otthonaikban.
A következő versemmel nekik üzenem, nincsenek egyedül, a szeretet ott van mindenhol, csak
engedjék közel magukhoz! Lássák meg az örömöt a csillagok vagy egy gyertya fényében,
hallják meg egy kedves szóban, dallamban, érezzék a szobájuk kedves tárgyaiban, egy baráti
kézfogásban, ölelésben!
Áldott, békés karácsonyt és szeretetteli boldog új évet kívánok a Mozaik Szerkesztősége
nevében mindenkinek!
Béres Magdi főszerkesztő
Lena Belicosa: LELKEM KARÁCSONYFÁJA
(2011-12-24)
Ó
te
hideg
csillogó
nedves hó
ágaimat beborítod
nyirkos sóhajod
megfagyott, mint jégcsapok
a sötét erdőben egyedül vagyok
nagyon fázok
árva fagyöngy bújik meg szívem alatt
mint halovány mécses világítja utamat
valami felcsillan a távolban
csillagok ragyognak az éjszakában
varázslatos fényeik karjaim közé hatolnak
lelkem mezsgyéjén a jég is felolvad
angyalok érintik, simogatják meg didergő szívemet
forró könnyeik alkotnak testemen
fénylő fűzérként ékkövet
sérelmek, bántó szavak, fájdalmak
langyos szellők szárnyán a hópihékkel tovaszállnak
szeretet lángja sugárzik, irányt mutat nekem és a nagy
világnak, vágyam gyertyái is kigyúlnak
hitemnek fája
díszbe öltözött
fénynek ünnepe
lelkembe költözött
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