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Újra véget ért a nyár, elkezdődött
a 2017/2018-as tanév. A tanévnyitó ünnepélyre augusztus 31-én
délután került sor. Kipirult, csillogó szemű, megnőtt, egészséges
nyári színű gyerekek üdvözölték
egymást és tanáraikat. A vidám
beszélgetésnek a felcsendülő
Himnusz vetett véget. Szalai
Gáborné intézményvezető köszöntötte az egybegyűlteket, s
megnyitotta az új tanévet. 25 kis
óvodás érkezett hozzánk, s mire
Répáné Török Renáta óvónő vezetésével előadták bemutatkozó
vidám kis műsorukat, máris kisiskolásokká, első osztályosokká
váltak. Szakács Ágnes és Kocsis
Gáborné tanító nénik irányításával már megkezdték az iskolai
életbe való beilleszkedést, a tanulmányi munkát.
Az évnyitón vendégeink voltak: Horváth Márta tankerületi
igazgató és Horváth László országgyűlési képviselő. Jelenlétük
oka az a bejelentés volt, melynek
értelmében intézményünk a megye azon iskolái közé került, hol a
következő időszakban nagymér-

tékű felújítás, modernizálás fog
történni az
„Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció
elősegítése és a minőségi oktatás
megteremtése érdekében című
(EFOP-4.1.2-17 kódszámú) nyertes pályázat – 429 087 993 Ft keretében.
Augusztus utolsó napjaiban az
iskola vezetése és a tantestület elvégezte azt a munkát, mely minden esetben megelőzi és lehetővé
teszi a színvonalas, zökkenőmentes oktató-nevelő munkát.
A nyáron Veres Anita tanárnő
vezetésével és Drotárcsik Ildikó,
Harcsa Szabolcs, Borosné Kollár
Mária és Danyi Szilvia pedagógusok közreműködésével Erzsébet
Táborra került sor, napközis jelleggel 53 felső tagozatos gyermek
részére. A programot a vízzel kapcsolatos témák köré rendezték.
Meglátogatták a helyi vízművet,
ásvány- és gyógyvizekkel ismerkedtek, szivárványt idéztek elő,
óriás buborékot készítettek. Nagy
hangsúlyt kapott a hét folyamán

az úszásoktatás. Két napot a
Bükkszéki Termálstrandon, egy
napot a Demjéni Fürdőben töltöttek. A gyerekek nagyon élvezték a
tábort, s várják a következő ilyen
alkalmat, lehetőséget.
A Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
tehát újra felvonta zászlaját, s fedélzetén 237 tanulóval kihajózott
a nyílt vizekre, hosszú, 9 hónapos
időre. Az előttünk álló út hol békés, csendes, lágyan fodrozódó
vizeken, olykor azonban tajtékos, bősz hullámok között vezet.
Hogy legyőzzük az előttünk álló
akadályokat, kitartásra, töretlen
szorgalomra, figyelemre, fegyelemre, több esetben nagyobb
erőfeszítésre van szükség. Ehhez
kívánok iskolánk minden tanulójának és dolgozójának sok erőt,
jó egészséget! Kívánom, hogy
képességekben
megerősödve,
tudásban meggyarapodva, elégedetten érjenek révbe a következő
év nyarának elejére!
Sikeres tanévet!
n Huszárné Baráz Beáta
pedagógus
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Október 1-jén köszöntjük Szépkorú Honfitársainkat!
Tisztelt nagymamák és nagypapák, sok sok tavaszt és őszt
megélt embertársaink. Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és a magam nevében mély főhajtással köszöntöm Önöket az Idősek Világnapja alkalmából.
Számunkra az „idős” kor a példamutatást jelenti, ebből az
alkalomból köszöntjük mindazokat, akik hosszú élet munkáját, tapasztalatait tudják maguk mögött. Segítségükkel
tanultunk meg minden fontosat, ami a mi nagybetűs életünkhöz is kell, velük ápoljuk hagyományainkat. Idős koruk
tapasztalatával mindent jól el tudnak rendezni, tudják mi
a jó és mi a rossz, amit el kell kerülni a következő generációnak. A mi feladatunk az, érezzék, hogy nem hagyjuk
magukra Őket, érezzék, hogy fontos részei életünknek.

Szüleink és nagyszüleink mosolya és
mindig féltő gondoskodása rengeteg erőt
sugároz felénk, kitartásuk,
szeretetük felbecsülhetetlen
kincs számunkra.
Tiszta szívből kívánjuk és kérjük, maradjanak még sokáig
köztünk, éljenek egészségben és boldogan településünk minden szegletében. Engedjék, hogy mi is visszaadjunk valamit
abból a sok-sok jóból, amit Önöktől, most már szépkorú
elődeinktől kaptunk.
Mudriczki József
polgármester

Beszámoló a képviselő-testületi
ülésekről
Június 28.

• I. pontban a „Közrend-közbiztonság
helyzetéről készült jelentést tárgyalta és fogadta el a testület. Az előterjesztő az azóta kinevezett Kovács
József r. alezredes megbízott kapitányságvezető volt. Jó volt hallani a
pozitív statisztikát, és azt az ígéretet,
amit a további együttműködésre vonatkozóan tett kapitány úr Parádnak és a testületnek.
• II. pontban az óvodánk 2017/2018.
nevelési évre vonatkozó csoport létszámát határoztuk meg. Az intézményünkben változatlanul 3 óvodai
csoport indul a 2017-2018-as nevelési évben, mivel a várható gyermeklétszám 65-70 fő között változik.
• III. pontban Hermanné Czékmán
Györgyi védőnő számolt be a feladat
ellátásáról.
• IV. pontban Az átalakuló hulladékgazdálkodással kapcsolatosan
módosítottuk az aktuális társulási
megállapodásunkat, annak érdekében, hogy a hulladékszállítási
közszolgáltatás továbbra is zökkenőmentes és folyamatos legyen a
településen.
• V. pontban A Hatvani Tankerületi
Központtal az iskola vagyonkezelési
szerződésére korábban kötött szerződés módosításáról, aktualizálásáról hoztunk határozatot.

• VI. pontban A XXX. Jubileumi
Palócnapok programtervét ismertették a szervezők, amit a testület
örömmel jóváhagyott és köszönetét
fejezte ki az eddigi munkáért.
• Az egyebek pontban döntöttünk arról, hogy tulajdonosi hozzájárulásunkat adjuk parádi civil közösség részére pályázat beadásához. A beadandó
pályázat a fehérkői turistautak és
tanösvények létrehozása és felújítása
közösségi munkában a közösség bevonásával címmel történik.
• Döntöttünk a Pétervásárai Kistérségi Társulásból való kilépésről, mivel
szinte semmilyen feladatot nem lát
el a szervezet településünkön, ezért
a társulásban való további részvételünk okafogyottá vált.
• Az áprilisban kiírt és időközben beérkezett intézményvezetői pályázat
(óvodavezetői) bírálatára 3 fős szakmai bizottságot hoztunk létre.
• A továbbiakban zárt ülésként folytattuk, ahol a parádfürdői önkormányzati ingatlanértékesítés kapcsán a befektetőknek íródó levél
tartalmát tárgyaltuk és fogadtuk el.

Július 5.

• I. pontban a megyei Területi Operatív Program (TOP) keretén belül négy
pályázati jogcímen készülünk beadni
pályázatokat és ehhez szükséges konParádi
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zorciumi megállapodások megkötéséről kellett döntéseket meghozni. Pályázni fogunk csapadékvíz elvezetésre
a Kékesi és a Hársfa úton, turisztikai
fejlesztésekre Parádfürdőn (kilátó
létesítésre és parkoló, valamint zöldfelület felújításra a pavilonsor előtt),
energetikai felújításra a községházát
illetően, illetve megújulhat a parádi
piac, új 200 négyzetméteres fedett
csarnok létrehozásával a hozzátartozó
parkolókkal és zöldterülettel.
• II. pontban arról döntöttünk, hogy
területvásárlással
kapcsolatosan
megkezdjük a tárgyalásokat a Csevicevölgy Kft. képviselőjével a Cifra
út elején lévő 3100 négyzetméteres
beépítetlen terület megvételéről.
• III. pontban szintén pályázaton való
részvételről hoztunk határozatot, az
önkormányzat „Rendkívüli Szociális Támogatás” lehívására pályázik a
Belügyminisztérium felé, hogy a rendelkezésre álló költségvetési forrásainkat bővíteni tudjuk, növelve ezzel a
szociális bizottság mozgásterét.

Július 17.

• I. pontban a Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény beszámolója hangzott el, amit
a képviselők kérdései követtek.Ezt
követően a testület a beszámolót jóváhagyólag elfogadta.
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• II. pontban a Bendegúz Óvoda
Gyermekjóléti és Alapszolgáltató
Intézmény intézményvezetői álláshelyére érkezett pályázatról döntött
a testület, amit megelőzően véleményezett a szülői munkaközösség, a
nevelőtestület, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a létrehozott
szakmai bizottság. Az elhangzott
vélemények egyhangúlag elismerően nyilatkoztak a pályázatról, a
feltett kérdésekre a testület tagjai is
megnyugtató válaszokat kaptak.
Ezt követően egyhangú szavazással döntöttünk arról, hogy az intézményt az elkövetkező 5 évben is
Bükerné Huszár Erzsébet asszony
vezeti.
• Az egyebekben még tájékoztatás
hangzott el a parádfürdői (YBL
szálló) ingatlanértékesítéssel, illetve
a Freskó rendezvényterem bérbeadásával kapcsolatosan. Az elmondottak lényege az, hogy a tárgyalások a befektető érdektelensége miatt
megfenekleni látszanak.
• Képviselői indítványra döntött a
testület „Víz gép” elhelyezéséről a
Háziorvosi rendelő várójába.
• A testület támogatta a Településfejlesztési bizottság törekvését
„Extrém Kerékpáros Pálya” kialakítására Parádfürdőn. – A részletek
kidolgozás alatt állnak.

Augusztus 7.

• I. pontban határoztunk arról, hogy
Parád Nagyközség Önkormányzata
a TOP támogatási rendszerben pályázatot ad be az „Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése” elnevezésű konstrukció keretében. Ebben az esetben a Községháza
felújítására íródik meg a pályázat.
• Az egyebek pontban az Ybl szálló értékesítésére és a Freskó rendezvényterem
bérbeadására
vonatkozóan arról döntött az önkormányzat, hogy a 2017. március 16. napján kelt versenykiírás alapján nem hirdet nyertest.
Teszi ezt azért, mert a pályázó
megbízottja részéről az ártárgyaláson szóban megjelölt vételi összeget
írásban nem volt hajlandó megerősíteni, az írásbeli felhívásunkra
nem reagált. – A képviselő testület
az ingatlanok további hasznosítá-

sa érdekében új pályázati kiírásról
döntött.
• Határozott a testület a Nature
Manufactura Kft. (a volt napközi épület bérlője) bérleti szerződésének felmondásáról, mivel
a bérlő a szerződésben foglaltakat
súlyosan megsértette, jelentős bérleti díj tartozást halmozott fel.

Tisztelt Olvasó!
Amennyiben a képviselőtestületi ülések előkészítésére
született dokumentumokról,
a döntésekről, határozatokról,
rendeletek tartalmáról többet
szeretne megtudni akkor,
keresse fel Parád honlapját
a www.parad.hu-t.
Augusztus 30.

• I. pontban tájékoztató hangzott el
Parád Nagyközség Önkormányzatának I. félévi költségvetésének
teljesüléséről. A kérdések után a
jelenlévők örömmel nyugtázták
a félévi helyzetet, az 50%-os teljesüléseket és összességében a megnyugtató pénzügyi helyzetet, a 37
millió forintot meghaladó tartalék
nagyságát. Ezt követően a II. pontban a nagyközség 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról döntöttünk. A bizottságok
javaslatát is figyelembe véve, a testület egyhangúlag támogatta a költségvetés módosítását, amely az
első félévben különböző jogcímen
érkező többletbevételeket és azok
felhasználásának megjelölését tartalmazta.
• III. pontban képviselői indítványra és a körzeti megbízott kérésének
megfelelően a testület rendeletet
alkotott a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól.
• IV. pontban beszámolók hangoztak
el az oktatási intézmények részéről
a 2017/2018-as tanév tekintetében.
Az általános iskolában 237, az óvodában 65 gyermek kezdi meg a tanévet.
Parádi
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• V. pontban negyedéves beszámoló
hangzott el a közmunka-program
eddigi lebonyolításáról. Jelenleg 33
fő vesz részt a programban, ami jelentős csökkenés az előző évekhez
képest, ez betudható a környéken
induló ipari üzemek munkahelyteremtésének. A tervezett feladatokat
a csökkent létszám ellenére is igyekszünk elvégezni.
• VI. pontban az IKSZT II. féléves
programját tárgyalta és fogadta el
a testület. A tervezett programok
olvashatók az IKSZT és az önkormányzat honlapján.
• VII. pontban törvényi kötelezettségnek eleget téve rendeletet alkottunk
Parád Nagyközség Önkormányzata
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól.
• Az egyebekben megtárgyaltuk a
Parádfürdői Állami Kórház alapítványának kérelmét és egyhangú
szavazással döntöttünk arról, hogy
az alapítványi bál Freskó rendezvényteremben történő megtartásáért bérleti díjat nem, csak rezsi
költséget kérünk. A bérleti díj öszszegével kívánjuk támogatni az alapítványt.
• Egyhangú szavazással döntöttünk
az iskolakezdési támogatásról, amelyet az általános iskolába járó parádi, illetve körzeten kívülről érkező
gyermek szülője kaphat.A Parádról
középiskolába járó gyermek iskolalátogatási igazolás ellenében kaphat
támogatást. A támogatás mértéke általános és középiskolába járó
gyermekek esetén is 5000-5000 Ft.
• A megkezdett tárgyalások eredményeként a Cifra úti ingatlanvásárlás 4,1 millió forintért, 1300 Ft/m2
áron megvalósulhat. A szerződés
előkészítésére és annak aláírására
felhatalmazást kaptam a képviselőtestülettől.
• Képviselői kérdés volt még az elmaradt lomtalanítás időpontja, ami azóta pontosítva lett a szolgáltatóval,
így településünkön szeptember 27én valósulhat meg. Az ehhez tartozó
szokásos kupon a Mozaik legutolsó
oldalán található.
n Mudriczki József
polgármester
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A Településfejlesztési Bizottság
tájékoztatója

A településfejlesztési bizottság nevében, az alábbiakban
szeretném tájékoztatni a
lakosságot, a legutóbb megjelent Parádi Mozaik óta történt,
a település fejlődését érintő
eseményekről.

Iskolafejlesztés
A 2017/2018-as tanév évnyitóján jelentette be Horváth László országgyűlési képviselő az örömteli hírt: a Fáy
András Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola mintegy 430 millió forint uniós támogatást nyert infrastrukturális fejlesztésre. A támogatásból új
tetőszerkezetet, nyílászárókat és teljes
hőszigetelést kap az iskola épülete.
Felújításra kerül a tornaterem, a zeneterem, új korszerű (napelemes) fűtésrendszer kerül kialakításra, felújításra
kerülnek a belső burkolatok, és egy természettudományos szaktanteremmel
is gazdagabb lesz a parádi intézmény.
A fejlesztéssel az energiatakarékos
működés feltételeit és a korszerű infrastruktúrát teremtjük meg az oktatási intézményben, ami hozzájárul az
integrált neveléshez, kompetenciák
és tudás magas szintű elsajátításához,
valamint a település népességmegtartó erejéhez.

Megújult a központi
konyha
Az „önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” projektben nyert
mintegy 35 milliós forrásból megújult
Parád központi konyhája. A támogatásból belső átalakítási munkálatok,
teljes burkolat csere, gépészeti felújítás
és az elavult technikai eszközök cseréje valósult meg.
A program során egy modern főzőkonyha alakult ki, költséghatékony,
fenntartható, biztonságos üzemeltetés
érdekében.
A felújítási munkálatok nyáron befejeződtek, szeptember 4-től már a
felújított, megújult, korszerű központi
konyhában készülnek az étkek.

 Parádi Mozaik • 2017. szeptember 

Elkészült előtetők
Előtető került kialakításra a parádi
óvoda épületéhez. Ennek köszönhetően, kialakult egy olyan tér, ahol lehetőség nyílik kültéri foglalkozásokra szabadtéren, esőtől és tűző naptól védett
helyen. A különböző foglalkozásokra
rendelkezésre álló hely megnőtt, a szabadtéren, friss levegőn tartott programok közkedveltek, mind az óvodapedagógusok, mind a gyerekek körében.
Továbbá előtető cseréjére került sor
a parádóhutai ravatalozó épületén is,
helyi vállalkozó közreműködésével.

Streetball pálya
kialakítása
A Kossuth úti játszótéren a már meglévő kosárlabda palánkhoz, egy aszfaltos burkolattal rendelkező pályát
alakítottunk ki, annak használhatóbbá tétele érdekében. A földmunkák és
az aszfaltozási munkálatok a pályánál
befejeződtek. Reméljük sok parádi
gyerek/felnőtt leli örömét az újonnan
kialakított streetball pályában.
A Községházán tetőhéjazat cseréje valósul meg az északi és a nyugati
oldalon. Az elhasználódott cserepet
és a lécezést újítjuk meg, ezzel is előkészítve az energetikai fejlesztés napelemeinek tartószerkezetének stabillá
tételét.
Elhelyezésre került egy légkondicionáló berendezés a Községháza dísz-
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„Peregnek,
porolnak csöppnyi
levélhadak…”
Játék és jókedv az első nap
a Bendegúz Óvodában

termében, ami gondolatunk szerint jó szolgálatot tehet egy nyári
esküvő, vagy nagyobb létszámú
rendezvények megtartásakor. Ezzel a fejlesztéssel is igyekszünk a
21. század elvárásainak megfelelővé tenni az épületet.

A buszmegállók felújításának
előkészületei jelenleg is tartanak,
a felújítandó (fedett, esőbeállóval

kiegészített) buszmegállók listáját
a parádfürdői buszmegállóval bővítettük.
Továbbá tájékoztatom Önöket,
hogy az önkormányzat több pályázatot is előkészített és benyújtott a közelmúltban: Bendegúz
Óvoda Gyerekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény és Közös Önkormányzati Hivatal energia korszerűsítése Parádon; Csapadékvíz
elvezetés a Kékesi úton; Helyi Piac
kialakítása Parádon; Turisztikai
fejlesztés Parád Nagyközségben;
Rendkívüli szociális támogatás;
Szociális célú tűzifa pályázat. Bízom benne, hogy a következő
Parádi Mozaikokban, ezen pályázatokon belül elnyert támogatásokról adhatok tájékoztatást.
n Farkas Gitta Ágota
Településfejlesztési Bizottság
Elnöke

Az ősz beköszöntével a Bendegúz óvodai
is újra benépesült. Péntek délelőtt az óvodások számára is megkezdődött a tanév:
a kicsik számára játékkal és ismerkedéssel teltek az első napok. A kicsiket és még
kisebbeket szépen berendezett, esztétikus
csoportszobák fogadták. A nyári szünet
heteiben a dajka nénik elvégezték a szükséges fertőtlenítést, takarítást az óvoda
falain belül és kívül. A tanév megkezdése
előtt óvodapedagógusaink előkészítették,
feldíszítették csoportszobáikat, a barátságos légkör megteremtése érdekében.
A nyár folyamán sikeres pályázat révén
a központi konyha teljes arculatváltozáson ment keresztül. Az óvoda épülete is
kibővült egy fedett tetőrésszel, ahol esős
idő esetén a mindennapos tornák mellett
lehetőségünk adódik kosarazni, pingpongozni vagy akár a szabadban étkezni. A
nyári forró napokban a felfrissülést egy
párakapu felállításával segítette az önkormányzat. Az óvoda udvari mozgásfejlesztő játékainak felülvizsgálata is megtörtént,
annak függvényében voltak karbantartási,
felújítási teendők, ezek szintén megvalósultak, hogy továbbra is nagy örömöt
okozzanak a gyermekeknek. Az óvodát
körülvevő kerítés felújítása folyamatban
van, valamint a gyermekek biztonsága
érdekében egy belső kerítésrész is kialakításra került a jobb beláthatóság érdekében.
Új tanévünk is feladatokban gazdagon
indul, szeptember hónapban Intézményi
tanfelügyeleti ellenőrzésre kerül sor óvodánkban. A pedagógus életpálya-modell
keretein belül a 2018-as minősítési eljárásra jelentkezett 1 óvodapedagógus. Intézményünk sikeresen pályázott és részt
vesz a „Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása
(Esélyteremtő óvoda)” kiemelt projektben.
A pályázat keretein belül meghirdetett továbbképzésen óvodánkból két óvodapedagógus vesz majd részt, valamint eszközbővítésre is lehetőségünk lesz.
n Hossó Eszter
óvodapedagógus
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XXX. Jubileumi
Palócnapok
2017. július 7-8-9.
Parád Nagyközség Önkormányzata és a rendezvény szervezői
nagy kihívással néztünk szembe a XXX. Jubileumi Palócnapok
megrendezése kapcsán. Szerettük volna, ha a jubileumi esemény méltóképpen kerül megrendezésre, bemutatva a még
meglévő örökségünket.
Mivel jubileumi palócnapról volt szó,
ezért igyekeztünk a régi hagyományokat
feleleveníteni, tehát olyan programelemeket is szerepeltetni, amelyek a korábbi
palócnapoknak is kedvelt részei voltak.
A nagyszabású rendezvény előkészítése már az elmúlt év őszén elkezdődött,
több testületi ülésen, illetve civil rendezvényen került bemutatásra a programtervezet. Elkészítettük a rendezvény
új honlapját is (www.palocnapok.hu),
amelyen igyekeztünk részletesen bemutatni a jubileumi esemény programjait,
a résztvevőket és fontos információkkal
ellátni az érdeklődőket.
A jubiláló eseményhez méltó rendezvény várta az idelátogatókat. A hagyományőrző programok keretein belül
csodálatos viseleti kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők, gyönyörködhettek a közel 1000 fős, lovas huszárok
vezette színpompás és látványos ha-

gyományőrző menetben. Maradandó
élményt nyújtott a Freskó kertben Vass
Lajos karnagy emlékének tisztelegve az
„1000 tagú kórus” éneke. A „Palóc szőttes” és a Jubileumi Palócgála fellépői
színvonalas műsorral gazdagították és
tették felejthetetlenné a napot.
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Az idelátogató vendégek bepillantást
nyertek a palóc gasztronómiába, megcsodálhatták a szebbnél szebb népviseleteket. A gyermekek körében népszerűek voltak a palócföldi játszóudvar
által kínált programok.
A színes programkínálatban táncbemutató, zenés est, koncertek, palóc lovas ügyességi verseny, táncház,
tüzijáték, utcabál, fotókiállítás, fúvószenekari koncertek, latin amerikai táncbemutató és színházi est szerepeltek.
A Jubileumi Palócgála megnyitóján
Parád Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete nevében Mudriczki
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Palóc viseletben,
nótázva, jókedvűen!

József polgármester úr köszöntötte Somfai Tibornét, Szmigura
Józsefnét, Csortos Bélánét, Szabóné Presovszki Máriát,
Csortos Ibolyát, Baráz Mátét, Horváth Gézát, Nagy Oszkárt
és Varró Gyulát. Köszönetét fejezte ki, mindazért az áldozatos
munkáért, amit az elmúlt évtizedekben végeztek annak érdekében, hogy a hagyományok fennmaradjanak, tovább éljenek
és a palócnap 30. alkalommal is megrendezésre kerülhessen.
A jubileumi eseményekkel kapcsolatban örömünkre szolgált az Országos Magyar Vadászkamara Heves megyei Területi Szervezetének azon döntése, miszerint a több évtizedes
sikeres vadásznapok helyszínéül ismét Parádfürdőt választották. Maradandó gasztronómiai élményt kínált a közel 30
vadásztársaság által elkészített vad- és halétel.
A palócnapok keretein belül került megrendezésre az V.
STIHL Timbersport nemzeti bajnokság is, ami igen sok érdeklődőt vonzott. Gratulálunk a III. helyezést elért Strúbel
Józsefnek!

Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
a jubileum tiszteletére a parádi lakosokat kuponnal ajándékozta meg, amelyet 1200 fő köszönettel elfogadott.
Úgy gondoljuk, hogy a település jubileumi nagyrendezvényét sikerült színvonalasan, szervezetten, hagyományainkhoz méltóan megrendezni. Rengetegen látogattak el ezekben
a napokban Parádra és Parádfürdőre, hogy részesei legyenek
ennek az ünnepnek.
Köszönjük minden résztvevőnek, segítőnek, támogatónak,
aki hozzájárult a XXX. Jubileumi Palócnapok sikeréhez!
Parád Nagyközség Önkormányzata külön köszönetét fejezi
ki Horváth László országgyűlési képviselő úrnak a rendezvény megvalósításához szükséges pályázati források előteremtéséért és Vallus Gábor vállalkozónak jelentős anyagi
támogatásáért.
n Csortos Béláné és Vass Gáborné
szervezők

Elmúltak a forró nyári napok, lekerült vállunkról az „édes
teher”: túl vagyunk a jubileumi palócnapokon.
Mi, a Palócbokréta Hagyományőrző Egyesület tagjai
úgy érezzük, hogy maradéktalanul eleget tettünk felvállalt kötelezettségeinknek.
Részt vettünk az előkészületekben, takarításban, sátorállításban, szervezésben.
A gála napján, szombaton felvettük szép viseletünket,
palóc népdalokat énekelve, jókedvűen vonultunk fel unokákkal, barátokkal Parádfürdő szép főutcáján, majd a
színpadon az „1000 tagú kórus”-ban énekeltük el a kiválasztott dalokat.
Délután, mi házigazdák nyitottuk meg a gálát, elfáradtunk, de ez kellemes érzés volt, hiszen megmutattuk, hogy
amit elterveztünk, azt közösen meg tudjuk valósítani!
Alig pihentük ki a nagy rendezvényt, máris „szomszédolni” mentünk Bodonyba a Muzsikusok Estjére, majd
Mátraballára a Burgonyanapra, Verpelétre A Bor és Nóta
Ünnepére.
Sándor Miklós vendéglős hathatós segítségével megfőztük mennyei töltöttkáposztánkat augusztus 19-én
a parkban. Este a Freskó étteremben búcsúztattuk el a
nyarat, ahol egy remek budapesti zenekar az Anonymus
Retro Band szórakoztatta a nagyérdeműt.
Augusztus 20-án aktív résztvevői voltunk a Szent István napi ünnepségnek a templomban.
Megtisztelő és kedves figyelmesség volt szeptember
2–án Parád Nagyközség Önkormányzatának invitálása
egy műsoros vacsora estre, ahol Mudriczki József polgármester úr – a képviselő-testület nevében – mindenkinek
megköszönte a XXX. Jubileumi Palócnapokon végzett
munkáját.
Mi is köszönjük a finom vacsorát, a szép műsort
(Senoritas, filmvetítés), a jó zenét (Salamon Miklós és
Bartus Áron), a remek hangulatot! Reméljük a mi „fordított” programunkkal is sikerült hozzájárulnunk a jókedvhez, melyre sokáig emlékezni fogunk!
Nagyon örültünk a Parádfürdői Kórház meghívásának, hogy lépjünk fel az Országos Orvoskongresszuson,
az Erzsébet Park Hotelben tartandó záróesten. Három
palóc népdalcsokorral és egy rövid táncos bemutatóval
készültünk. Ezt a produkciót visszük október 7-én Tardra, a Kakasfesztiválra is. Tardra már évek óta hívnak bennünket, most eldöntöttük: megyünk!
Ezek után máris kezdjük a próbákat a téli ünnepkör jeles napjaira (Mikulás, Luca nap, karácsony, stb.) közösen
a PIKE vezetőségével és tagjaival, az IKSZT-vel, az iskolásokkal. Van tehát dolgunk éppen elég, de ez öröm önmagunknak és reméljük öröm másoknak is!
Csak bírjuk szusszal!
n Szabóné Presovszki Mária
népművelő
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Közösségi Ház - IKSZT hírei

Az elmúlt évi jó hangulatot felidézve
– lakossági és civil kezdeményezésre –
ismét egy szabadtéri főzéssel egybekötött közösségi napra hívtuk a település
lakóit augusztus 19-én a parádfürdői
parkba, a Parádi Idegenforgalmi és
Kulturális Egyesülettel közös szervezésben megrendezett „Hadd főzzek ma
magamnak” elnevezésű közösségi nap
keretében. A délelőtt kötetlen programjaként egy jó kis főzőcskézésen vehettek részt a családi, baráti és munkahelyi
közösségek. Arról, hogy már a délelőtt
is jó hangulatban teljen, állandó zenészeink, Salamon Miklós és Bartus
Áron gondoskodtak. A délután folyamán ügyességi és játékos vetélkedőkön
vehettek részt a vállalkozó szelleműek.
Volt gumicsizma dobó verseny, lufifújó
verseny, lufi borotválás, lekváros kenyér evés, sörivó verseny. Ezek a játékos, vidám feladatok kellőképpen megalapozták a hangulatot Szikra László
a Showder Klub, a Rádiókabaré, és a
Dumakabaré című műsorok humoristájának előadásához.
A Freskó rendezvényteremben megtartott nyárbúcsúztató nosztalgikus
esttel zártuk a napot, ahol fellépett a
parádi Senoritas majorette csoport.
Az est folyamán a budapesti Anonymus Retro Band kitűnő zenével
örvendeztette meg a jelenlévőket. Reméljük mindenki jól érezte magát, aki
eljött és részt vett a nap programjain!
Augusztus 20-án az ünnepi szentmisét követően került sor Szent István
napi ünnepségünkre a templomban.
Mudriczki József polgármester ünne-

pi köszöntője után Dombi
Ferenc plébános megáldotta és megszentelte az
új kenyeret. Az ünnepi
műsorban közreműködtek Bánkúti Bálint, Zaja
Eszter, Papp Júlia, Dávid
Laura és a Kendergát zenekar. Az ünnepi műsor után
a Palócbokréta Hagyományőrző Egyesület tagjai
kínálták az új kenyeret az
ünneplőknek.
A XXX. Jubileumi Palócnapok közreműködőinek, támogatóinak és segítőinek szeptember 2-án
zenés estet szerveztünk
a Freskó rendezvényteremben, köszönetképpen
azért a munkáért, amellyel
hozzájárultak a jubileumi
rendezvény sikeréhez.
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Szeptember 9-én, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú
Kft. meghívására Budapesten a III.
Magyar Értékek Napján képviseltük
településünket. Ezen nagyszabású
rendezvényre a Szent István Bazilika
előtti téren került sor, ahol a Kárpátmedence magyar értékei egy helyen,
egy időben voltak jelen. A nap folyamán a rendezvény hagyományaihoz
híven honi és külhoni értéktár-kiállítások, viseletbemutatók, népi kismesterségekhez kötődő kézműves
foglalkozások, valamint színvonalas
színpadi műsor jelentette a programkínálatot.
Az a megtiszteltetés érte településünket, hogy Heves megyét Parád
– a Palócbokréta Hagyományőrző
Egyesület két tagja, Csortos Péterné
és Farkas István – képviselte a nap fő
programjaiban, a terményáldás és a
viseletbemutató színpadi műsorokban. Heves megye pavilonjában kiállításra kerültek Baji Imréné kosárfonó
népi iparművész fonott munkái. Büszkék vagyunk, hogy egy országos, minden megyét bemutató rendezvényen
mi képviselhettük szűkebb hazánkat,
Heves megyét!
A Közösségi Házban a nyári szünetet követően heti rendszerességgel zajlanak továbbra is a gyógytorna, aerobic foglalkozások, illetve rendszeresen
zajlanak a Spirituális Kör foglalkozásai is. Havonta találkozhatnak a BabaMama Klubban a kisgyermekes anyukák és az apróságok. Mivel az előző
félévben népszerű volt a Baba-Mama
Klub keretein belül tartott hangolódó
babás-mamás foglalkozás, ezért szeretnénk azt tovább folytatni.

Szeptembertől csütörtökönként egy
új mozgásforma, a kangoo kipróbálására lesz lehetőség. Reméljük ez a program is rendszeres programmá válik.
Szeptember 28-án indítjuk Pokorny
Aurél mesterszakács vezetésével főző-
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tanfolyamunkat, amely heti rendszerességgel zajlik majd.
Október 1-jén az Idősek világnapján
ünnepi műsorral köszöntjük az időseket.
Október 10-én „Arany-busz” elnevezéssel a Petőfi Irodalmi Múzeum
mozgókiállítása lesz látható. A 200
éve született Arany János életművét,
kapcsolatait, költészetének máig ható
jelentőségét mutatja be versek, képek,
különféle dokumentumok és relikviamásolatok segítségével egy egyedi látványvilágú kiállítás keretében. A kiállítás ingyenesen lesz látogatható.
Szintén októberben a Tűzoltó Galériában Bíró Ernő naiv, hobbi művész,
parádi lakos festményeiből készült kiállítás lesz megtekinthető.
Novemberben a parádfürdői Egészségfejlesztési Iroda – Lelki Egészség
Központ előadást tart lelki egészségvédelem témájában.
Ugyancsak november hónapban kerül sor az év első felében meghirdetett
rajzpályázatra beérkezett munkák kiállítására.
A ház továbbra is helyt ad különböző vásároknak, börzének, családi és
egyéb közösségi rendezvényeknek.
Az év első felében elkezdődött a
GINOP 6.1.2 Digitális szakadék csökkentése felnőttképzési projekt keretein belüli képzés, amely szeptembertől
folytatódik tovább. Továbbra is várjuk
a jelentkezőket!
A programjainkkal kapcsolatos bővebb információkért látogasson el a
www.ikszt-parad.hu és a www.parad.
hu/programok honlapokra vagy figyelje plakátjainkat!
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Országos
kongresszus
Parádfürdőn
Parádfürdő adott helyet a Fizioterápiás
Szakdolgozók Egyesülete VIII. Szakmai
Kongresszusának 2017. szeptember 8–9-én.
A szervezők ezúttal szakítottak a hagyománnyal és
nem egy klasszikus gyógyfürdős települést választottak a kétnapos konferenciának, hanem a Mátra
egyik gyöngyszemét, Parádfürdőt. Stílusosan a
rendezvény jelszavát is ehhez igazították: „Hegyen
völgyön fizioterápia”.
A tudományos előadások fő témaköre az új és
korszerű fizioterápiás kezelési lehetőségek a mozgásszervi és légzőszervi megbetegedésekben volt.
A két nap alatt 30 előadás hangzott el ebben a témakörben. A 150 résztvevőt Mudriczki József Parád Nagyközség polgármestere, Vízvári László az
Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyi
Ágazati Humánerőforrás és Ápolásügyi Főosztály
Osztályvezetője, Vámosi Istvánné az Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Gyógytorna-fizioterápiai Tagozat Tagozatvezetője és dr. Rabóczki
Anita, a Parádfürdői Állami Kórház főigazgatója
köszöntötte.
A kongresszuson első alkalommal adták át az
egyesület által alapított Csermely Miklós-Díjat. Dr.
Csermely Miklós ortopéd sebész, reumatológus és
fizioterápiás szakorvos volt, több tankönyve megjelent a fizioterápia témakörében. Oktatta és népszerűsítette a fizioterápiás kezelési lehetőségeket orvosoknak, szakdolgozóknak egyaránt. Az egyesület
tiszteletbeli tagjaként tanácsaival folyamatosan
segítette a szervezetet. A díjat első alkalommal a
budapesti Duhaj Piroska, fizioterápiás asszisztens,
egészségügyi szakoktató, az egyesület örökös tiszteletbeli elnöke kapta meg.
Az ország legkülönbözőbb pontjáról érkezett fizioterápiás szakembereket a kedves vendéglátáson
túl a Mátra csodálatos környezete, a klíma nyugtató hatása is kényeztette. A Parádi Palócbokréta
Hagyományőrző Egyesület és a Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak
produkcióját nagy szeretettel fogadták. A kongreszszus záróakkordjaként a résztvevők egy kellemes
kirándulást tettek az Ilona völgyi vízeséshez.
n T. Bokros Mária
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„Településünk értékei”
Sorozatunk 2. részében a Római
Katolikus Templomba nyerhetünk egy kis betekintést.
1767-ig nem volt templom a faluban,
amikor is Grassalkovich Antal kegyúr
1768 tavaszán püspöki engedéllyel belekezdett az építkezésbe.
1769-ben Szent Ottília tiszteletére
szentelték fel, aki a német középkor
egyik legkedveltebb szentje volt. Érdekessége, hogy Magyarországon egyedül a parádi templomot szentelték fel
a tiszteletére, amire méltán lehetünk
büszkék.
A legenda szerint Szent Ottília vakon született, amiért apja meg akarta
öletni, de az anyja titokban beadta egy
apácazárkába, így megmentve az életét. Ottília miután megismerkedett a
kereszténységgel, visszanyerte a látását. Így lett a vakok és gyengénlátók
védőszentje.

Grassalkovichnak megvolt az oka
erre a ritka patrónus választásra,
ugyanis második és harmadik felesége Klobusitzky Krisztina és Terézia, és
Antal fia is örökletes szembetegségben
szenvedtek.
Barokk stílusban épült. A kőből kirakott keleti homlokzaton a toronyban
3 harangot helyeztek el, miket Szent
Ottília,Szent Mihály és Szent Vendel
tiszteletére öntöttek. A karzatra hatváltós orgona került. Az évek folyamán
zászlókat, kelyhet, úrmutatót, új orgonát, szószéket, tabernákulumot kapott,
a padlózatot pedig kővel rakták ki.
A főoltár képét 1841-ben Balkay Pál
egri festő készítette. A mellékoltárt a
Hétfájdalmú Szűz tiszteletére emelték.
A későbbiekben Károlyi Gyuláné renováltatta az egész templomot.
A templom boltíves mennyezeti freskóit Takáts István mezőkövesdi festő
készítette 1966-ban, s ebben az évben
újították fel az empír stílusban készült
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csillárt is a parádsasvári üveggyárban.
Legutoljára 1999-ben belülről, 2000ben pedig kívülről renoválták a hívők
jelentős anyagi támogatásával.
Soraimat a templom előtt felállított
Szűz Mária szoborra írt szöveggel zárom: „Isten anyjának, Magyarország
patrónájának tiszteletére szent vallásuk és magyar hazájuk iránti szeretetből állították e szobrot az Amerikában
dolgozó parádiak 1908.”
n Kárpáti Viktória

mozaik

12

Búcsú Parádóhután
Parád fíliája, Parádóhuta búcsúja október 7. Rózsafüzér királynője tiszteletére (Olvasós Boldogasszony),
ami ebben az évben 2017. október 8-án lesz 9.30 órakor. A templomunk még a Főtisztelendő Szörényi
László főesperes- plébános atya vezetésével épült 1996-ban, azóta is hív imádságra a harangja, igaz már
csak egy hónapban egyszer, a hónap harmadik szombatján du. 2 órakor, vagy ha valakitől búcsúzunk.
Mi is a búcsú? A bűnnek mindig vannak következményei, s ezeket a megtérés nem tudja megakadályozni. Így a
bűnbánat komolyságához hozzátartozik annak az ítéletnek az alázatos elfogadása is, amely elől az ember nem
térhet ki (1Kor 5,5; 1Tim 1,20; 1Kor
11,32; Jel 2,22).
A Szentírás egyes esetekben említi az Istentől külön kirótt büntetést is
(Ter 3,13 és Bölcs 10,20; Szám 20,12;
2Sám 12,10-14), ezért nem lehet egyszerűen elvként állítani, hogy a bűn
megbocsátása minden esetben magával hozza minden büntetés elengedését
is. Az Egyház képes ezt a kiengesztelődési folyamatot segíteni az emberben
akár imádságával, akár jótettekkel,
még a halottak esetében is, ahogy arról
a Szentírásban szintén szó van (2Mak
4,43-46; Mt 6,12; 1Jn 3,20; 2Tim 1,18;
Jak 5,16). Jézus külön megígérte az

Egyház közös imájának meghallgatását (Mt 18,18; Mk 11,24; Jn 15,16).
Természetesen a meghallgatás módja függ Isten bölcsességétől és annak a
személynek a befogadóképességétől,
akiért az Egyház könyörög. – A búcsúról szóló tanítás csak fokozatosan
alakult ki. Az apostoli idők óta megvolt a meggyőződés, hogy a bűnbánat
szentségében elnyert bűnbocsánat
különbözik a keresztségben elnyert
megigazulástól. A keresztséghez elég
volt a hit és a bánat, a későbbi megbocsátáshoz azonban szükség volt vezeklésre és elégtételre, bár tudták, hogy az
ilyen emberi teljesítményt is Krisztus
kegyelme hordozza. Így a templombúcsú nagyszerű lehetőség a bűnöktől
és azok következményeitől elköszönni, ehhez szentgyónást kell végezni,
szentáldozáshoz járulni és imádkozni
a Szentatya szándékára (Hiszekegy,
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Mi Atyánk, Üdvözlégy Mária), és elvégezni a feladott elégtételt.
A szentolvasó imádkozásával, az
Istenszülő iránti tiszteletünket kifejezve, Jézus életéről elmélkedünk,
megváltásunk titkaira emlékezünk.
Máriával együtt újra megerősíthetjük
az igent Isten akaratára. A rózsafüzér
négy forrásból eredeztethető: a zsoltározás, a Miatyánk, az Üdvözlégy és az
imaláncok határozták meg kialakulását – ezekből adódott össze körülbelül
a XV. században a ma ismert rózsafüzér. A hagyomány szerint Szent Domonkos kapta azt az üzenetet, hogy
az Üdvözlégyet imádkozzák százötvenszer a Miatyánk helyett. 1572.
október 7-én szintén V. Piusz vezette
be ünnepét Győzedelmes Nagyasszonyunk tiszteletére, az 1571-es lepantói
tengeri ütközet emlékére. A pápa a lepantói győzelmet az egész keresztény
világ a rózsafüzér-imádságnak, illetve
a Szűzanyának tulajdonította. Szent V.
Piusz, a csatát segítendő, a rózsafüzért
imádkozta; közben látomása volt: a
győzelmet látta. Délben valóban megfordult a szél, a füstöt a törökökre vitte, így a keresztesek győztek.
XIII. Gergely 1573-ban a Legszentebb Rózsafüzér elnevezéssel október
első vasárnapjára helyezte át az ünnepet azon templomok és kápolnák számára, ahol rózsafüzér-oltár volt. Savoyai Jenő 1716-ben kivívott péterváradi
győzelme emlékére, ahol szintén a rózsafüzér imádkozása segítette a győzelmet, XI. Kelemen pápa (1700–21)
az egész egyházra kiterjesztette. XIII.
Leó pápa 1887-ben megemelte az ünnep rangját, s a domonkos miseszövegeket tette általánossá. Szent X. Piusz
pápa 1913-ban visszahelyezte az ünnepet október 7-re.
A Rózsafüzér Királynője nevet
1960-ban adta XXIII. János pápa e jeles Mária-ünnepnek.
n Dombi Ferenc
plébániai kormányzó
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Idősek Otthona
Eseménydús, szép nyáron vagyunk túl
a Parádi Idősek Otthonában

Júliusban a Palócnapon Fogarasi Éva
néni aratott sikert festett üvegeivel és
azzal a lelkesedéssel, ami mindig elragadja, ha a palóc díszítő mintákról
beszélhet.
Augusztus másodikán a Szentkútra zarándokoltunk a Porciunkulabúcsúra, ahol a betegekért és Otthonokban élőkért mutattak be szentmisét.
Az év legmelegebb napjainak egyike
volt, javában tombolt a hőség, riogattak
mindenkit, aki szabadtéri programra
készült. Mi elhatároztuk, mindenképp
megyünk! A zarándokok évszázado-

kon át vállalták a
gyötrődéseket, veszélyeket, nehézségeket útjuk során és ezzel áldozatot hoztak
hitükért, a kegyelmekért, amit Istentől
kaptak. Mi is vállaltuk ezt az áldozatot!
Azért a légkondicionált kisbusz jelentősen megkönnyítette
vállalásunkat! :)
Dombi Ferenc atya
elkísérte kis csapatunkat. Utazása velünk, majd részvétele a koncelebrált misén közelebb hozta hozzánk az égieket.
Augusztus hónapban még részt
vettünk a vámosgyörki lecsósütő versenyen, ahol is megehettük, amit főztünk magunknak!
Augusztus 18-án megtartottuk
Szent István királyunk ünnepét, és
Ferenc atya megszentelte új kenyerünket.
Köszönjük mindenkinek, aki segített széppé tenni ezt a nyarat számunkra!
n Jónásné Almádi Mária

13
Véradás
Parádon
2017. augusztus 30-án újra véradáson vehettek részt a parádi
lakosok. Nagyon szép létszámmal, 41 fővel dicsekedhet községünk. Ketten közülük életükben
először adtak vért! Egyikük vérét
már fel is használták azóta, kapott sms értesítést róla!
Nagyszerű érzés, hogy segíthetett! Hiába közhely, mégis igaz:
jónak lenni jó.
n Jónásné Almádi Mária

Tisztelt
parádi lakosok,
természetkedvelők!
Szeretettel várunk minden
kedves érdeklődőt a

2017. október 7-én

(rossz idő esetén október 14-én)
megrendezésre kerülő

tisztítási akcióban.
Ha szeretnéd összekötni
a kellemeset a hasznossal,
gyere el és sétáljunk egyet
az Ilona-völgy felé,
ahol őszi nagytakarítást tartunk.
Hozz magaddal
kesztyűt, enni-, innivalót!
Jelentkezés és bővebb
felvilágosítás: Kárpáti Viktória
(viktoria.karpati1@gmail.com;
06-30-594-1201)
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Enduro
Világbajnokság
2017 – Parádfürdő

Június 23. és 25. között egy olyan rendezvénynek adhatott otthont Parádfürdő, melyre Magyarországon utoljára 1994-ben volt
lehetőség. 23 év telt el azóta, hogy Kaposváron Enduro VB-t rendeztek.

Ezt a hatalmas űrt nem volt könnyű áthidalni, hiszen nagyon sok téren csak
sejtéseink voltak arról, hogyan is kell
egy ilyen eseménynek kinéznie. Azzal
már a kezdetekben tisztában voltunk,
hogy Parádfürdő nem rendelkezik
minden téren azokkal a feltételekkel,
mint a sorozat többi állomása. Jellemzően 20-30 ezer fős vagy annál nagyobb városok környezete ad otthont
egy-egy viadalnak. Településünk távol
esik ettől a számtól és a legközelebbi
városok is távol vannak tőle. Mégis
mindezektől eltekintve a francia főszervező látott valamit a településben
májusi látogatása során. Még nem látta
szemei előtt a teljes képet, de megkaptuk a bizalmat és szabad utat kaptunk.
Nos, azt kell, hogy mondjam nem
okoztunk csalódást senkinek. Apróbb
hiányosságoktól eltekintve mindenki
elismerően nyilatkozott az itt töltött
napokról. Van valami varázsa ennek
a helynek, ami egyből megérinti az ide
látogatót. Ezt a versenyzők, a csapattagok, a szurkolók mind-mind átérezték.
Kitüntetett figyelemben volt részünk
a Nemzetközi Motorsport Szövetség
(FIM) részéről, hiszen szinte kivétel
nélkül a helyszínen követték figyelemmel az eseményeket.
Az eredeti tervekkel ellentétben a parádi Fáy András Általános Iskola adott
otthont a verseny központjának, melyért hatalmas köszönet jár az Igazgató
asszonynak és a vezetésnek, amiért pár
nappal a verseny előtt megoldást kí-

náltak a problémánkra. A focipálya és
a kulturális központ ideális helyszíne
volt a depónak és a versenyirodának,
ahol a háttérmunka zajlott. Többen
ámulva nézték a csapatokat és az őket
kiszolgáló személyzetet. Tényleg fantasztikus látvány volt, melyről a négyszeres világbajnok Paul Edmondson is
így nyilatkozott.
A másik fontos helyszín a festői szépségű Károlyi Park volt, ami erre a pár
napra valódi fesztivállá alakult. Az elmaradhatatlan favágó bemutató, motoros kaszkadőr bemutató mellett zenei
programok, kézműves vásár, veterán
autó-motor találkozó és további programok szórakoztatták az érdeklődőket.
Aki péntek este kilátogatott a parádfürdői strand területére annak nem
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mindennapi látványban volt része, hiszen az ott felépített extrém enduro pályán mutatták be a világ legjobb motorosai tudományukat. A kilátogató több
ezer ember nagyszerűen szórakozott és
remek hangulatot teremtett erre a pár
órára.
A sport szemszögéből a két meghatározó napja a viadalnak a szombat és
a vasárnap tekinthető. Az első motoros
reggel 9-kor pattant nyeregbe, majd
közel 100 további, hogy a teljesítse a
60 km-es kört. Egy kör 3 speciál szakaszt tartalmazott kezdve a Köves-patak melletti extrém teszttől a Fehérkői
enduro teszten át a recski Pannónia
Parkig. Ezt a távot naponta háromszor tették meg a versenyzők, ez alatt a
bodonyi focipályán és a parádi fődepó-
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Hegyi felfutó
menetpróba
a Gulf kupáért

ban jutott idő egy kis frissítésre. Külön
köszönet Parád, Bodony és Recsk polgármesteri hivatalának és azon földtulajdonosoknak, akik lehetőséget adtak
arra, hogy a verseny áthaladjon a területükön.
Na, de térjünk vissza és emeljük ki a
hétvége sztárjait, akiknek ezt a kétkerekű showt köszönhetjük. Parádfürdőn
az Enduro GP teljes armadája rajthoz
állt, közülük a legfiatalabb Ifi kategóriában a sorrend szombaton Andrea VERONA, Ruy BARBOSA, Leo Le Querre,
az olasz Verona vasárnap sem talált legyőzőre, a dobogón viszont helycsere
történt a szombati naphoz képest.
A Juniorok közt is egy ember állt a
pódium legmagasabb fokán, az angol
Bradley Freeman személyében, akit
mindkét napon Mikael Persson és
Matteo Cavallo követett.
A hölgyek versenye izgalmasan alakult. Az első napon Maria Franke, Laia
Sanz, Jane Daniels volt a sorrend, viszont vasárnap a legsikeresebb Dakaros
hölgy Laia összeszedte minden rutinját
és több mint félperces előnyt hozott
össze a német Franke és az őt követő
Daniels előtt.
A GP2-ben hatalmas volt a küzdelem
mindkét napon, amiből a legjobban
az első fordulón a fiatal spanyol Josep
Garcia került ki győztesen, őt követte
a korábbi világbajnok Eero Remes és
Jamie McCanney. Vasárnapra az angol McCanney-nek feküdt a legjobban
a terep, Garcia második, míg a finn
Remes, aki idén még nem hozza a tavalyi formáját, a harmadik pozícióban
zárt. A Királykategória avagy a GP mezőnyében egy fantasztikus „feltámadásnak” lehettünk szemtanúi, melyet
Christophe Nambotin mutatott be. A
francia mindkét napon magabiztosan

hozta a győzelmet. A bajnokság éllovasa a brit Steve Holcombe egy második
és egy negyedik hellyel gyarapította
pontjait.
Vasárnap a dobogó második fokán
Nathan Watson állhatott. A francia
Larrieu Loic mindkét nap harmadikként végzett. Ez a hétvége sem jött öszsze az ausztrál Matthew Phillips-nek. A
Sherco 2016-os világbajnoka csak egy
negyedik és egy kilencedik helyre volt
képes, így az idei bajnoki esélyek egyre
távolabbra kerülnek tőle.
Fontos megemlítenünk, hogy mindhárom magyar indulónk pontot szerzett a hazai pályán. A leggyorsabb
magyar Németh Kornél egy 12. és egy
13. hellyel zárta a viadalt. A hazaiak
kedvence Holló Bence egy 15. és egy
14. hellyel és az ahhoz járó világbajnoki
pontokkal lett gazdagabb, na meg azzal
a több ezer elismerő hátbaveregetéssel,
amit a környékbeliektől kapott. Jager
Norbertnek a szombati 16.helyezése is
elismerésre méltó ebben az elit kategóriában.
Végezetül egy hatalmas nagy KÖSZÖNÖM és mellé TAPS jár mindenkinek, aki versenyzett, támogatott, segített, ott volt, szurkolt és velünk együtt
élte át ezt az életre szóló élményt! Ez a
siker az Ő érdemük is.
Hogy lesz e folytatás? Nos, erre nehéz
választ adni jelenleg. Parádfürdő bebizonyította, hogy ennek a sportnak egy
ilyen pici település mellett is van létjogosultsága és a kilátogató több mint
10 ezer ember is ezt támasztja alá. A
következő év biztosan GP nélkül fog
eltelni, de hogy mit hoz majd a jövő, azt
mindannyian kíváncsian várjuk. Rajtunk nem fog múlni, azt garantálom!
n Hadobás Ádám
szervező
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2017. július 30-án, immár második alkalommal került megrendezésre a Parádi Veterán
Hegyi menetpróba Parád és Bodony között. Az időjárás kegyes
volt a versenyzőkhöz, akik szép
számban vettek részt az Országos Bajnokság negyedik futamán. A 63 induló (20 motor,
43 autó) a menetpróba után egy
finom ebéddel (No. 1 Kávézó és
étterem), értékes díjakkal és sok
szép élménnyel lett gazdagabb.

A díjátadónak a park adott
helyet, ahol a Kenderszer néptánc csoport lépett fel és tartott
táncházat. A díjak három kategóriában kerültek kiosztásra.
Köszönjük támogatóinknak
a segítséget, akik nélkül az esemény nem jöhetett volna létre:
Parád Nagyközség Önkormányzata, Mátrapet Kft., Kovács Endre, Láng Kft., Kucsera
György, No. 1 Kávézó és étterem és Sedulyák Tamás.

Aki szeretné megtekinteni
az esemény fényképeit és a menetpróbáról készült filmet, az
megteheti a veteranparad.hu
honlapon.
Bízunk benne, hogy jövőre
ismét egy sikeres versenyt szervezhetünk Parádra!
n Révész Zoltán szervező
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