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             Tisztelt Parádi,
        Parádóhutai és
   Parádfürdői Lakosok!

Augusztus 20-a Nemzetünk nagy ünnepe! Közeledünk és készül-
nünk kell rá, hiszen az ünnep tartalma rólunk, magyarokról, és a 

több mint 1000 éves Magyar Hazáról szól. Ilyenkor jó kicsit elmélyül-
ni, gondolkodni és méltón ünnepelni. Annyi tartalom, mint ebben  
az ünnepben rejlik, talán egyik nemzeti ünnepünkben sincs jelen, 
– a múltunk, a jelenünk és egyúttal a jövőnk jelenhet meg előttünk 
egyszerre. Igenis vegyük komolyan a keresztény életet, magyarságun-
kat és legyünk büszkék arra, hogy Mária országában élhetünk. Ha 
ez ott lesz a tudatunkban, ha ez ott lesz mindenkor a mindennapok 
munkavégzésében, akkor mi is bátran tekinthetünk a jövő felé. Lehet, 
hogy érnek bennünket nehézségek, de könnyebb vinni a terheket 
segítséggel, mint magunkban. Segítő példát mutat számunkra apostoli 
királyunk, Szent István és nemzetünk nagy alakjai, sok-sok szentje és 
boldogjai. Éljünk hát bárhol ebben az országban, vagy a szétszakított 
Magyar haza bármely szögletében, legyünk követői a Szent Istváni 
iránymutatásnak, hogy mi is olyan örökséget tudjunk átadni utóda-
inknak, amelyért nekik is érdemes lesz tovább küzdeniük. 

Tisztelt Olvasók!
Kérem, jöjjenek el minél többen az ünnepi szentmisére és az azt követő 
megemlékezésre, a kenyérszentelésre, fogyasszanak az újkenyérből, 
koccintsanak együtt egy kupica pálinkával a templomkertben. Vegye-
nek részt a Közösségi Háznál megrendezésre kerülő zenés esti közösségi 
programon. Ünnepeljünk méltón augusztus 20-án.

Mudriczki József
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Beszámoló a polgármesteri, illetve a 
képviselő-testületi üléseken hozott határozatokról

A Mozaik utolsó megjelenése idején (március) javában zajlott a COVID-19 világjárvány III. hulláma, 
emiatt a kormány továbbra is fönntartotta a 2020 novemberében kihirdetett veszélyhelyzetet. 
A települések működését, azok irányítását továbbra is „polgármesteri határozatokkal”, testületi 
üléseket nélkülözve kellett megszervezni. Azt gondolom, ezekben az időkben különösen nagy fe-
lelősség hárul a polgármesterekre, de nincs ez másképp a jegyzői vagy intézményvezetői munka-
körök esetében sem. Számunkra ezekben az időkben is a település működtetése a legfontosabb, 
melynek megvalósíthatósága éppúgy múlik a jól teljesítő dolgozókon, mint az egyeztetésekre 
nyitott képviselőtársaimon. Parád esetében ez mind együtt áll és én ezt ezúton is köszönöm!

Tisztelt Olvasók!   

Az előző beszámolóm óta eltelt idő-
szak veszélyhelyzete alatt hozott pol-
gármesteri határozatok száma 6, me-
lyek mind a település működésének 
biztosításáról, illetve a megnyíló pá-
lyázatokon való részvételről, valamint 
a nyertes pályázatok kivitelezéseinek 
előkészítéséről szóltak.

Az előbbiekben említett időszak-
ban 2 rendelet megalkotása is szük-
ségessé vált. Törvényi kötelezettség-
nek megfelelően módosításra került 
Parád Nagyközség Önkormányzatá-
nak 2020. évi költségvetése I. rende-
let, majd ezzel szoros összefüggésben 
elfogadásra került a „Zárszámadás” 
II. rendelet. Engedjék meg, hogy pár 
szóban bemutassam a módosított 
költségvetést, mely a következők sze-
rint alakult: 808.216.057 Ft bevétellel 
– 708.402.495 Ft kiadással, valamint 
98.841.818 Ft maradvánnyal került jó-
váhagyásra.

2021. június 17.
A pandémia III. hullámának kedvező 
alakulásával az esetszámok csökke-
nése miatt Magyarország Kormánya 
2021. június 15-től újból lehetővé tette 
a képviselő-testületek ülésezését, illet-
ve további lazítások is életbe léptek. Pa-
rád Nagyközség Önkormányzatának 
képviselő-testülete 2021. június 17-én 
tartotta meg ez évi első ülését, mely 2 
napirendi ponttal került megtartásra.

•   I. napirendi pont: Tájékoztató a ve-
szélyhelyzet ideje alatt történt ese-
ményekről. 

A szokásosnál sokkal hosszabb pol-
gármesteri beszámolóval kezdődött 
az ülés, hiszen egy jelentős időszak-
ról szólt. 7 hónap történései kerültek 
összefoglalásra. A helyzetet könnyí-
tette, hogy a jelentősebb események-
ről szinte heti tájékoztatást küldtem 
a testület tagjainak, illetve a felme-
rülő döntések, kialakult helyzetek 
kapcsán, telefonon sokszor egyeztet-
tünk. Az elhangzott tájékoztatást a 
testület megköszönte és azt elfogadta.

•   II. napirendi pont: A 2021/2022-es 
nevelési év óvodai csoportok meg-
határozása.
Rövid tárgyalás után a testület jó-
váhagyólag elfogadta az előterjesz-
tést, egyúttal örömét fejezte ki, hogy 
továbbra is 3 csoportos óvodaként 
működik a parádi Bendegúz Óvoda.

2021. június 23.
A képviselő-testületi ülés meghívója 
eredetileg 7 napirendi pontot tartal-
mazott, de képviselői indítvány során 

9 napirendi pont került elfogadásra és 
megtárgyalásra. A 8. az egyebek pont 
volt 2 előterjesztéssel, a 9. utolsó napi-
rendi pont pedig zárt ülés keretében 
került tárgyalásra.  A napirendek több-
sége az eddig elmaradt (pandémia mi-
att) szervezeti beszámolók tárgyalásá-
ról szólt. Elfogadásra került az IKSZT 
2020-as beszámolója, illetve a 2021-es 
év további tervezett programjai (bí-
zunk benne, hogy meg is valósulhat). 
Az „Aranykapu” Humán Szolgálta-
tó központ 2020. évi tájékoztatója, a 
HEVESTÉKA Könyvtárellátási Szol-
gáltató Rendszer tájékoztatója, a Ben-
degúz Óvoda, Gyermekjóléti és Alap-
szolgáltató Intézmény 2020/2021. éves 
beszámolója került még elfogadásra.

•   Az 5. napirendi pontban tájékoz-
tatás hangzott el a leégett Palócház 
felújításának lehetőségéről, ennek 
kapcsán aláírt ingyenes használat-
ba vételi megállapodásról, mely az 
MNV Zrt. és Parád Nagyközség Ön-
kormányzata között került aláírásra. 
A megállapodás alapján jogosulttá 
válunk előkészítő tervek készítte-
tésére és pályázatot adhatunk be a 
műemlékeket gondozó Teleki László 
Alapítványhoz az épület teljes felújí-
tási költségeinek finanszírozására.

•   A 6. napirendi pont keretében a Pa-
rádi Közös Önkormányzati Hivatal 
2021. évi munkájáról hangzott el 
beszámoló a szervezet vezetőjétől, 
Fábián Antónia jegyző asszonytól. A 
beszámolót a testület jóváhagyólag 
elfogadta és egyúttal megköszönte a 
veszélyhelyzet alatt végzett hivatali 
munkát. 

Tisztelt Olvasó!
Amennyiben a képviselő- 

testületi ülések előkészítésére 
született dokumentumokról, 

döntésekről és a veszélyhelyzet 
 alatt született Polgármesteri 

határozatokról és a rendeletek 
tartalmáról többet szeretne 

megtudni, kérjük, keresse fel 
Parád honlapját,  

a www.parad.hu-t.
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•   A 7. napirendi pont: Ahogyan a 
bevezetőben is írtam képviselői in-
dítvány kapcsán a napirendi pontok 
két újabb ponttal egészültek ki. A 
7. pontban a parlament által elfo-
gadott, a Köztársasági Elnök által 
aláírt, majd kihirdetett „Gyermek-
védelmi Törvény” településünk ál-
tali támogatásáról (ellenszavazat 
nélkül, 1 tartózkodás mellett) ho-
zott határozatot a képviselő-testület. 
A tárgyalás során minden képviselő 
kiemelte gyermekeink védelmének 
és biztonságának fontosságát. Ezért 
határozatunkba belefoglaltuk azon 
szándékunkat, hogy Magyarország 
Kormánya minden fórumon ebben 
a szellemben képviselje országunkat 
és természetesen településünket is.

•   A 8. egyebek napirendi pontban 
2 előterjesztés hangzott el. Az első-
ben, a „Gyopár Híd” felújítása kap-
csán a testület felhatalmazást adott a 
polgármester részére a munkálatok 
megszervezésére. A második elő-
terjesztés egy parádóhutai telekala-
kításhoz szükséges önkormányzati 
területre történő vételi szándék jel-
zéséről hangzott el. A testület támo-
gatta az elképzelést, egyúttal felkér-
te jegyző asszonyt az ügy szabályok 
szerinti továbbvitelére. 

•   A 9. napirendi pont szintén képvise-
lői indítvány alapján került tárgya-
lásra. Az előterjesztés személyi és 
anyagi természetű kérdéseket tartal-
mazott, így a vonatkozó szabályok 

értelmében zárt ülésként folytatta a 
grémium. 

2021. július 20.
Rendkívüli ülés keretében gyűlt össze 
a képviselő-testület 2 napirendi pont 
megtárgyalására. A rendkívüli ülés 
összehívására azért került sor, mert 
a Palócház felújításával kapcsolato-
san az engedélyes tervek elkészítésére 
megkeresett mérnökök kiválasztása 
vált szükségessé. A 2. napirendi pont-
ban a Belügyminisztérium által kiírt 
és nyertes útfelújítási pályázatunk 
(Kékesi út alsó ága és a Kékesi köz) 
megvalósításához megkeresendő kivi-
telezők tekintetében született döntés. 

n Mudriczki József
polgármester

Tisztelettel köszöntöm 
Parád Nagyközség Lakosait!
Dr. Oláh Sándor Dávidnak hívnak, április 1-je óta veze-
tem aljegyzőként a Parádi Közös Önkormányzati Hivatal 
Bodonyi Kirendeltségét. Közel tíz éve dolgozom a köz-
igazgatás, illetve az államigazgatás különböző területein. 
Pályafutásomat gyámhatósági ügyintézőként kezdtem a 
Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalánál, 
majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Megyei Adó-
hatóságánál folytattam, mint hatósági referens. Jelenle-
gi munkakörömet megelőzően 4 évig Eger Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatalában dolgoztam, ahol a jogi 
feladatok mellett leginkább a város vagyongazdálkodási 
ügyeit intéztem. 

Képesítésemet tekintve jogász vagyok, illetve nemzet-
közi kapcsolatok szakértői végzettséggel is rendelkezem. 
A jogi tanulmányokat a Károli Gáspár Református Egye-
tem Állam- és Jogtudományi Karán, míg a nemzetközi 
kapcsolatok szakot a Milton Friedman Egyetemen vé-
geztem el. Angol nyelvből középfokú nyelvvizsgával ren-
delkezem.

Miskolcon születtem, azonban már csaknem 30 éve 
Egerben élek. Mivel nagyon szeretek vezetni, így kifeje-
zetten feltölt a Parádra vezető út. Lenyűgöz ennek a vi-
déknek a szépsége, természetkedvelő emberként eddig is 
rengetegszer fordultam meg látogatóként a településen. 
Most azonban a sors kegyeibe fogadott, és megadatott a 
lehetőség, hogy egy kicsit részesévé váljak ennek a csodás 
közösségnek és a palóc hagyományoknak. 

Munkám során lehetőség szerint a gyors, egyszerű és 
hatékony megoldásokat részesítem előnyben, de termé-
szetesen mindig igyekszem megfelelni az adminisztratív 

jellegű kívánalmaknak is. Ön-
kormányzati vezetőként dolgoz-
ni elképzelhetetlen számomra 
anélkül, hogy ismerjem a telepü-
lés sajátosságait, a lakosságot, a 
problémákat, a terveket. Mindig 
ezen kölcsönös megismerés útját 
fogom járni és a hivatal műkö-
désében mindig törekedni fogok 
a nyitottságra és átláthatóságra, 
nagy hangsúlyt fektetve a köztá-

jékoztatásra, a munkámat ennek szellemében kívánom 
végezni. Fontosnak tartom továbbá a képviselő-testü-
lettel való összhangot, hiszen a település sorsát, jövőjét 
meghatározó döntések ezen a terepen születnek, jól vég-
rehajtani pedig csak jól előkészített, kellően megfontolt 
és közösségi akaraton nyugvó döntéseket lehet.

Aljegyzőként kiemelt feladatomnak tekintem a ható-
sági és az önkormányzati feladatellátás törvényességének 
a biztosítását, Fábián Antónia Jegyző Asszony irányítá-
sával a Parádi Közös Önkormányzati Hivatal tevékeny-
ségének a szakmai segítését. Nagyon fontosnak tartom, 
hogy a lakosok elégedettek legyenek a munkámmal, 
illetve a közös hivatal dolgozóinak munkájával és a te-
lepülésen élők problémái a lehető leghamarabb, minél 
rugalmasabban, és ügyfélbarát módon kerüljenek meg-
oldásra.

Ezen törekvések elősegítése érdekében kérem a Tisztelt 
parádi és bodonyi lakosokat, civil szervezeteket, illetve 
vállalkozásokat, hogy közös megelégedésünk érdekében 
szíveskedjenek segítségemre lenni.

 n Dr. Oláh Sándor Dávid
aljegyző

Bemutatkozik a Parádi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzője
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Tájékoztatás a településünkön történő 
fejlesztésekről

Ahogyan a címben is utaltam rá ebben a rovat-
ban a településünkön megvalósult és tervezett 
fejlesztésekről kívánunk tájékoztatást adni. 
A felsorolásban olyan beruházások is megje-
lennek, melyek nem az önkormányzat által 
benyújtott pályázatok, döntések alapján való-
sultak, valósulnak meg, de jelentősen befolyá-
solják a településen élők életminőségét.

A 2021-es év, de talán kimondható a ciklus egyik legjobban 
várt beruházása a Parádóhutára vezető út felújítása, mely-
hez igyekeztünk minden kapcsolati tőkét megmozgatni, az 
ügyet előremozdítani. Nagy köszönet jár minden segítőnek 
és külön köszönet Horváth László országgyűlési képvise-
lőnek az adott támogatásért. Sokak megelégedésére május 
végétől kátyúmentes, kulturált útszakaszon közelíthető meg 
Parádóhuta. A további jó hír az, hogy a Közútkezelőtől ka-
pott tájékoztatás szerint az út parádi belterületi szakaszának 
(24-es útig) felújítása szeptemberben kezdődhet el.

***
A tanév végére elkészült az általános iskola nagyfelújítá-

sa, az épület teljes egészét örömmel vették birtokba a ta-
nulók és tanáraik egyaránt. Elmondhatjuk, hogy egy XXI. 
századnak megfelelő felszereltséggel bíró komplexumot 
tudhat magáénak a településünk. Legyünk büszkék rá, óv-
juk és vigyázzuk, hogy ebben a minőségben sokáig szolgál-
hassa az itt élőket, a Fáyba járókat. A tájékoztatás szerint az 
ünnepélyes átadást az őszi tanévkezdésre tűzték ki.

***
Hamarosan befejezésre kerül az ÉMO 1 Észak- Magyar-

országi Szennyvízelvezetési és – Kezelési Fejlesztés, mely 16 
település együttes projektje. Térségünkben Bodony, Mátra-
balla, Mátraderecske, Recsk és Parád volt érintett, melynek 
gesztorfeladatait Parád látta el. Településünkön 5 utcában 
épült szennyvízhálózat és a recski tisztítómű teljes felújítá-

sa is megvalósult. A projekt zárása előtt még az átemelők 
irányítástechnikai, valamint szagmentesítése valósul meg.

***
Június 10-től munkaterületet biztosítunk a Bendegúz 

Óvoda intézményben a bölcsőde megvalósulása érdeké-
ben. Az egyeztetések során kiderült (technikai és techno-
lógiai okok miatt), a beruházás nem készülhet el a tanév 
kezdetéig. Emiatt, valamint biztonsági okok miatt a cso-
portok elhelyezése más épületekben válik szükségessé. Az 
egyeztetések kapcsán az látszik, hogy 2 csoport Bodony-
ban, 1 csoport Parádon kezdi meg a tanévet. A családsegítő 
az ÖNO épületébe, az Intézményvezetői iroda valószínűleg 
az önkormányzat épületébe költözik, míg a Központi kony-

ha továbbra is a jelenlegi helyén végzi feladatát.  A költö-
zésekre való felkészülés folyamatos. Az önkormányzat és 
az óvoda vezetése kérésére a kivitelező ütemezési tervet 
készített, mely mind a szülőkkel, mind a dolgozókkal meg-
ismertetésre kerül. Bár az is elhangzott, hogy az ütemterv 
egyfajta tervezet, mivel a mai időkben sok előre nem lát-
ható befolyásoló tényező is felbukkanhat (gondolunk itt pl. 
a COVID 4. hullámának hatásaira). A sok-sok egyeztetés, 
bejárás hatására minden érintett szereplő azt az ígéretet 
tette, hogy törekszik a gyors kivitelezésre és a mihamarab-

Folyik a parádóhutai út 
felújítása

Megkezdődik a bölcsőde kialakítása
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bi visszaköltözés elősegítésére. A munkálatok kapcsán az 
intézményben létrejön egy „mini” bölcsőde, korszerű gáz-
fűtés valósul meg az épület egészében, megújul az óvodai 
tornaszoba, új fejlesztő terem kerül kialakításra, átalakítás-
ra kerülnek a dolgozói, a vezetői és a szociális terek. Az ud-
varon előtetők épülnek és akadálymentessé válik az épület. 
Az avult nyílászárók egy részének cseréje is megvalósul. 
Tudjuk jól, ez a fejlesztés nehézségeket okoz sok területen, 
de közös együtt gondolkodással, toleranciával, pozitív hoz-
záállással a nehézségek áthidalhatók lesznek. Előre is kö-
szönjük mindenki megértő hozzáállását.

***
A „Magyar Falu Program” keretén belül több pályáza-

tunk is révbe ért, - annak külön örülünk, hogy egyre több 
civilszervezet indul pályázatokon, és konzorciumi part-
nerként az önkormányzattal közösen hajt végre értéket 
teremtő fejlesztéseket. Jó példa a Parádi Idegenforgalmi és 
Kulturális Egyesület pályázata, hiszen a telephelyként in-
gyenesen használt parádóhutai régi iskola épületének te-
tőfelújítását segíthetik nyertes pályázatukkal. Gratulálunk 
Parád Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének nyertes 
pályázataihoz, melyekkel a működésüket teszik lehetővé, 
illetve az eszközparkuk további fejlesztésével településünk 
biztonságát növelik.

Sikeresen pályáztunk a Parádóhutai Temető ravatalozó-
jának felújítására, szebbé tételére. A MFP keretén belül 5 
millió forintot kapunk a kivitelezés elvégzésére.

***
A Belügyminisztérium kiírása alapján pályázatot nyúj-

tottunk be a Kékesi út alsó ága és a Kékesi köz felújítására, 

melyre a maximálisan elnyerhető 20 
millió forint támogatásban részesül te-
lepülésünk. A beszerzési eljárást elin-
dítottuk, a kivitelezést őszre tervezzük.

A Miniszterelnökséggel és a Teleki 
László Alapítvánnyal együttműködve 
elindítottuk a leégett Palócház felújítá-
sára vonatkozó eljárást. Bízunk benne, 
hogy az ősz folyamán a kivitelezési 
munkálatok is megkezdődhetnek.

Saját forrásból sikerült a parádi Kos-
suth úti közt és a parádóhutai Károlyi 
utca egy szakaszának „martaszfaltos” 
bedolgozású felújítását elvégeztetni, az 
utcák használhatóságát növelni.

***
A Covid-19 kapcsán tett enyhítéseknek köszönhetően a 

rendezvények is megtarthatóvá váltak, ennek kapcsán új-
ból feladatunk programokat szervezni, illetve a civilek vagy 
egyesületek által megvalósított programokat támogatni. 

Legközelebb az augusztus 20-i Nemzeti Ünnepünk esti 
programja kerül pályázati forrásból megrendezésre.

Az összefogásoknak köszönhetően további tervezés alatt 
áll augusztus utolsó hétvégéjére a Cifrában egy lovas prog-
ram, a parkban egy vadászkutya bemutató és kiállítás, va-
lamint a Freskó Rendezvényteremben egy vadászok által 
szervezett trófeamustra.

Tisztelt Olvasók!
A programok időpontjainak pontosítása tekintetében kö-

vessék a település honlapját, illetve a kihelyezésre kerülő pla-
kátokról kaphatnak tájékoztatást.

Továbbra is figyeljük a pályázati kiírásokat, igyekszünk 
minél több forrást megszerezni, az elnyert támogatásokat 
hathatósan fölhasználni. Erre azért is van szükség, mivel a 
pandémia okozta szigorítások és zárások miatt bevételeink 
jelentősen csökkentek. 

Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te nevében

n Mudriczki József
polgármester

Megújul a parádóhutai temető ravatalozója

Járhatóbbá vált
a Kossuth úti köz

Megújul a parádóhutai régi iskola tetőszerkezete
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Fe lh ívás
az ebtartás szabályainak betartására
Felelős, fegyelmezett állattartással megelőzhető mások testi ép-
ségének veszélyeztetése, valamint anyagi kár okozása, a közrend 
megóvása és a közterületek tisztaságának a fenntartása.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény 5. § (1) bekezdése értelmében az állattartó gondos-
kodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezésé-
ről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. 
Aki az állattartásra vonatkozó fenti előírásokat megsérti, illetve 
kutyája szökésének megakadályozásáról nem gondoskodik, ál-
latvédelmi bírsággal sújtható. Az állatvédelmi bírság mértéke 
75.000,- Ft-tól több millió forintig terjedhet a szabályszegések szá-
mától függően az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) 
Korm. rendelet alapján.

Aki a kutyáját közterületen kóborolni hagyja, 
szabálysértést követ el, 

 és szabálysértési bírsággal sújtható, melynek 
mértéke 5.000,-Ft-tól 150.000,-Ft-ig terjedhet.

Szabálysértést követ el az is, aki úgy tartja a kutyáját belte-
rületen, hogy az szabadon ki tud jutni a közterületre és kiszö-
kik a gazdája nélkül, valamint az is, aki szándékosan kiengedi 
a kutyát, hogy a mozgásigényét kielégítse.

Bűncselekményt követ el az a személy, 
akinek a felügyelete alatt álló kutya a sértettnek 

8 napon túl gyógyuló sérülést okoz.

Településünkön gondot okoz a közterületen gazdátlanul kóbor-
ló ebek számának megugrása. A kutyák gazdáinak gondoskodni 
kell arról, hogy állataik csak a saját lekerített ingatlanjaikon ma-
radjanak. Sajnos a felelőtlen állattartás következményei, amikor az 
ebtartók gondatlanságból, nemtörődömségből az ebeket közte-
rületen, magánterületeken hagyják kóborolni. Szabálytalan az a 
magatartás is, amikor a kutyák póráz nélkül kísérik gazdáikat 
a közterületeken.

Ezúton is szeretném felhívni a kutyatartók figyelmét a felelős 
kutyatartás általános szabályaira.

Az állatvédelmi törvény és a kutyák tartására vonatkozó jogsza-
bályok előírásainak betartása a tulajdonosok, gazdák kötelessége, 
egyben felelőssége is. A tulajdonos kötelessége olyan körülménye-
ket teremteni, hogy kutyája, kutyái a tartási helyükről, udvarból ne 
tudjanak elszökni.

Felhívom valamennyi ebtartó figyelmét, hogy a tulajdonában 
lévő kutya saját ingatlan határain belüli tartásáról, kötelező védő-
oltással, transzponderrel (chippel) való ellátásáról gondoskodjon.

Kérem a fentiek tudomásul vételét, és a település nyugalma ér-
dekében a Tisztelt Lakosság segítő együttműködését.

Fábián Antónia
 jegyző

Fe lh ívás
parlagfű elleni védekezésre,  

a belterületi ingatlanok és az előttük 
lévő területek rendben tartására

Településünkön több belterületi ingatlant, vagy az ingatlan előtti 
területet a tulajdonosai/használói nem megfelelően gondozzák. 
Ez elsősorban a növényzet elburjánzását, szomszédos ingatlanra 
vagy utcára történő terjedését, gyomosodást, a parlagfű elszapo-
rodását jelenti. Ezek közül a legnagyobb veszélyt egészségkárosító 
hatása miatt a parlagfű jelenti. Kényszerkaszálás (közérdekű véde-
kezés) elrendelésére csak parlagfű jelenléte során van lehetőség.

A parlagfű elleni védekezés még mindig aktuális, ezért az alábbi 
felhívással kérjük a tisztelt ingatlantulajdonosokat/használókat, 
hogy a parlagfű elleni védekezést tegyék meg!

Tisztelt Lakosság, 
Ingatlantulajdonosok, Ingatlanhasználók!

A parlagfű irtását az élelmiszerláncról és hatósági felügyeleté-
ről szóló törvény egyértelműen rögzíti, miszerint a földhasználó 
köteles egész évben a tulajdonában lévő ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően 
ezt az állapotot a vegetációs időszak végig (tehát jelenleg is!) fo-
lyamatosan fenntartani.

Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy a tulajdonos 
(használó) köteles gondoskodni:
a)   az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter 

széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az 
úttestig terjedő teljes terület);

b)   a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá
c)   tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos 

megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán tartá-
sáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok 
és más hulladékok eltávolításáról.

Ennek értelmében az ingatlanok előtti (köz)területeken a par-
lagfű irtása, a járdára és az úttestre hajló ágak, bokrok nyesése 
is az ingatlan tulajdonosának/használójának a kötelessége!

Az ingatlanok (kertek, udvarok) gyommentesen tartása szintén 
fontos kötelezettsége az ingatlanok tulajdonosainak/használó-
inak. A gyomos területeken elszaporodott kártevők, fertőzések 
súlyos károkat okozhatnak a szomszédok növényeiben, veszélyez-
tetik az emberi egészséget.

A fentiekre tekintettel, tisztelettel kérek minden ingatlantulaj-
donost és használót, hogy – az egészségünk megőrzése, valamint 
a hatósági eljárás kellemetlenségeinek elkerülése végett – jogsza-
bályi kötelezettségüket tartsák be!

Együttműködésüket köszönöm!
 Fábián Antónia
 jegyző
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Tisztelt Olvasó, Tisztelt Önkormányzat!
Jelen levelemmel szeretném Önöket tájékoztatni az elmúlt időszak eseményeiről, változásairól. A 
jövőben igyekszem hasonló levelekkel rendszeresen tájékoztatni a szolgáltatási területünkön lévő 
önkormányzatokat. 

Honlap
Holnapunk, a www.pevik.hu megújult – kérem, biztassa-
nak minden érdeklődőt az oldal látogatására. A szolgálta-
tásaink igénybevételéről, lemondásáról, a különböző hul-
ladéktípusok gyűjtéséről vagy az aktuális változásokról 
naprakész információkat találnak. Itt elérhető a hulladék-
naptár is minden településre vonatkozóan – ha gondolják, 
az Önök naptárát ki is nyomtathatják és az önkormányzat-
nál elérhetővé is tehetik. Szintén megtalálhatók a bejelenté-
sekhez szükséges nyomtatványok – ezekből a leggyakorib-
bat, a szolgáltatásunk igénybevételéhez szükséges bejelentő 
lapot csatolva is mellékelem. Kérem, ha tudnak új lakosról, 
továbbítsák számára a dokumentumot.

A honlapunkon megtalálhatók továbbá a közszolgál-
tatási díjak, az üveghulladék gyűjtőpontok helyszínei, 
valamint a konténeres hulladékszállítás árai is. A honla-
punkat Facebook-oldalunk egészíti ki: PEVIK Közüzemi 
és Szolgáltató Nonprofit Kft. | Facebook Itt szintén meg-
találják a legfontosabb aktualitásokat, vagy ha például 
egy-egy utca kimarad a gyűjtésből műszaki hiba vagy az 
időjárás miatt, a hulladékszállítás pótlásáról is itt adunk 
tájékoztatást.

Új hulladéktípusok
Örömmel értesíthetem Önöket, hogy dolgozunk azon hulla-
dékok körének bővítésén, melyeket a lakosság leadhat. Péter-
vásárán a Járási Hivatalban egy használt mobiltelefon gyűj-
tőpont került kihelyezésre, amellyel az afrikai állatvilágot is 
támogatjuk. Erről bővebben itt találnak információt: Védjük 
az afrikai állatvilágot mobiltelefon-újrahasznosítással! – 
PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Nonprofit Kft.

Sikerült megállapodnunk a recski Trendi Car Trans Kft.-
vel is, akik mostantól biztosítják a hulladék gumiabroncsok 
díjmentes átvételét a lakosságtól. A gumiabroncsok lead-
hatók Recsken, a Várbükki utca végén található Trendi 
Car Trans Kft. telephelyén az Egererdő régi fatelepén.

Területünkön több településen is került már kihelye-
zésre használt sütőolaj gyűjtőpont, melyet a helyi önkor-
mányzatok szerveztek a Biotrans Kft.-vel együttműködve. 
A Biotrans Kft. visszatérítést is fizet a használt sütőolaj 
után egy kiválasztott helyi alapítvány részére, így biztatom 
Önöket, ha még nem tették, igényeljenek ingyenesen egy 
gyűjtőpontot a Biotrans Kft.-től. Részletek: „CseppetSem!” 
– Biotrans

Üdvözlettel,
Eged István Renátó
Ügyvezető igazgató

PEVIK Nonprofit Kft.
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Hírek a Fáyból
A legutóbbi cikk megjelenése óta eltelt 
több mint egy negyed év. Igen érdekes, 
mozgalmas tanéven vagyunk túl. Mint 
emlékeznek, március 8-án digitális 
tanrendre kellett átállnia az iskolának 
a járványhelyzet alakulása miatt. Ez 
zökkenőmentesebb volt, mint a tava-
lyi, de igen nagy és nehéz feladatot rótt 
a szülőkre, diákokra, tanárokra egy-
aránt. Szerencsére ez az időszak most 
rövidebb volt, mint az előző évi, hisz az 

alsósok április 19-én újra az iskolában 
tanulhattak, míg a felsősök, majdnem 
egy hónappal később, május 10-én ül-
hettek újra az iskolapadokba.

Ezt már a szinte teljesen kész, kívül-
belül megújult iskolában tehették meg 
a diákok. Május 17-én a műszaki-, majd 
20-án az ünnepélyes átadás is megtör-
tént. Időközben folyamatosan érkeztek 
az új, színes bútorok, amit a tanulók 
nagy örömmel vettek birtokba. 

***
Május 19-én a 6. és 8. osztályos ta-

nulók megírták az idegennyelvi mé-
rést angolból, majd egy hét múlva a 
kompetenciamérés feladatait kellett 
megoldaniuk a negyedik, hatodik és a 
nyolcadik osztályosoknak. A digitális 
tanrend után nehéz munkát jelentett a 
mérésen részt vevőknek, de a tanulók 
többsége ügyesen megoldotta a felada-
tot. Az év vége közeledtével, és ahogy a 
rendelkezések engedték, osztálykirán-
dulások is szerveződtek, igaz a legtöbb 
a környékre, a nagyobbak merészked-
tek el távolabbra. Itt most a közösségi 
élmény lett a fontos, és az „együtt levés” 

öröme dominált. A jogszabályok az év 
végi programokat úgy engedélyezték, 
hogy az évzáró 1-7. osztályig együtt 
tartható, de a ballagás a 8.-osoknak és 
korlátozott számú vendégeknek külön 
rendezhető meg. 

A tanévzáró ünnepségre június 18-
án délután 4 órakor került sor. Az ott 
elhangzott értékelésből is kitűnt, hogy 
milyen mozgalmas évet hagytunk ma-
gunk mögött.

A tanév végén az intézmény tanuló-
inak létszáma 238 fő. Ebben a tanév-
ben 47 diák kapott kitűnő és 27 tanuló 
jeles bizonyítványt. Nem teljesítette a 
minimum követelményeket egy vagy 
két tantárgyból 5 diák, ezért nekik au-
gusztusban javító vizsgát kell tenniük. 
Évfolyamismétlésre 4 főt utasított a 
tantestület.

***
Az előző évekhez hasonlóan idén is 

megszerveztük a tagozatos angol, és 
az emelt óraszámú informatika ok-
tatásban résztvevők számára az alap-
vizsgát, melyet mindenki sikeresen 
teljesített. Erről tanúsítványt kaptak a 
diákok.

A tanítási órákon kívül a nehéz kö-
rülmények ellenére is bővelkedett ese-
ményekben a tanév.

A zeneművészeti ágon tanuló di-
ákjainak május végén adtak évzáró 
hangversenyt. A moderntánc művé-
szek színvonalas bemutatóját pedig 
felvételről láthattuk.

A 7. osztályosok a hosszú évek óta 
fennálló hagyományt folytatva elő-

adták a palotást a Freskó étterem-
ben, amelyet felvételen rögzítettek, 
figyelemmel a hatályos járványügyi 
rendelkezésekre. Itt is szeretném 
megköszönni valamennyi felkészítő 
kollégánk munkáját!

Köszönet azoknak a szülőknek, akik 
munkájukkal lehetővé tették iskolánk 
programjainak sikeres megvalósulását.

Tanulóink több alkalommal képvi-
selték az intézményt a különböző ta-
nulmányi versenyeken. 

A Bükki Nemzeti Park Igazgatósá-
ga „Mátra kincsei természetismereti 
és természetvédelmi verseny” címmel 
meghirdetett megmérettetésén isko-
lánk diákjai két korosztályban 3-3 fős 
csapatokkal vett részt Dr. Szarvas József 
vezetésével. Az országos döntőben a csa-
patok kiváló teljesítményt nyújtottak.

A Tudásbajnokság levelezős tanul-
mányi versenyen szép számmal in-
dultak tanulóink Veres Anita tanárnő 
koordinálásával. Az online lebonyolí-
tott megyei döntőn tanulóink értek el 
kimagasló eredményeket.

Az Országos Grafikus Programozá-
si Verseny regionális fordulójába isko-
lánkból 19 tanulónk jutott tovább. Az 
országos döntőben 3 tanuló képviselte 
a Fáy-sokat. Felkészítő tanáruk Csortos 
Ibolya tanárnő volt.

A Kisnánai Szent Imre Általános Is-
kola által szervezett megyei helyesírás 
versenyen, és a Simonyi Zsigmond 
Kárpát-medencei helyesírási megyei 
versenyen is eredményesen szerepeltek 
tanulóink. Felkészítő tanáraik: Pádár 
Szabolcsné, Csortos Tímea és Vince-
Kovács Katalin

Megrendeztük a  Kalmár László 
Matematikaverseny helyi fordulóját, 
melynek eredményeként öt Fáy-s diá-
kot neveztünk be a megyei fordulóra. 
A tanulókat a versenyre Veres Anita 
tanárnő készítette fel.

Az Országos Honismereti Tanulmá-
nyi Versenyre és az ELTE Savaria Or-
szágos Történelem versenyre a tanuló-
kat Csortos Tímea tanárnő készítette fel.

Minden évben részt vesznek nyolca-
dik évfolyamos diákjaink a középisko-
lák által szervezett tanulmányi verse-
nyeken.
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Június 19-én a 7. osz-
tályosok és néhány szülő 
már kora reggel az iskola 
díszítésén serénykedett, 
hisz 10 órakor kezdődött 
a ballagás, ahol a 8.-osok 
elbúcsúztak tanáraik-
tól, diáktársaiktól. A sok 
szép virággal, megható 
műsorral elbúcsúztatott 
diákok között nagyon 
sok kiváló, tehetséges ta-
nulónk fejezte be általá-
nos iskolai tanulmányait.

Közülük kerültek ki a 
Fáy-díjasok, akik mind 
a nyolc évben kitűnő 
tanulmányi eredményt 
értek el, versenyeken vet-

tek részt, és aktív tagjai voltak iskolánk 
közösségének. Ebben az évben Soltész 
Bianka, Szabó Anna, és Zám Boglárka 
érdemelték ki azt a különleges üvegből 
készült díjat, ami Mata Pál helyi üveg-
művész alkotása. A díj mellé egy arany 
karkötőt is kaptak a díjazottak, amit 
egy Fáy-logót ábrázoló kis medál díszít.

Azok a tanulók, akik szintén kiváló 
teljesítmény nyújtottak 8 éven át, de 
egy-egy négyes osztályzat is becsúszott 
a sok ötös közé, ezüst karkötőt viselhet-
nek a Fáy-logóval. Ezek a tanulók: Fe-
jes Hajnalka, Papp Vica, Soltész Anna, 
Kívés Anna, Vanó Vanda, Alexa Helga. 
Szívből gratulálunk a teljesítményük-
höz, és kívánunk hasonlóan sikeres kö-
zépiskolás éveket.

Évekkel ezelőtt Mudriczki József pol-
gármester úr alapított egy díjat, amit 
minden évben az a tanuló kap meg, 
aki a sportban nyújtott kiváló telje-
sítményt. Ebben az évben ezt a díjat 
Stránszki Alexandra kapta meg, aki a 
női fociban jeleskedett. 

Az intézmény vezetője Révész Lilla 
és az SZMK vezetője Csortos György a 
búcsúzó diákok szüleitől is elköszönt és 
megköszönte munkájukat, amit a szü-
lői munkaközösségben fejtettek ki. 

Miután a ballagók osztályfőnökei 
Kollár Brigitta és Vince-Kovács Kata-
lin útjára bocsátották a búcsúzó diáko-
kat, amit a galambok jelképeztek, véget 
ért hivatalosan is a tanév, kezdődhetett 
a vakáció.
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2021 júniusának utolsó két hetében 
napközis és bentlakásos táborokban 
vettek részt tanulóink. A táborok a 
Csodaszarvas program által ingyene-
sek voltak. A napközis táborok több 
tématerületen zajlottak: sport és 
egészséges életre nevelés, közlekedés 
és KRESZ, környezetvédelem, tudatos 

fogyasztói magatartás, továbbá digi-
tális világ, tudatos médiahasználat. 
Az első héten, kirándulás helyett a 
Children of Distance együttes ferge-
teges koncertjén vettek részt a tanuló-
ink, az iskolai előtti téren. A második 
héten a Bükkszéki Strandfürdőben 
töltöttek egy forró napot, illetve Bo-

donyban fazekaskodtak. A napi négy-
szeri étkezésről a Parádi Kisvendéglő 
gondoskodott. 

***
Bentlakásos táborba 23 hetedik és 

nyolcadik évfolyamos diák jutott el a 
Balaton északi partjára, Csopakra. Az 
ott töltött 6 nap alatt maradandó emlé-
keket szereztek a közös vízibiciklizés, 
SUP deszkázás, fagyizások és kertmo-
zizás alkalmaival. Egyik nap meglá-
togatták a Tihanyi Apátságot és a ba-
latonfűzfői bobpályát. Külön élmény 
volt ezekre a helyekre kölcsönzött 
kerékpárral eljutni és megtapasztalni, 
hogy egy csapatban mindenki felelős-
séggel tartozik a másik iránt.

***
2021. szeptember 3-án iskolánk 

környéke ismét ágyúdörrenéstől, 
puskaropogástól és szirénáktól lesz 
hangos. Megrendezésre kerül a má-
sodik Honvédelmi nap, többek között 
a Rendőrség, Tűzoltóság, Mentőszol-
gálat, Büntetésvégrehajtás és az Egri 
Honvédelmi Sportszövetség közre-
működésével. Mindezek mellett a ta-
nulók kutyás bemutatót láthatnak és 
kipróbálhatják magukat a lézerharc-
ban. A két napos rendezvény második 
napjára szeptember 30-án kerül sor, 
mely során a Gyöngyösi Repülőtéren 
nézhetnek meg bemutatókat a gyere-
kek. A Honvédelmi Sportszövetséghez 
Veres Anita tanárnő nyújtotta be sike-
resen a pályázatot.

A nyárra kívánok mindenkinek jó 
pihenést, élménydús feltöltődést és 
mindenekelőtt jó egészséget az iskola 
nevelőtestülete és diákjai nevében:

 n Hollóné Kívés Violetta
 intézményvezető-helyettes



Intézményi hírek 11

c  Parádi Mozaik  •  2021. augusztus  d

Május végén épp a nagy-
csoportosok ballagása előtt 
lehetett újra nyitottabbá tenni 
óvodánk életét. Így ezen az 
ünnepen már a gyermekek 
családja és meghívott vendé-
geink is részt vehettek, kint a 
feldíszített udvaron. Az iskolás 
életet 29 kisgyermek kezdi 
meg szeptemberben.

Évenként ismétlődő, hagyományos 
rendezvényünk a Bendegúz Nap jú-
nius elején akadálymentesen meg-
rendezésre kerülhetett. Idén a spor-
tos játékok és mozgásformák kaptak 
főszerepet, de a Bükki Nemzeti Park 
által működtetett Harkály Házból ér-
kező szakemberek interaktív módon 
az erdő élővilágát hozták közelebb a 
gyerekekhez. Az ő kezdeményezésük 
által került 7 madárodú az udvar fái-

ra, még ősszel. Ezáltal a gyerekek még 
többet megtudhatnak és megfigyelhe-
tik a madarak fészekrakását, a fiókák 
gondozását. Hosszabb távon lehető-
ségünk nyílik madárgyűrűzés megfi-

gyelésére és a madarak utánkövetésére 
is. A nap meglepetése a Kiss László ál-
tal felajánlott vattacukor volt, melyet 
a gyermekek nagy örömmel fogyasz-
tottak.

Hosszú időn keresztül nem fogad-
hattunk előadókat. Kárpótlásul júni-
usban bűvész, majd bábszínház is volt 
az óvoda udvarán. A ballagó 8. osztá-
lyos diákokat is szeretettel fogadtuk, 
a régi csoportjukban az óvó és dajka 
nénik megvendégelték, majd közös já-
tékra invitálták őket.

A nyár nem a szokványos menet-
rendben zajlik, mert az épületben 
bölcsőde kialakítására kerül sor. Ez 
a nagyobb átalakítás az óvodai min-
dennapjainkat is befolyásolja, mert 
biztosítanunk kell a megfelelő műkö-
dést és a munkaterület szabaddá téte-
lét. Várakozásteljesen tekintünk az új 
feladat elé.

n Répáné Török Renáta
és Jónásné Zaja Zsuzsanna

Óvodánk életéből
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Közösségi Ház – IKSZT hírei

Kedves Olvasók! Az elmúlt 
hónapokban fokozatosan 
térhetett vissza életünk a 
már majdnem megszokott 
kerékvágásába. Újra indult a 
közösségi élet, igaz, ez még 
korántsem volt olyan, mint 
a járvány előtti időszakban. 
Mindenki óvatos volt, úgy a 
szervezők, mint a résztvevők, 
de legalább már volt lehe-
tőségünk arra, hogy együtt 
legyünk, sportoljunk, tornász-
szunk, egyáltalán programo-
kon vehessünk részt. 

Ebben az évben május 15-én invitál-
tuk először közösségi programra tele-
pülésünk apraját, nagyját. A „Tegyük 
szebbé környezetünket” közösségi 
akciónk célja az volt, hogy közös ösz-
szefogással, a gyerekek bevonásával 
megújítsuk, szebbé varázsoljuk tele-
pülésünk Kossuth Lajos úti játszóte-
rét. Nagy örömünkre az időjárás is 
kedvezett a szabadtéri programnak, 
így szép számmal érkeztek a lelkes 
tenni akarók, akikkel kora délutánig 
csiszoltunk, festettünk, ástunk, kapál-
tunk, gereblyéztünk. Külön öröm volt 
számunkra, hogy sok, a játszóteret 
gyakran használó gyerek vett részt a 
programon, s ugyanolyan lelkesedés-
sel és elszántsággal dolgoztak, mint 
a felnőttek. Nagyon jó hangulatban 

telt el az a néhány óra, amelyet együtt 
töltöttünk, hiszen már mindnyájan 
vágytunk egy kis közösségi élményre, 
találkozásra, beszélgetésre. A segítsé-
get közös ebéddel igyekeztünk meg-
hálálni segítőinknek.

Jó érzéssel töltött el bennünket, 
hogy a programunk egyben egy or-
szágos kezdeményezés, a Közösségek 
Hete rendezvénysorozat része is volt, 
amelyhez első alkalommal csatlakoz-
tunk. Ezen a napon más településeken 
is találkoztak az ott élők, hogy össze-
fogással tegyenek településükért, kö-
zösségeikért, értékeikért. Köszönet a 
résztvevők lelkes tenni akarásáért.

***
Még szintén májusban, iskolánk 6. 

osztályos diákjait invitáltuk „Ismer-
jük meg településünk természeti érté-
keit” címmel tartott ismeretterjesztő 
előadásunkra, amelyen településünk 
értékeiről beszélgettünk. A beszélge-
tést színesítette Parád nevezetességei-
ből összeállított képes bemutató, ami 

nagy tetszést aratott a diákok körében. 
Az előadás végén a témával kapcso-
latban összeállított totót töltöttek ki 
a nebulók, amelynek eredményei azt 
bizonyították, hogy odafigyeltek az 
elhangzottakra. Levezetésként szin-

tén a település értékeiről összeállított 
puzzle-t rakhattak ki online formá-
ban, amely mások számára is elérhető 
a Közösségi Ház oldalán, az „Ismerjük 
meg településünk természeti értéke-
it” programra kattintva. A program 
folytatásaként szeptemberben egy ki-
rándulás alkalmával fel fogjuk keresni 
ezeket a helyeket.
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***
A Parádi Idegenforgalmi és Kultu-

rális Egyesülettel közös szervezésben, 
június 19-én Szent Iván-éji mulatság-
ra invitáltuk Parádfürdőre, a Freskó 
kertbe mindazokat, akik a hosszas be-
zártságot követően vágytak már egy 
kis közösségi élményre.

2018-ban hagyományteremtő szán-
dékkal szerveztük meg az első ilyen 
rendezvényt a patinás Cifra istálló 
udvarán. Azóta sok minden írta felül 
azt, hogy a második Szent Iván-éji 
rendezvényünk megvalósuljon, de az 
idén végre ismét nyílt erre alkalom. 
Ez volt az idei első olyan rendezvénye 
mind a civil szervezetnek, mind az 
önkormányzatnak, amelyen nagyobb 
létszámmal vehettünk részt. 

A késő délután kezdődő program-
ban elsőként a bodonyi Kenderszer 
Kamara Néptáncegyüttest láthattuk, 
őket követte a parádi Palócka Nép-
tánccsoport, majd a salgótarjáni Nóg-
rád Táncegyüttes. A színes színpadi 
produkciókban láthattunk rimóci tán-
cokat, vasvári verbunk, lassú és friss 
csárdást a Kenderszer Kamara Nép-
táncegyüttestől, „Királyfik és király-
lányok” című koreográfiát a Palócka 
Néptánccsoporttól és Szent Iván nap-

hoz kapcsolódó szokásokat felelevení-
tő előadást a Nógrád Táncegyüttestől. 
Kísérő zenekarként a Dűvő Népzenei 
Együttes húzta a talpalávalót. 

A színpadi produkciókkal párhuza-
mosan mesterségbemutatók zajlottak 
a Mesterségek udvarában. Baji Imre 
kosárfonó és Les Norbert fazekas népi 
iparművészek segítségével ismerked-
hettek meg az érdeklődők e két ma is 
élő népi mesterség fortélyaival. 

Ugyancsak a Mesterségek udvará-
ban a parádi Bendegúz Óvoda óvónői, 
Gáspár Annamária és Jónásné Zaja 
Zsuzsanna szorgos kezei segítségével 
készültek a Szent Iván napi koszorúk. 

Kenderszer Kamara Néptáncegyüttes

Les Norbert fazekas

Palócka Néptánccsoport

Dűvő Népzenei Együttes

Nógrád Táncegyüttes Baji Imre kosárfonó
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A kisebbek örömére a Csipi Csupi 
Csodák Műhelyében szebbnél szebb 
arcfestések születtek meg Kovács Évi 
keze által. Nagy örömünkre népszerű 
helyszínnek bizonyult az „udvar”, so-
kan álltak sorba egészen sötétedésig, 
hogy kipróbálhassák a régi mester-
ségeket, koszorút fonhassanak, vagy 
éppen egy művészien elkészített arc-
festés díszítse arcukat.

Közben már főtt a finom parádi töl-
tött káposzta, amelyet megkóstolhat-
tak vendégeink az est folyamán. Kö-
szönet érte Herceg Katinak és szorgos 
segítőinek.

A vacsorát követően meggyújtás-
ra került a Szent Iván-éji örömtűz. 
Csortos Béláné Riától, a Parádi Ide-
genforgalmi és Kulturális Egyesület 
Elnökétől megtudtuk, hogy a régi hie-
delmek szerint ez egy varázslatos éjsza-
ka, amikor szinte bármi megtörténhet, 

és kívánságaink is teljesülhetnek. Azt 
is megtudtuk tőle, hogy milyen szo-
kások, hiedelmek éltek e naphoz kö-
tődően Palócföldön. Ilyen volt példá-
ul: A tűz meggyújtásának szertartásos 
módjai voltak. A tűzrevalót egy lány 
háromszor körbejárta és megszentelte 
vízzel. Ezután egy legény körbefutotta 
és égő fáklyával meggyújtotta, közben 
ezt kiabálta: „Rőzsét, rőzsét, adjanak 
rőzsét! Ha nem adnak rőzsét, elvisszük 
a tőkét!” A palóc lányok a tűz eloltása 
után a kenderföldre mentek és egyen-
ként leheveredtek, mert úgy tartották, 
hogy amelyikük után a letiport kender 
feláll, az férjhez megy.

Ezután a gyerekek elhelyezték a 
megfont koszorút a Freskó teraszán, 
amely a következő évben megvédi az 
épületet a bajtól.

A tűz körül a Szajlai Hagyomány-
őrzők segítségével elevenedtek meg 
a Szent Iván-éji dalok, mondókák és 
szokások.

Ezt követően a Freskó teraszán 
folytatódott az est programja, ahol 
a Csízik & Koncsos Duó teremtett jó 
hangulatot az éjfélig tartó tánchoz.

Az est folyamán még egy kicsit visz-
szakanyarodtunk a jeles nap fontos 
szimbólumához, a tűzhöz, amikor a 
Lobbanáspont Tűzzsonglőr Egyesület 

Arcfestés a Csipi Csupi Csodák Műhelyében

Készülnek a Szent Iván napi koszorúk

Szajlai Hagyományőrzők elevenítik fel a szokásokat

Lobbanáspont Tűzzsonglőr Egyesü-
let tűzszelídítői

Csortos Béláné Ria mesél a naphoz 
fűződő helyi szokásokról 
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tűzszelídítői látványos bemutatóját 
csodálhattuk.

Bízunk benne, hogy nemcsak mi 
éreztük jól magunkat, hanem min-
denki, aki eljött, és egy jó hangulatú 
est, valamint a közösségi együttlét él-
ményével gazdagodva ment mindenki 
haza.

Köszönjük mindazok munkáját, aki 
hozzájárultak a rendezvény sikeres 
megvalósításához.

Mindhárom programunk a TOP 
5.3.1-16-HE1-2017-00011 számú pro-
jekt keretében valósult meg.

***
A Közösségi Ház állandó program-

jai közül elsőként a Klasszikus aerobic 
indult el májusban, majd júniusban a 
Gymstick. A Hímző szakkör is meg-
kezdte munkáját, igaz ők csak augusz-
tusban tették rendszeressé a foglalko-
zásaikat. Ugyancsak júniusban vette 
kezdetét a Gyógytorna, illetve a rend-
szeres programok kiegészültek egy új 
foglalkozással, a Szattva-jógával. Az 
akkor érvényben lévő járványügyi 
rendelkezések értelmében a Közös-
ségi Ház csak védettségi igazolvány-

nyal volt látogatható, ezért – a Hímző 
szakkör és a Gyógytorna kivételével 
– a programok szabadtéren valósultak 
meg. Mivel az időjárás szinte majd-
nem mindig kegyes volt, ezért a kint 
elkezdett foglalkozások a korlátozás 
feloldását követően is szabadéren foly-
tatódtak, kihasználva a jó időt, a leve-

gőn való mozgás örömét. Egy-egy fog-
lalkozás alkalmával még a nagy meleg 
sem tántorítja el a résztvevőket. Min-
den csoport szeretettel várja a mozog-
ni vágyókat!

A korlátozások feloldását követően 
családi rendezvényeknek is ismét he-
lyet adtunk. A nyár és az ősz folyamán 
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Klasszikus aerobic Szattva-jóga

Július 22-én településünkön 
forgatott a Katolikus televízió. 
A Palóc nyár című magazin- 
műsorukban kapott helyet a  
Parádról készült több mint 
2 órás adás. A film az EWTN 
Katolikus Világhálózat YouTube 
csatornáján Délelőtt Palócföldön 
– Parád – 2021-07-27 
címmel visszanézhető.



16 Kultúra, közművelődés

c  Parádi Mozaik  •  2021. augusztus  d

négy pár választotta esküvője helyszí-
néül a Közösségi Házat.

Júliusban megkezdődött a ház tisz-
tasági festése, az ablakok, ajtók is le-
festésre kerültek. Ezt követően meg-
történt a nagytakarítás is, így már 
tiszta, szép környezetben fogadhatjuk 
a hozzánk érkezőket és a szeptemberi 
iskolakezdőket. Reméljük, hogy a ház 
sokáig marad ilyen állapotban, vi-
gyázzunk rá!!

Szeretnénk tájékoztatni a lakosokat, 
hogy szeptembertől új helyen lesz az 
irodánk, a Közösségi Ház félemele-
téről felköltözünk az emeletre, ahol 
egy nagyobb irodában folytathatjuk a 
munkát.

Továbbra is készséggel állunk a la-
kosok rendelkezésére dokumentu-
mok elkészítésében, nyomtatásában, 
elektronikus levélküldésben és egyéb 
ügyekben.

***
A programjainkkal kapcsolatos bő-

vebb információkért látogasson el a 
www.ikszt-parad.hu és a www.parad.
hu/programok honlapokra, a Közös-
ségi Ház facebook oldalára vagy fi-
gyelje plakátjainkat.

 n Vass Gáborné
 közművelődési munkatárs

Köszönjük a megtisztelő meghívást társközségünktől Bo-
donytól, amely révén egy lélekemelő délutánon vehettünk 
részt Magyarország egyik talán legfontosabb szimbólu-
ma, a Szent Korona köré gyűlve. Az előadókat hallgatva 
nagyon sok, eddig nem ismert információ birtokába ke-
rülhettek a megjelentek. A Szent Korona hiteles másolata 
minden helyszínen nagy hatást gyakorolt a közösségekre. 
Bátran kijelenthetjük, az esemény méltó kezdete, szép 
előzménye volt az augusztus 20-i Nemzeti Ünnepünk kör-
nyékbeli rendezvénysorozatainak. n Mudriczki József

 polgármester

Bodonyban 
a Szent Korona

Gymstick Kedves Olvasók!
A szervezők szeretettel várnak 

mindenkit a közelgő programjaikra 
(részletek a plakátokon)

2021. augusztus 20.  
Szent István napi ünnepség

2021. augusztus 20. 
Zenés közösségi nap

2021. augusztus 21-22. 
Enduro OB

2021. szeptember 25. 
Mozgásfesztivál
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„Mindennap veled vagyok”, így kez-
dődik Ferenc pápa üzenete a nagyszü-
lők és idősek első világnapjára. Ferenc 
pápa idén január végén jelentette be, 
hogy bevezeti a nagyszülők és idősek 
világnapját, melyet Szent Joachim és 
Szent Anna liturgikus emléknapjához 
közel, július negyedik vasárnapján – 
idén július 25-én – ünnepelt az Egyház.  
A Szentatya fontosnak érzi leszögezni, 
az Egyház közel van hozzájuk, törődik 
velük, szereti őket és nem akarja ma-
gára hagyni az idős embereket! Főleg 
azokban az időkben, amikor a járvány 
még jobban elmagányosította és elvá-
lasztotta az embereket, de mi minden 
időben kincsként tekintünk az idős 
embertársainkra. Az Isten mindazok 
mellett áll mindig, akik megtapasztal-
ták az elutasítottság fájdalmát; magá-
nyunk, amit a világjárvány csak foko-
zott, soha nem közömbös számára.

Miért pont Szent Annát és Szent 
Joachimot választotta a Pápa e világ-
napi megemlékezésre? Kézenfekvő a 
válasz, mert ők a Boldogságos Szűz 
Mária szülei, és Jézus Krisztus nagy-
szülei. Az ő életükről nem maradt fent 
az evangéliumokban leírás. Az újszö-
vetségi könyvek semmit nem mon-
danak Szűz Mária szüleiről, nevüket 
sem említik. Egy 2. századi apokrif 
könyv szerint Mária édesanyját Anná-
nak, édesapját Joachimnak hívták. Az 
Anna név annyit jelent: kegyelemmel 
áldott, a Joachim pedig: Isten megvi-
gasztal. Ami ott van azonban tanulsá-
gos, Szent Anna szüleit Stolanusnak és 
Emerenciának hívták, és Betlehemben 
éltek. Anna a Názáretben élő Joachim-
nak lett a felesége, mindketten Júda 
nemzetségéből és Dávid házából szár-
maztak. Húsz éve éltek már együtt, de 
nem volt gyermekük. A vagyonukat 
három részre osztották: egy részt ma-
guknak tartottak meg, a másik részt a 
templomnak és a papoknak adták, a 
harmadik részt pedig szétosztották a 
szegények között.

Gyermektelenségük fájdalmát to-
vább fokozta egy eset: a templomszen-
telés ünnepére fölmentek Jeruzsá-

lembe, és Joachim áldozati ajándékot 
akart felajánlani, de egy Iszakár nevű 
pap visszautasította az ajándékot azzal 
a megokolással, hogy bűnös kézből 
nem fogadja el. Joachim házasságának 
terméketlenségét ugyanis bűnössége 
nyilvánvaló jelének látta. Joachimot 
ez a megszégyenítés olyan érzékenyen 
érintette, hogy hazatérve elhatározta, 
nem marad többé a városban, hanem 
elbujdosik az erdőkbe és a mezőre 
a pásztorok közé. És így is tett. Nem 
sokkal később azonban megjelent 
neki Isten angyala és megvigasztalta. 
Megígérte neki, hogy imádságaiért és 
alamizsnáiért Anna gyermeket szül, 
mégpedig egy leányt, akit majd Mári-
ának kell nevezniük. Az angyal azt is 
megmondta, hogy a gyermek fogan-
tatásától fogva telve lesz Szentlélekkel. 
Szava igazsága mellé jelül azt adta, 
hogy Joachim menjen föl Jeruzsálem-
be hálát adni Istennek, és a templom-
ban, az Arany Kapunál találkozni fog 
a feleségével, akit ugyanígy angyali 
jelenés indít arra, hogy a templom-
ba menjen. Így is történt. Joachim és 
Anna találkoztak, boldogan elmond-
ták egymásnak a látomásukat, majd 
hálát adván Istennek, visszatértek ott-
honukba, Názáretbe. Anna az ígéret 
szerint fogant és megszülte a kislányt, 
akit Máriának neveztek el. Máriát há-
roméves korában a jeruzsálemi temp-
lomban Istennek szentelték. Joachim 
ezután hamarosan meghalt, Anna 
azonban megérte Jézus születését. A 
kicsi Jézus ott volt halálos ágya mel-
lett, és békés, nyugodt halállal ajándé-
kozta meg nagyanyját.

Nem nehéz észrevenni a második 
okot, a társadalmi előítélet, amely ki-
taszította őket. Sajnos az idősek tisz-
telete most is problémákat vet fel a 
mindennapi életben. Kikopnak a szo-
kások, melyek a tiszteletet fejezik ki. 
Már vidéken is eltűnik lassan a szokás, 
hogy előre köszönünk az időseknek, 
akkor is, ha nem ismerem, vagy a bu-
szon, már nem adják át a helyüket az 
idősebbeknek. A gyerekek elfelejtkez-
nek arról, hogy mindennap keressék a 
szüleiket. Valóban elmagányosodnak 

az időseink, ők pedig talán úgy érzik, 
miért vagyunk még itt? Számukra 
is üzen Ferenc pápa, Szent Anna és 
Szent Joachim. Értékesek vagytok! 
„Mindennap veled vagyok!” Ezt mond-
ja neked, ezt mondja nekem, ezt mond-
ja mindenkinek. Ez az értelme ennek a 
napnak – melyet éppen idén akartam, 
hogy megünnepeljünk, amikor véget ér 
a hosszú elszigeteltség és lassan újrain-
dul a társadalmi élet –: hogy minden 
nagypapát, minden idős férfit, minden 
nagymamát, minden idős asszonyt – 
különösen azt, aki közülünk a legma-
gányosabb – meglátogassa egy angyal! 
Van úgy, hogy ezek az angyalok unoká-
ink arcával jelennek meg, máskor csa-
ládtagjaink, korábbi barátaink vagy 
olyan barátaink arcával, akikkel eb-
ben a nehéz időszakban ismerkedtünk 
meg. Most ébredtünk csak rá, mennyire 
fontosak az ölelések és a látogatások 
mindannyiunk számára, és annyira 
elszomorító, hogy egyes helyeken ezek-
re még mindig nincs lehetőség!” – írja 
Ferenc pápa. 

Az idős ember, és a nagyszülők élet-
tapasztalata nélkül nincs jövő. Ők már 
leélték az életet, amit Isten segítségével 
talán mi is leélünk. Becsüljük és sze-
ressük őket akkor is, ha erejük fogy, ők 
a szeretetünk forrásai. Az időseknek 
pedig feladatot ad az Isten: hivatásuk 
a gyökerek őrzése, a hit átadása a fi-
ataloknak és a kicsinyek gondozása. 
Ne felejtsék el ezt! Nem számít, hány 
éves, dolgozik-e még vagy sem, egye-
dül maradt-e vagy van családja. Nincs 
olyan életkor, amikor visszavonulhat-
nának az evangélium hirdetésének és 
a hagyományok unokáknak való át-
adásának feladatától.

Végezetül szeretném köszönteni az 
időseket és a nagyszülőket, Isten áldja 
meg őket mindenért, amit adtak éle-
tükből és még adni fognak!  

Szent Joachim és Szent Anna  
könyörögjetek érettünk!

 n Dombi Ferenc Csaba
 plébániai kormányzó

„Mindennap veled vagyok”
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A pandémia hosszú időszaka 
után végre megvalósulhatott 
nyári rendezvényünk a Szent 
Iván éji mulatság június 19-én, 
a Freskó étterem teraszán.

A Közösségi Házzal közösen 
megszervezett programunk ki-
váló hangulatban, régóta várt 
nyári estén nagy sikert aratott.

Köszönöm a PIKE tagok és 
a közmunkások lelkes, segítő-
kész tenni akarását, fáradtsá-
gos munkáját.

Erre az alkalomra vásárol-
tunk meg pályázati pénzünkből 160.000.-Ft-ért egy stabil 
rendezvénysátrat – így mentesülünk a költséges bérleti dí-
jaktól programjaink idején.

A parádi és hutai utcakép szépítésére az idén a meglévő 
virághengerekhez 10 db-ot még szintén pályázati forrásból 
sikerült beszereznünk. El kell mondanom, hogy ismeret-
len kezek ismét megtépázták a kihelyezést követően a fel-
ső buszmegállóban lévőt. A sorok olvasói tudom ugyanezt 
gondolják, ami sokunkban megfogalmazódik – még min-
dig itt tartunk! Nem a közös öröm, hogy mindannyian 
gyönyörködhetünk szépségében, hanem az önzés, elviszem 
magamnak!!

Vannak azonban, akik másként gondolják és szívesen 
adományoznak a közösség javára. Itt kell megköszönni a 
Lóczi házaspárnak, hogy nekünk adtak egy több részes, 
nem kis értékű irodabútor szettet. Az Asztalos Johák mú-
zeumban találtuk meg a megfelelő helyet – ide kerültek 
az iskola folyosójáról a honismereti kiállítás több évtizede 
megőrzött kincsei.

Köszönjük Szakács Józsefné Marika szőnyeg, sötétítő és 
ablakfüggöny felajánlását, amelyek a felújított hivatal abla-
kaira kerültek és a Freskó étteremben is esküvők alkalmá-
ból hasznossá válnak.

Egy nagyon értékes, Asztalos Johák által készített fara-
gott komódot és hozzátartozó gyönyörű széket adományo-
zott településünknek a Pomázon élő parádi származású 
Pintér Katalin. Köszönjük adományát.

Az elnyert pályázati pénzünkből gazdag programlehető-
ségekre jut még forrás. Luca nap, Parádi Advent eseményeit 
fogjuk nívós műsorokkal gazdagítani a Közösségi Házzal 
közös szervezésben.

A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében „A 
PIKE működési feltételeinek javítása ingatlanfelújítás meg-

valósításával benyújtott pályá-
zatunk 6.000.000.-Ft támoga-
tásra jogosult. 

A Parádi Idegenforgalmi és 
Kulturális Egyesület 2018. évben 
határozatlan időre használatra 
kapta az ingatlant. Az épületben 
1994-ig általános iskola műkö-
dött, azóta a településrész közös-
ségének kulturális, egészségügyi 
szolgáltatásának helyszíne.

Első lépésben a tetőszerkezet 
felújításával megóvjuk az épület 

állagát, majd ismét pályázunk, hogy rendezettebbé  tegyük, 
és az önkormányzat segítségével megújulhasson és közös-
ségi célokat láthasson el az iskola épülete.

Kedves Parádiak! Segítsétek a PIKE tevékenységét, olvas-
sátok a PIKE közösségi oldalát (PIKE – Parádi Idegenforgal-
mi és Kulturális Egyesület). Farkas Gitta tagunk szerkeszté-
sében tájékoztatást kaphattok a már megtörtént és tervezett 
munkákról.

Szeretettel kívánok szép nyári estéket unokákkal, bará-
tokkal, családtagokkal – hosszú ideig tartott a bezártság, 
társtalanság.

Jó egészséget, örömteli napokat!
 n Csortos Béláné
 elnök

Parádi Idegenforgalmi 
és Kulturális Egyesület tevékenysége
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A parádi Idősek Otthona 2021. április 
1-jétől kezdődően Katolikus Szeretet-
szolgálat Szent Ottilia Otthon néven 
működik. Új fenntartója a Katolikus 
Szeretetszolgálat, amely küldetésének 
megfelelően „szívvel, szakértelemmel” 
kívánja folytatni a szakmai munkát, az 
idősek bentlakásos ellátását.

Az intézmény telephelyeként műkö-
dik a Katolikus Szeretetszolgálat Szent 
Vendel Otthon és Szent Vendel Ház 
Jászapáti városában.

Parádon 150, Jászapátiban 115 férő-
hely áll az igénybevevők rendelkezésére. 
Az értékes dolgozói közösségre épít-
ve, és a jó minőségű tárgyi feltételeket 
maximálisan kihasználva igyekszünk 
minőségi szolgáltatást nyújtani az in-
tézményünket választó idősek számára.

Bár még az új, integ-
rált intézmény létrejöt-
tének első, szervezéssel 
teli időszakát éljük an-
nak számos kihívásával, 
kiemelt törekvésünk az 
időseink számára ott-
honos, élményekben 
gazdag mindennapokat 
biztosítani. Ennek érde-
kében színesítettük az 
étrendet, ami a vissza-

jelzések szerint kedvező fogadtatásra 
talált. Bevezettük a heti rendszerességű 
gyógytorna szolgáltatást. Dombi Ferenc 
atya mellett a Szeretetszolgálat részéről 
Burányi Roland atya is rendszeresen 
tart szentmisét intézményünkben. A 
koronavírus járvány kedvező alakulása 
lehetővé tette, hogy bővítsük a hozzá-
tartozók látogatási lehetőségét, illetve 
kisebb kirándulásokat is tudunk szer-
vezni időseinknek.

Bízunk benne, hogy – az eddigi ha-
gyományokra építve – a jövőben to-
vább gyarapíthatjuk az intézmény jó 
hírét mind az elhelyezést igénylők, 
mind a nálunk munkát vállalni kívá-
nók körében.

Érdeklődést intézményünk iránt a 
+36 36 544 300-as központi telefonszá-
mon, illetve a parad@szeretetszolgalat.
hu e-mail címen várunk.

n Sőregi Katalin
 intézményvezető

Szent Ottilia Otthon

Kedves 
Parádi lakosok!
Fogadják sze-

retettel a Szent 
Ottília otthon 

képes beszámo-
lóját a Covid 

után újrainduló 
életünkről.
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Egészségesnek maradni jobb,
mint meggyógyulni

Az elmúlt időszakban tapasztalt jelen-
ségek alaposan megviselték az embe-
rek tűrőképességét. Sokan vannak, 
akiknek magával a betegséggel is meg 
kellett küzdeni valamilyen formában, 
de az állandó fenyegetettség érzést ön-
magában is nagyon nehéz elviselni. A 
korlátozások és a javasolt szeparáció 
legtöbbünknek tovább csökkentette a 
helyzettel való megbirkózás sikerét.

A nyár némi fellélegzést hozott az 
életünkbe, élvezzük is ki a napsütés, a 
szabadság előnyeit – természetesen az 
ésszerűség keretein belül.

Ugyanakkor felelőtlenség lenne fi-
gyelmen kívül hagyni azokat a hango-
kat, amelyek egy újabb vírushullámról 
és ennek várható következményeiről 
szólnak. Felmerül a kérdés, hogy te-
hetünk-e valamit azért, hogy testi és 
lelki értelemben felkészüljünk erre az 
időszakra.

Határozott válaszunk az, hogy IGEN! 
És amikor ezt javasoljuk, akkor nem 

kizárólag a védőoltás felvételének le-
hetőségére gondolunk, hanem azokra 
az életvitelben gyökerező lépésekre, 

amelyek immunrendszerünk megerő-
sítését szolgálják:

Az egészséges, könnyű, vegyes táp-
lálkozás egyrészt vitaminokkal és 
ásványi anyagokkal tölti fel a szer-
vezetünket, másrészt segít a testsúly 
optimalizálásában. Mint az elmúlt 
időszak híradásaiban láttuk, mindkét 
tényező lényeges szerepet játszik ab-
ban, hogy akár egy betegség is köny-
nyebben viselhető legyen.

A szabadban végzett élvezetes, rend-
szeres testmozgás szintén több módon 
is hozzájárul az egészségünk fenntar-
tásához. Használjuk ki a lakóhelyünk 
által biztosított kivételes természeti 
környezet előnyeit és sétáljunk, kerék-
pározzunk, kiránduljunk rendszere-
sen. Ez nem csak a testi egészségünket 
javítja, hanem a stressz levezetésének, 
a nyugalom helyreállításának is haté-
kony eszköze lehet.

A lelki egyensúly, más szóval a men-
tális egészség is nagyon fontos szere-
pet játszik az egészségi állapotunkban. 
Ne felejtsük, hogy a tartós és túlzott 
stressz önmagában elegendő az im-

munrendszer gyengítéséhez. Megfele-
lő mennyiségű alvással, szeretetteljes 
emberi kapcsolatok ápolásával már 
sokat tehetünk önmagunkért. Ha 
szükségét érezzük, rendszeres relaxá-
cióval, esetleg szakemberrel folytatott 
beszélgetéssel is javíthatjuk érzelmi-
mentális kondíciónkat. 

– A Parádfürdői Egészségfejlesztési 
Irodában (EFI) mindhárom területen 
igyekszünk egyéni támogatást nyúj-
tani a hozzánk forduló lakosoknak, 
akik állapotfelmérést követően egyéni 
táplálkozási és mentálhigiénés tanács-
adáson vehetnek részt. Keddenként a 
Kórház tornatermében relaxációs fog-
lalkozást is tartunk.

Az EFI működéséről, szolgáltatatá-
sairól a Parádfürdői Egészségfejleszté-
si Iroda YouTube csatornáján lévő kis-
filmekből lehet bővebb tájékoztatást 
szerezni.

Címünk: Parádfürdő,  
Kossuth Lajos utca 221. Juliett Épület

Időpontfoglalás: 36/544-841
n Tolnay Katalin,

mentálhigiénés tanácsadó
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Kis csapatunk rendíthetetlen erővel éli mindennapjait, le-
győzve a korlátozásokat rendszeresen járunk edzésre. A 
szabályoknak hivatalosan eleget téve mindenki rendelkezik 
versenyengedély kártyával, ami egyben azt is jelenti, hogy 
az edzéseken kívül a versenyeken való részvételünk is bizto-
sítva van. Továbbra is a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
termében tartjuk az edzéseket, de reméljük, hogy hamarosan 
korlátozás nélkül vehetjük használatba az iskola tornatermét. 
Ennek érdekében szeretnénk majd egyeztetni, és ha engedélyt 
kapunk a terem használatára, azonnal élni fogunk vele.

Edzéseink, mint említettem folyamatosan zajlanak, sőt 
karatékáink nemrégiben sikeres vizsgát tettek Pétervásárán. 

Meghívást kaptunk Bükkszék önkormányzatától a júliusban 
megrendezett I. Bükkszéki Gulyás Fesztiválra. A meghívás-
nak eleget tettünk és egy igen színvonalas bemutatóval dob-
tuk fel a rendezvény hangulatát.

Az éves felkészítő edzéseken és versenyeken igyekszünk 
részt venni és eleget tenni az elvárásoknak. Bízunk benne, 
hogy támogatás iránti kérelmünket a jövőben az önkor-
mányzat teljesíteni tudja, hogy ez a csapat, illetve a Parádi 
Sportegyesület működőképes maradjon és tanítványaink 
eredményeivel hírnevet szerezhessünk Parád településnek.  
Mondanom sem kell, hogy a már megszokott formában és 
módon lehet jelentkezni csapatunkba, melynek edzéseit vál-
tozatlanul Eged László 3 danos mester vezetésével tartjuk.

n Nagy András
 Parád SE elnöke

Hajrá Parád SE!

2021-es terveim között a Magyar 
Enduro Bajnokság és néhány nemzet-
közi hard enduro verseny szerepel.

Május elején rajthoz álltam az 
Endurocross OB 2. fordulóján, amely 
egyben egy emlékverseny is volt. Saj-
nos a rajt után nem sokkal eltört a hü-
velykujjam, de becsületből teljesítettem 
a 2 órás futamot. Kategória 3. helyen 
végeztem. Az 5 hét kényszerpihenő 
alatt is próbáltam edzeni, futni jártam. 

Eközben lezajlott az Enduro Bajnok-
ság 1. és 2. fordulója, amit ki kellett 
hagynom, így a bajnokság elúszott. Ezt 
követően a nemzetközi versenyekre 
összpontosítottam. Július elején Ro-
mániában voltam Nagybánya mellett 
egy két napos versenyen, ahol 2. helyen 
végeztem. Július 16-18. között Erdély-
ben, egy 3 napos versenyen mentem 
a profi nyomon, ahol 28 indulóból 15. 
lettem. Lezajlott 2021 legnagyobb ese-

ménye, a Red Bull Romaniacs. Ez egy 
ötnapos hard enduro rally Nagyszeben 
központtal. Minden nap 100km fölötti 
távokat kellett teljesíteni. Silver kategó-
riában indultam, ahol 105 indulóból a 
20. helyen végeztem. Napi 6-7 órákat 
motoroztam, patakmedrekben, völ-
gyekben, fel-lejárókban.

Egy hét pihenés után kezdődnek a 
parádfürdői verseny készületei, ami au-
gusztus 21-22-én lesz. n Holló Bence
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