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Újra együtt ünnepelhettünk és 
emlékezhettünk nemzeti hőse-
inkre az 1848/1849-es forrada-
lom és szabadságharc évfordu-
lóján.

Hosszú évek hagyományát 
követve fáklyás felvonulással in-
dultak el a megemlékezők a 48’-
as emlékműhöz, ahol koszorú-
zási ünnepséggel tisztelegtünk 
nemzeti hőseink emléke előtt. 
Mudriczki József polgármester 
ünnepi beszédében emlékezett 
a 48’-as eseményekre, annak 
eszméire és hőseire.

A megemlékezést a Fáy And-
rás Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola 1., 7. és 
8. osztályos diákjai, valamint a 
Palócka Néptánccsoport műso-
ra tette ünnepivé.

Március 15. a legszebb, a 
nemzeti összetartozásunkat 
leginkább kifejező ünnepünk, 
a nemzeti identitás egyik alap-
köve. Jelképpé vált, nemzetünk 
szabadságszeretetét, szabadság 
utáni vágyát fejezi ki. Legfonto-
sabb üzenete a jövőnek: bátor-
ság és összefogás.

„Legyen béke, szabadság és 
egyetértés.”

n Vass Gáborné

Parádi Mozaik
Parád Nagyközség Önkormányzatának információs lapja

Felelős kiadó: Mudriczki József polgármester
Szerkesztő: Vass Gáborné  Elérhetőség: iksztparad@gmail.com  

Készült: PAP NYOMDA KFT. Kompolt

Csikós Dániel:

 Nőnek lenni
Hogy milyen nőnek lenni, nem tudhatom.
De számunkra ti vagytok, maga a jutalom.
Nőnek lenni, szeretni minket,
Csak TI vagytok képesek. Minden titeket illet.

A ma, a ti napotok. De nem elég egyszer
ünnepelni.
Mindig sok a dolgotok. Nehéz nektek
megfelelni.

Életet adtok az utókornak. Felbecsülhetetlen
érték.
A szeretetre, amit adni tudtok, nincsen
mértékegység.

Lehetsz kislány, kamasz, csajos csajszi,
Anya vagy nagymama, de az arcunkra akkor
is mosolyt tudsz csalni.

Törékeny lelkűek vagytok, törődésre vágytok.
S, ami tőlünk telik, mind meg is kapjátok.

Őszintén kívánok Nektek Boldog Nőnapot!
Szeressetek, örüljetek! Mert nők vagytok.

(Parád, 2022. március 8.)

Ünnepi megemlékezés 
az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc évfordulóján

„A haza örök, s nem csak az iránt tartozunk kötelességgel,
amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz.”

(Kossuth Lajos)
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Beszámoló a képviselő-testületi 
ülésekről

2021. december 15.
Rendkívüli ülés került összehívásra, 
melyre a meghívó 5 napirendi pontot 
tartalmazott. A napirend előtt tájé-
koztató hangzott el a folyamatban lévő 
kivitelezésekről (Palóc Ház, Óvoda, 
Bölcsőde) és a megnyíló pályázati lehe-
tőségekről. A jegyző kérésére az I. napi-
rendi pontot töröltük, mivel a Magyar 
Államkincstárral történt egyeztetés 
alapján a napirend tartalmát kibővítve, 
2022. I. negyedévében célszerű tárgyal-
nunk azt.

•   1. napirend: „Magyar Falu Program 
temető infrastrukturális fejlesztés” 
eljárás megismétléséről döntés. Saj-
nos az első körben a kivitelezés tekin-
tetében meghirdetett pályázatunkra 
csak 1 érvényes ajánlat érkezett, ezért 
a kiírást meg kell ismételni. Testület 
döntése értelmében az előző kiírás 
került megismétlésre.

•   2. napirendi pont: Iskolai körzet-
határok véleményezése. Formalitás, 
mely szerint a parádi iskolába körze-
ten belül (Bodonyból, Parádsasvár-
ról, Parádról) érkezhetnek tanulók, 
de ez nem zárja ki a más települések-
ről érkezők fogadását.

•   3. napirendi pont: Helyi adóbevéte-
lekről tájékoztató. A pénzügyi cso-
porttól kapott információk alapján 
elmondhattam, hogy a nehéz körül-
mények ellenére a fizetési hajlandó-
ság nem romlott, sőt az év végére a 
tervezettnél magasabb adóbevételt 
könyvelhettek el. Sajnos érződik a 
gépjárműadó önkormányzati részé-
nek kivezetése, valamint a pandémia 
okozta szálloda és magánszállások 

lezárása kapcsán be nem folyt ide-
genforgalmi adó kiesése.

•   4. napirendi pont: A közös hivatal 
működését meghatározó szabályza-
tok felülvizsgálatát kezdeményezte 
a jegyző, mely előterjesztésében a 
munkaruha juttatás, a gépjárművek 
igénybevételének és használatának, 
valamint a Parádi Közös Önkor-
mányzati Hivatal Bizonylati szabály-
zatának rendjét határozta meg. A 
képviselő-testület az új szabályzatot 
támogatólag elfogadta. 

2022. január 26. 
A polgármesteri beszámolót követően 
9 napirend megtárgyalása következett, 
az utolsó pont az egyebek napirend, 
melyben további 3 előterjesztés került 
megtárgyalásra.

•   1. napirend: Helyi Esélyegyenlőségi 
Program jóváhagyása. A program 
(kb. 120 oldal) megléte és annak 
rendszeres aktualizálása, tartalmá-
nak frissítése a pályázatok (főként 
az Unió által kiírtakra vonatko-
zik) beadásának feltétele. A testület 
örömmel nyugtázta, hogy a meglévő 
dokumentumot több olyan elemmel 
tudtuk kiegészíteni, mely az itt élők 
számára jobb körülményeket biztosí-
tanak (járdák, utak, piactér, akadály-
mentes intézmények megvalósulása).

•   2. napirend: A Parádóhutai temető 
ravatalozójának felújítására érkezett 
kivitelezői ajánlatokról döntés. Mint 
ismeretes a megismételt eljárás során 
ugyanazokat a vállalkozókat keres-
te meg az önkormányzat. Most már 
kellő számú ajánlat érkezett, melyek 

áttekintése után a recski székhelyű 
Corinthos Team Kft. nyerte el a kivi-
telezést.

•   3. napirend:  TOP Plusz óvodafej-
lesztési pályázaton való részvételt 
hagyta egyhangúan jóvá a grémium. 
A pályázat tartalma a bölcsőde ki-
alakításával nem érintett óvodai rész 
felújítása, mely érinti a tetőhéjazatot, 
a csoportszobákat, az elektromos 
rendszert, a fényforrásokat, a külső 
előtetőt, lágy burkolat kerül a külső 
betonozott teraszra, megújulnak a 
járdák és az udvari bútorok. Szándé-
kaink szerint az oktató, nevelő mun-
kát segítő eszközök beszerzésének 
lehetőségére is pályázunk.

•   4. napirend: A Fogorvosi szerződés 
jóváhagyása. A 2021. december 31. 
utáni váltás kapcsán a szolgáltatást 
helyettesítésben Dr. Aradváry Mária 
fogorvos látja el a recski rendelőben. 
A döntés értelmében az előzőleg 1 
hónapra kötött szerződést közös 
megegyezéssel április 30-ig meghosz-
szabbítják a felek.

•   5. napirend: Gazdaságélénkítő 
(GÉP-4) Programban való részvé-
tel lehetőségéről tájékoztató. Még az 
előző ciklus idején Parád település 
csatlakozott a programhoz, mely-
ben azok a települések kaphatnak 
szerepet, melyek megfelelnek a prog-
ramban meghatározott feltételeknek 
és támogatható projekt ötlettel ál-
nak elő. Parád tekintetében a Freskó 
részleges felújítása és azt követő jobb 
kihasználtsága a cél. Elképzeléseink 
szerint pályázunk a nyílászárók cse-
réjére, a gépészet megújítására (mely 

Tisztelt Olvasók! Parád információs lapjának, a „Mozaiknak” előző megjelenése óta ismét megéltük 
a COVID járvány újabb hullámait, az ötödik hullám épp az újság megjelenésekor van lecsengőben. 
Szerencsére az újabb mutánsok, a „delta” és az „omikron” már jóval enyhébb tüneteket produkáltak, 
mint a megelőző három hullám. Most már azt is kijelenthetjük, jelentős számú megbetegedést je-
gyeztek föl a háziorvosi rendelőben.  A járványügyi szabályok most engedték a rendezvények lebo-
nyolítását, illetve a bizottsági és testületi ülések megtartását.
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igen avult jelenleg), a vizesblokkok 
felújítására és mozgáskorlátozott 
mosdó kialakítására, valamint az 
emeleten meglévő 7 szoba és 2 apart-
man felújítására, amely alapján 35 fő 
elhelyezése válna lehetővé. A képvi-
selő-testület a tájékoztatást elfogad-
ta, a pályázaton való részvételt jónak 
tartja, ezért az elképzelést egyhangú-
an támogatta. 

•   6. napirend: Parád Nagyközség Ön-
kormányzatának 2022. évi munka-
tervének elfogadása. A beterjesztett 
tervezetet a testület rövid tárgyalást 
követően és az előző évek tapasztala-
ta alapján (világjárvány okozta lezá-
rások, melyek a testületi ülések meg-
tartását is tiltotta) elfogadta.

•   7. napirend: A polgármester 2022. 
évi szabadság tervezetének elfogadá-
sa. A törvényi előírásnak megfelelően 
előterjesztettem az ez évi szabadság 
tervezetemet, melyet a testület jóvá-
hagyólag elfogadott.

•   8. és 9. napirend: Az előttünk álló 
időszakban kiírt, illetve kiírásra ke-
rülő pályázatokon való részvételhez 
kértük a testület felhatalmazását. 
A Magyar Falu Program pályázati 
rendszer keretén a „Civil szerveze-
tek támogatása” lábban két parádi 
szervezet is kíván indulni. A PIKE 
(Parádi Idegenforgalmi és Kultu-
rális Egyesület) telephelyének, a 
parádóhutai volt iskola épületének 
külső nyílászáróit kívánja a pályá-
zatból cseréltetni. A PARÁD ÖTE 
(Önkéntes Tűzoltó Egyesület) szer-
tára tetőhéjazatának megújítására 
írt pályázatot. A beadásokhoz az ön-
kormányzatnak, mint tulajdonosnak 
hozzá kell járulni, melyet örömmel 
teljesített a testület. Továbbá a Bel-
ügyminisztérium kiírása alapján az 
önkormányzat pályázatot készít elő 
a Cifra előtti parkoló burkolatának 
felújítására, melynek beadásához a 
képviselő-testület „egyhangú igen” 
határozattal járult hozzá. 

2022. február 14.
Parád Nagyközség Önkormányzatá-
nak 2022. évi munkatervének elfogadá-
sakor a testület úgy határozott, hogy a 
„költségvetést” külön ülésen tárgyalja. 

Tette ezt azért, mert a település életének 
egyik fontos és meghatározó rendelete 
a költségvetés. Ebben a rendeletben 
rögzítjük azokat a működéshez és fej-
lesztési elképzelésekhez rendelt össze-
geket, melyek az előttünk álló hóna-
pokban felhasználhatók. A pénzügyi 
csoport, a jegyző és a polgármester az 
előkészületeket elvégezte és a tervezetet 
a képviselő-testület elé terjesztette.

Az SZMSZ-nek megfelelően az ülést 
megelőzően a Pénzügyi Bizottság és 
az Ügyrendi Bizottság a költségvetést 
alaposan elemezte, illetve a felmerült 
kérdésekre válaszokat kért. A bizottsá-
gok az előterjesztést tovább tárgyalásra 
alkalmasnak találták és azt elfogadásra 
javasolták. A képviselő-testület ezzel 
az előzménnyel kezdte meg a rende-
letalkotást. A cél, hogy a nehéz helyzet 
ellenére (pandémia okozta bevételek 
elmaradása) biztosítsuk a stabil műkö-
dést úgy, hogy minden eddig megszo-
kott tevékenységet fönntartsunk és a 
dolgozói létszámot ne csökkentsük. A 
testület megállapította, a pénzügyi cso-
port jó munkát végzett, a rendelet szö-
veges részében apró módosítást kezde-
ményezve, a költségvetést 466.816.384 
Ft bevétellel és ugyan ennyi kiadással 
elfogadta. A testület bízik abban, hogy 
az elfogadott költségvetés tartható lesz, 
nem lesznek lezárások, illetve a beadott 
és az év során beadásra kerülő pályáza-
ti források a főösszeget tovább növelik, 
de erről, ahogyan szokták volt monda-
ni, majd félévkor, a költségvetés módo-
sításának tárgyalásakor tudunk számot 
adni.  

2022. február 23.
Az ülés megnyitása után polgármesteri 
beszámoló hangzott el, melynek tar-

talma nagyvonalakban a következő: A 
januári ülésen képviselői javaslatra szó 
esett a településünk központjában lévő 
zöld felületek karbantartásáról. Azóta 
megállapodás született Sedulyák Zsolt 
vállalkozóval, hogy a kért munkála-
tokat márciusban elvégzi. Szó esett az 
ülés előtti nap estéjén történt Rákóczi 
utcai tűzesetről, ahol a Parád ÖTE új-
ból helytállt. Tájékoztattam továbbá a 
képviselőket a beadott pályázatokról, 
jelesül a Kékesi út II. ütemben történő 
felújítására, a Cifrával szemben lévő 
parkoló felújítására, a Kossuth L. út 49. 
szám alatt lévő szolgálati lakás felújítá-
sára és az Óvoda további fejlesztésére 
íródott és beadottakról. További fejlesz-
tési lehetőségekről is szó esett megnyíló 
támogatási források megpályázásával. 
Dolgozunk a GÉP-4 (Gazdaságélénkítő 
Program) keretén belül a Freskó részle-
ges felújításának és az ÖNO épületének 
fejlesztése érdekében. Elhangzott még a 
Béke út hibás áteresze javításának meg-
történte, az Erzsébet Park Hotelben 
lezajlott tűzoltó gyakorlat, a „Muzsikál 
az Erdő” program lebonyolítása és „Pa-
rád Képekben” megnyíló kiállítás.

•   1. napirend pont: Tájékoztató hang-
zott el a Szociális tűzifa támogatás 
kiosztásáról, melynek előterjesztője 
a Szociális Bizottság elnöke, Bükerné 
Huszár Erzsébet képviselő asszony 
volt. Elmondta, a kapott 234 m3 fa 
kiosztása megtörtént, az elszámolást 
a pénzügyi csoport elkészítette és be-
nyújtotta a támogató felé.

•   2. napirendi pont: Tájékoztató 
hangzott el a 2021. évi közmunka 
programról, melyben 24 fő vett részt. 
A testület a közfoglalkoztatottak fel-
adatait ismeri, hiszen negyedévente 
beszámolót kapnak a végzett tevé-
kenységekről. A 2022. évi program 
folytatása lesz az előző évinek, any-
nyi különbséggel, hogy az idén 19 fő 
alkalmazására kaptunk engedélyt a 
munkaügyi központtól. 

•   3. napirendi pont: Parád Nagyközség 
Önkormányzata 2022. évi közbeszer-
zési tervének elfogadása. A törvény-
nek megfelelően – bár jelenleg  nulla 
adattal (idén még nem folytatunk le 
közbeszerzést) – kitöltött táblázat el-
fogadásra került. Bízunk abban, hogy 

Tisztelt Olvasó!
Amennyiben a képviselő- 

testületi ülések előkészítésére 
született dokumentumokról,  

a döntésekről, határozatokról, 
rendeletek tartalmáról többet 

szeretne megtudni, kérjük, 
keresse fel Parád honlapját,  

a www.parad.hu-t.
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az év előrehaladtával a táblázat sorai-
ban egyre több szám lesz.

•   4. napirendi pont: Parád Nagyköz-
ség Önkormányzata Képviselő-tes-
tületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 9/2019. (XI.28.) 
rendelete módosításának előkészíté-
séről hozott döntést a grémium, mely 
szerint a jegyző készítse elő a Kor-
mányhivatal által kezdeményezett 
módosítást.

•   5. napirendi pont: Az IKSZT 2022. 
évi munkatervének elfogadása. A 
tárgyalás során elhangzott, bízunk 
abban, hogy a szépen kidolgozott 
és jó tartalommal bíró munkaterv 
végrehajtása az idén már nem kerül 

korlátozások miatt a tervek közé. A 
testület a kérdéseire válaszokat ka-
pott az IKSZT munkatársaitól, így a 
beterjesztett munkatervet egyhangú-
an elfogadta.

•   6. napirendi pont: „Egyebek”: mely-
ben képviselői és polgármesteri elő-
terjesztések kerültek a képviselők 
elé. Először Baji Imre kérelme került 
megtárgyalásra. A hozott határozat 
alapján örömmel járultunk hozzá és 
terjesztjük föl a „Népművészet Mes-
tere” címre, bízunk benne Imre az 
idén révbe ér.

Hosszabb időt szentelt a testület a 
Dankó út és a Dobra erdőterületen ille-
gálisan lerakott hulladékok felszámolá-

sának lehetőségére. Az ülést megelőző 
előzetes tárgyalások során az érintett 
felek egyetértettek abban, hogy közös 
erővel kell a felszámolás ügyében cse-
lekedni. A szemét összeszedésének és 
elszállításának megszervezése elindult, 
minden erővel arra kell koncentrálni, 
hogy az illegális hulladéklerakás ne is-
métlődjön meg.  Beszéltünk még a la-
kóingatlanokat veszélyeztető, túlnőtt 
fákról, egyúttal felkértük a jegyzőt a vo-
natkozó szabályok lakosokkal történő 
megismertetésére a Mozaikon keresztül.

Szintén képviselői kezdeményezésre 
a térfigyelő rendszer felülvizsgálatáról, 
annak fejlesztési lehetőségeinek előké-
szítéséről tárgyalt a képviselő-testület.

 n Mudriczki József
 polgármester

Küzdelem az illegális hulladéklerakás ellen
Tájékoztatom a hulladék jogellenes elhelyezésével, illetve elhagyásával kap-
csolatos jogszabályi rendelkezésekről illetve azok jogkövetkezményeiről. 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 61. § (1)-(2) bekezdései szerint: 

61. §  (1) Hulladéktól a 31. §-ban meghatározottakra figyelemmel, csak kijelölt vagy 
arra fenntartott helyen, a környezet veszélyeztetését kizáró módon lehet megválni. 
Nem mentesül a hulladék birtokosára, illetve tulajdonosára vonatkozó szabályok 
alól az, aki a birtokában, illetve a tulajdonában lévő hulladéktól nem az e törvény-
ben meghatározott kötelezettségek teljesítésével válik meg. Az ingatlan tulajdono-
sát felelősség terheli az illegális hulladéklerakás vagy elhagyás megelőzéséért.

(2) Az ingatlanon más által, az ingatlantulajdonos hozzájárulása nélkül, ellen-
őrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállításának 
és kezelésének kötelezettsége (a továbbiakban: elhagyott hulladék felszámolá-
sa) - a hulladékgazdálkodási hatóság bírságot, valamint kötelezést megállapító 
közigazgatási hatósági döntésének véglegessé válásától számított tizenöt napon 
belül - a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát terheli.

Hulladéktól csak kijelölt vagy arra fenntartott helyen, – Parád településen a 
biztosított közszolgáltatást igénybe véve – a környezet veszélyeztetését kizáró 
módon lehet megválni. Az ingatlanon ellenőrizetlen körülmények között elhe-
lyezett vagy elhagyott hulladék elszállításának és kezelésének kötelezettsége a 
hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát terheli. Ha a hulladék tulajdonosa 
vagy korábbi birtokosa kötelezettségét önként nem teljesíti, vagy nem állapít-
ható meg a személye, illetve annak a személye, aki a hulladéktól megvált, akkor 
a kötelezettség azt az ingatlanhasználót terheli, akinek az ingatlanán a hulla-
dékot elhelyezték vagy elhagyták. Az ingatlanhasználó mentesül a felelősség 
alól, ha azt, aki a hulladékot az ingatlan területén vagy közterületen elhagyta 
vagy jogellenesen elhelyezte, a környezetvédelmi hatóság előtt beazonosításra 
alkalmas módon megnevezi, és vele szemben a jogellenesség tényét bizonyítja. 
A környezetvédelmi hatóság a jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladék 
elszállítására és kezelésére kötelezi azt a személyt, aki e kötelezettségének ön-
ként nem tesz eleget.

Ha a kötelezés nem vezet eredményre, a hulladékgazdálkodási bírság mérté-
kéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. 

(XII.21.) Korm. rendelet alapján a jegyző - mint környezetvédelmi hatóság - 
a hulladékgazdálkodási bírság összegét 1.500-50.000 forint között állapítja 
meg, amely az elkövetőt nem menti fel a szabálysértési, vagy büntető fele-
lősségre vonás alól.

Az illegális hulladéklerakás bűncselekményi kategóriát is kimeríthet, amely est-
ben a cselekmény akár szabadságvesztéssel is büntethető. A Büntető Törvény-
könyvről szóló 2012. évi C. törvény eddig csak azon hulladékügyekben állapított 
meg szankciót, amelyben maga a hulladék alkalmas az emberi élet, testi épség, 
az egészség, a föld, a víz, a levegő, vagy ezek összetevői, illetve az élő szervezet 
egyedének veszélyeztetésére. Az elkövetési tárgy továbbá - minősített esetben 
- a hulladéktörvény szerinti veszélyes hulladék volt. 

A 2021. március 1-jén hatályba lépett módosítások szerint, a Büntető Tör-
vénykönyv 248. § (2) bekezdése értelmében, aki arra a célra hatóság által nem 
engedélyezett helyen jelentős mennyiségű hulladékot elhelyez, bűntett miatt 
három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, ami bizonyos további 
súlyosbító feltételek fennállása esetén akár nyolc évig is terjedhet. Változás, 
hogy a rendőrség eljárásának megindítása már nem függ attól, hogy a kihe-
lyezett hulladék veszélyes hulladék-e, a hulladék mennyiségének a ténye a 
befolyásoló. Jelentős mennyiségű hulladéknak minősül az 1000 kg-ot vagy a 
10 köbmétert meghaladó mennyiségű hulladék.

A fenti jogkövetkezmények figyelembe vétele mellett ezúton kérem szí-
ves együttműködését minden Tisztelt ingatlantulajdonosnak a saját in-
gatlanának megtisztítása és a közterület rendezettsége érdekében.

Továbbá kérem a lakosságot, hogy vegyék igénybe a PEVIK Kft. közszol-
gáltatási hulladékszállítási szolgáltatásait, melyek a következők:

– Kommunális hulladék – Szelektív hulladék – Üveghulladék – Zöld hulladék, 
karácsonyfa – Lomtalanítás – Egyéb hulladékok – Konténeres hulladékszál-
lítás – www.pevik.hu

Tegyünk együtt településünk tisztaságáért!

 Fábián Antónia 
jegyző
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Jogszabályi előírások alapján az ingatlan területén található fás szárú növé-
nyeknek az ingatlanról a közterületre kihajló ágai tekintetében az út – és a 
járda űrszelvény közlekedésbiztonsági gallyazása az ingatlan tulajdonosá-
nak, használójának, bérlőjének kötelessége.

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenysé-
gekről szóló 1/1986 (II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6. §-a alapján:

„Ha a jogszabály másképpen nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondos-
kodni

1.   az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles terület-
sáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes 
terület)

2.   a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá

3.   tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelí-
tésére és körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz za-
vartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.”

A fás szárú növények fenntartására vonatkozó jelenlegi legmagasabb tör-
vényi szabályozás Magyarországon (az Alaptörvényen kívül) a 346/2008. 
(XII.30.) számú Kormány Rendelet, melynek 4. § -a kimondja, hogy: „A 
használó köteles gondoskodni az ingatlanon lévő fás szárú növények 
fenntartásáról, az adott faj tulajdonságainak megfelelő szakszerű ke-
zeléséről, így különösen víz- és tápanyag-utánpótlásról, metszésről, 
növény-egészségügyi beavatkozásról, valamint szükség szerinti pótlásá-
ról.”  A fa tulajdonosának biztosítania kellene, hogy egy fa ne okozhasson 
veszélyt, illetve megfelelő óvintézkedéseket kellene tennie a harmadik fél 
védelmére. Ez vonatkozik a magánszemélyekre és következésképpen a ma-
gánkertben lévő fákra is.

A tulajdonosok feladata, hogy a fát megfelelően ápolják. E kötelezettség 
elmulasztásával a fa komoly károkat okozhat.

Az elmúlt időszak mind gyakoribb viharos időjárása rendszeresen okoz ká-
rokat, illetve állít elő veszélyes helyzeteket a letörő ágak és kidőlő fák miatt.

A katasztrófavédelemhez rendszeresen érkeznek közterületen vagy ma-
gánterületen lévő, olyan fákról szóló bejelentések, amelyek veszélyeztetik 
a körülöttük lévő épületeket, villanyvezetékeket.

Ha az ingatlan tulajdonosa gallyazási kötelességét nem teljesíti, az elosztói 
engedélyes (ELMŰ Hálózati Kft.)  a közcélú villamosmű működtetésének tör-
vényben előírt kötelezettsége miatt (2001. évi CX. törvény 72.§.) a veszélyt 
saját költségén el kell, hogy hárítsa, amely munkálatok elvégzését az ingat-
lan tulajdonosa (kezelője) tűrni köteles.

Mit jelent a gallyazás?

Gallyazásnak nevezzük a szabadvezeték-hálózatok mentén lévő fák és bok-
rok ágainak, gallyainak eltávolítását. Azért van rá szükség, mert a magasra 
törő hajtások veszélyeztethetik a vezeték biztonságos üzemeltetését, és 
balesetveszélyt is okozhatnak.

Kinek kell a gallyazásról gondoskodni?

Az áramszolgáltatók jogait és kötelességeit különböző jogszabályok és 
szabványok szabályozzák. A jogszabályok szerint a gallyazás elsősorban a 

növény (ingatlan) tulajdonosának, kezelőjének a feladata (közterületen az 
Önkormányzat), ha nem teszi meg, a munkát az áramszolgáltató jogosult 
elvégezni.

Hogyan kell elvégezni?

A gallyazás során a vezeték biztonsági övezetét (a vezeték jogszabályban 
meghatározott nagyságú környezetét) sértő növényi részeket el kell távolí-
tani. A gallyazást a fák növekedése miatt rendszeresen el kell végezni.

Ki végzi el?

A gallyazási munkát az áramszolgáltató rendszerint vállalkozásba adja. 
Többnyire kertészettel, parképítéssel foglalkozó szakértő cégek kapnak 
megbízást, melyek rendelkeznek kellő gyakorlattal, szaktudással (kertésze-
ti, botanikai ismeretekkel) és a szükséges felszereltséggel. A végeredmény 
azonban nem feltétlenül ugyanaz, mintha azt a fa tulajdonosa végezné el, 
hiszen az áramszolgáltatónak érthető módon a biztonságos üzemeltetés és 
a legkisebb költségráfordítás az érdeke.

Az áramszolgáltató megrendelése csak a védőtávolság szerinti űrszelvény-
be nőtt ágak eltávolítására vonatkozik, a fa többi részének egyébként indo-
kolt metszésére, ritkítására nem. Ezért célszerű, ha a gallyazási munkát a fa 
tulajdonosa végzi el.

Gyakori kérdések:

Mikor van a vezetékhez túl közel a növényzet?

Kisfeszültségű csupasz hálózat esetén 1,25 m, középfeszültségű (1-35 kV-
os) 2 m, nagyfeszültségű (120 kV-os) vezeték esetében 4 m távolságot kell 
tartani a legkedvezőtlenebb esetben is (pl. az ágak szélviharból vagy jege-
sedésből származó lehajlásánál). A növényzetet olyan állapotban kell tarta-
ni, hogy a következő gallyazásig - a növekedést is figyelembe véve - ezek a 
távolságok biztonságosan meglegyenek.

Mire ügyeljünk fatelepítéskor?

Fontos tudnivaló, hogy a biztonsági övezetben tilos olyan fát telepíteni, 
amely a vezetéket veszélyezteti. Ha fát ültetünk, mindig gondolni kell a fa 
végleges formájára, méretére, tehát arra, hogy a fa néhány év múlva sokkal 
nagyobb lesz. Inkább olyan helyre telepítsük, ahol hosszabb távon sem za-
varja a vezetéket, illetve ahol a vezeték hosszabb távon sem fogja a fa életét 
megnyomorítani. A szabadvezeték alá csak olyan fafajták ültetése célszerű, 
melyek kifejlett koronamagassága nem éri el a vezeték biztonsági övezetét. 
Ebben az esetben a gallyazás gyakorisága és mértéke jelentősen csökkent-
hető, esetlegesen teljesen elhagyható.

Gyümölcsfa fajták telepítése szabadvezeték alá

Gyümölcsfák közül vezeték alá nem javasolja szolgáltató a magasra növő 
diót, mandulát, cseresznyét, meggyet, szilvát, almát, körtét, sárgabarac-
kot. Ezek közül törpe alanyra oltott változatban ültethető például az alma, 
a körte, a meggy. Fajtától függetlenül választható az őszibarack, birs, illetve 
a cserjék: ribizli, köszméte, josta, stb. A mogyoró nem javasolt, mert ugyan 
bokor alakban ismert, de szerencsés körülmények között akár 6-7 méter 
magasra is megnőhet.

Fábián Antónia
 jegyző

Fe l h í v á s
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Növekszik a szelektíven gyűjtött 
hulladék mennyisége

Évről évre javulnak a lakosság hulladékgyűjtési szokásai. 
2021-ben az általunk elszállított összes hulladék 6,4%-a volt 
szelektív gyűjtőedényekbe és az üveghulladékos konténerek-
be kihelyezve, 2020-ban ez még csak 5,9% volt. A sárga zsá-
kos gyűjtés meg lett szüntetve, de a javuló arány jelzi, hogy ez 
nem okozott gondot. Ez részben annak is köszönhető, hogy 
több mint 1500 sárga kukát osztottunk ki. 

A 6,4 százaléknyi szelektív hulladék tartalmazza az üveg-
hulladékot is, ami 2021-ben szintén változáson ment keresz-
tül, hiszen házhoz menő gyűjtés helyett konténerekbe kell 
már helyezni. Ez is sikeresnek bizonyult, a 2020-as 56 tonna 
helyett 2021-ben már 65 tonna üveghulladék került így be-
gyűjtésre, ez mind Egerbe került a Vita Glass Kft.-hez újra-
hasznosításra.

Zöldhulladék
Tapasztalataink alapján szintén jól működött az átalakított 
zöldhulladék-szállítási rendszer. Az alkalmanként 3 zsáknyi 
zöldhulladék + fél m3 kötegelt gally elszállítása idén is bizto-
sított lesz. Az ingyenes mennyiség korlátozása azonban nem 
csökkentette a lakosság zöldhulladék-gyűjtési kedvét, az ösz-
szes begyűjtött hulladék 3,4%-a volt zöldhulladék 2021-ben, 
míg 2020-ban ez csak 3% volt. Még több zöldhulladékot lehet 
társaságunknak átadni a fehér színű zsákok megvásárlásával, 
melynek ára idén is 300 Ft/db.

Lomtalanítás
Idén is regisztráció alapú a lomtalanítás, azonban a tavaly beve-
zetett újításoknak köszönhetően regisztráció után sokkal gyor-
sabban megkaphatják a lakosok a szolgáltatást. A régi rendszer 
akár több hónapos várakozási idejével szemben átlagosan né-
hány hét alatt tudjuk teljesíteni a lomtalanítást a regisztráció 
után. Februárban kevés igény érkezik be, ezért ilyenkor akár 1-2 
hétnél tovább nem is kell várakozni, tavasszal és nyáron viszont 
sokan kérnek lomtalanítást, ilyenkor akár 4-5 hetet is kell várni. 
Javasoljuk tehát, hogy minél előbb regisztráljon, aki lomtalaní-
tást szeretne. Továbbra is írásban szükséges leadni a lomtala-
nítási igényt (postán vagy e-mailben). Ha regisztrációval kap-
csolatos segítségre van szükségük, keressék a Bendegúz Óvoda 
szociális asszisztensét, Karmanné Papp Mónikát a 36/544-192-
es számon.

Tavaly sikerült lecserélnünk a láncos konténeres járművün-
ket, a sokkal megbízhatóbb műszaki állapotnak köszönhetően 
már folyamatosan rendelkezésre állunk építési, bontási törme-
lék vagy bármilyen egyéb, nem veszélyes hulladék szállítására.

Az idei évre szóló fuvardíjainkat és a feldolgozó létesítmények 
átvételi díjait megtalálhatják honlapunkon: Konténeres hulla-
dékszállítás – PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Nonprofit Kft. 

Új 5 m3-es nyitott konténereket is beszereztünk, így megren-
delés után akár aznap, de legkésőbb néhány nap múlva már ki is 
tudjuk szállítani a konténert.

 n PEVIK Nonprofit Kft.

Lakossági tájékoztató  

PÓT EBOLTÁS!
A helyszínek és díjtételek azonosak 

az április 8-án történő oltásnál leírtakkal.

2022. április 15-én (pénteken) történik

E B O L T Á S !

Parád Nagyközség 
Önkormányzata

Dr. Seres Attila községi állatorvos
Parád, Ifjúság u. 4.  Tel.: 06 20 983 9930

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az ebek  veszettség elleni
kötelező védőoltása

2022. április 8-án (pénteken) történik

Az ebek oltási könyvét kötelezően hozni szükséges.
 A védőoltás előtt a kutyákat  

chippel kötelezően el kell látni, 
melynek díja 4000.- Ft kutyánként.  

A háznál történő beoltatás csak az állatorvossal történt
előzetes egyeztetés alapján lehetséges.

A védőoltás díja: 5 000.- Ft kutyánként, 
+ a féregtelenítő tabletta: 200.-Ft/db 

(10 kg-onként szükséges 1db tabletta), 
  melyet a helyszínen kell fizetni!

Parádon:
Parádóhután:
Parádfürdőn:
Dankó utca:

  800 - 1000    óráig a Sziget út elején
1100 - 1200    óráig a Haranglábnál
1300 - 1400    óráig a Parkolóban
1500 - 1530

  Tisztelt Lakosok, Kerttulajdonosok!
Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének döntése 
alapján az idei évben is ösztönözni kívánja a konyhakerti kultúrák 
termesztését településünk kiskertjeiben.

Kérjük a programba jelentkező ingatlantulajdonosokat, hogy jelezzék 
igényüket a Polgármesteri Hivatalban személyesen vagy telefonon 
(az 544-072-es telefonszám hívását követően a 0-ás gomb megnyo-
másával). Az igény leadására április 5-től van lehetőség.  
A támogatás kizárólag vetőmag vásárlására vehető igénybe április 
végéig 2000 Ft értékben a Vidróczki Házban.

Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

••
••

••
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hí
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Az utolsó jelentkezés óta az 
iskolában történt események-
ről szeretném tájékoztatni a 
kedves olvasókat.

A karácsonyi műsorra a 4. és 8. osz-
tályos tanulók készültek, amiben 
megidézték a hagyományos betlehemi 
történetet, és a mai világ „ünneplési 
formái” is megjelentek. Láthattuk a jó 
és a rossz harcát tánccal kifejezve. A 
nézőket lenyűgözte az előadás. Köszö-
net a felkészítőknek: Cserháti Zsanett 
4.-es, Csortos Tímea és Veres Anita 
8.-os osztályfőnököknek, Csortos Ibo-
lya tánctanárnak, Bardóczy Gabriella, 
Tóta Gabriella, Dravucz Kálmán mű-
vészeti iskola tanárainak, Vass Gábor-
nak a technikai feltételek megteremté-
séért és mindenkinek, aki hozzájárult 
a sikeres előadáshoz.

***
A műsor egy részét Parádóhután is 

előadták tanulóink. A hálás közönség 
sütivel, üdítővel hálálta meg munká-
jukat. 

Az iskolai SZMK igen jó hangulatú 
szilveszteri bált rendezett a Közösségi 
Házban, hogy búcsúztassák az óévet, 
és köszöntsék az újat. Köszönet a szer-
vezőknek, hogy a bezártság után, újra 
lehetőséget teremtettek ilyen vidám 
hangulatú találkozásra. 

A téli szünetről visszatérve készül-
tünk a félév zárására. Kiosztottuk a 
bizonyítványokat: 44 kitűnő, 31 jeles 
bizonyítványt vihettek haza tanuló-
ink. Nem mindenki teljesített ilyen jól, 
hisz 20 bukás is volt ebben a félévben. 

Sajnos a Covid nálunk is megjelent, 
tanárok, diákok betegedtek meg. Volt 
néhány osztály karanténban is. Bí-
zunk abban, hogy lecsengőben a jár-
vány, és nem lesz újabb megbetegedés. 
A tanárok mind beoltatták magukat. 
Egy pedagógiai asszisztens nem vette 
fel az oltást, ő már nem dolgozik az is-
kolában. 

A 8. b osztály tanulói beneveztek 
a Reál által meghirdetett pályázatra. 
Ennek keretében a Palóc házat nép-
szerűsítették, hisz olyan videót készí-
tettek, ahol a kemencében sült mol-

nárkalács és receptjének bemutatására 
került sor.

Január 22-én megírták nyolcadiko-
saink a központi felvételit. Voltak köz-
tük igazán jól teljesítők, de akadtak 
olyanok, akiknek gyengébben sikerült 
ez a feladat. 

A felvételi lapokat is elküldte az is-
kola a középiskoláknak, ahol a tanul-
mányokat kívánják folytatni diákja-
ink. Folynak a szóbeli felvételik.

Már három tanulónknak nem is 
kell izgulnia a felvételi miatt, hisz őket 
felvették a Szilágyi Erzsébet Gimná-
zium Arany János Tehetséggondozó 
Programjára. Gratulálunk nekik, a 
többieknek is szurkolunk, hogy ott 

tanulhassanak tovább, ahol szeretné-
nek. Két tanítónk, Király Krisztina 
és Simon Éva minősítő eljáráson vett 
részt, melynek eredményeként a ped. 
II. fokozatba léptek.

Az időjárás itt nem kedvezett a téli 
játékoknak, de az iskola által szerve-
zett sítáborban, Mátraszentistvánban 
25 tanulónk élvezhette a síelés örö-
meit. Jó volt látni a kipirult arcokat. 
A szervező, Simon Éva munkáját volt 
tanítványaink, Révész Bori és Kívés 
Anna segítették.

***
A versenyszerűen síelő tanulóink 

most is öregbítették iskolánk hírnevét. 
Hetedik éve próbálgatják a síelés tudo-
mányát a Halász gyerekek. Egyelőre 
csak ide, Mátraszentistvánba járnak 
edzeni és versenyezni, a legközelebbi 
diák sí sportegyesület, a Felső-Mátrai 
DSE színeiben. Ettől az évtől igazolt 
versenyzőkként a magyar kupasoro-
zat megmérettetésein is részt vehettek 
U12-es kategóriában. Január 26-án 

Rövid hírek a Fáyból
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kezdték a gyerekek a síszezonban a 
versenyzést, a budapesti szervezésű, 
XXX. Országos Amatőr Gyerek Sí-
bajnokságon, Ski Outlet Kupán. Ered-
ményeik: Halász Katinka 4., Halász 
Boglárka 3., Halász Kund 5. Ezután, 
február 1-én került megrendezésre 
az első nagyobb országos versenyük, 
az MVM Magyar Kupa-Mátra Kupa. 
Eredményeik: Halász Katinka 6., Ha-
lász Boglárka 10., Halász Kund 13. 
Február 15-én ugyancsak a magyar 
kupasorozat részét képező versenyen 

vettek részt, a Callberg Kupán. Ered-
ményeik: Halász Katinka 4., Halász 
Boglárka 9., Halász Kund 12. A 2022. 
évi Alpesi Sí Diákbajnokság Heves 
megyei döntőjében Halász Katinka 
1., Halász Boglárka 3., Halász Kund 
3. helyezést ért el II. korcsoportban. 
Ezen a bajnokságon részt vett iskolánk 
5. osztályos tanulója is, Les Koppány 
Torda, aki III. korcsoportban 9. lett. 
A Mátra Sportegyesület által rende-
zett Kosztya Gábor Emlékversenyre 
február 25-én került sor. Helyezések: 
Halász Katinka 5., Halász Boglárka 8., 
Halász Kund 13. Február 28-március 
1-én rendezték meg a gyermek Orszá-
gos Alpesi Sí Bajnokságot. Első napon 
óriásműlesiklásban, majd második 
napon slalomban mérték össze tudá-
sukat. Összetett eredményeik: Halász 
Katinka 9., Halász Boglárka slalomban 
kaput tévesztett, így diszkvalifikálták, 
Halász Kund 15. Végül március 2-án, 
az Országos Diák Olimpiát, idén már 
„A” kategóriában, II. korcsoportban, 
Katinka 5., Boglárka 8., Kund 11. he-
lyen fejezte be. Ettől az évtől, a Felső 
Mátrai DSE jóvoltából, a magyar olim-
pikon síző, Kékesi Márton apukája, 
Kékesi Tamás segíti a gyerekek tech-
nikai tudásának csiszolását. Rengeteg 

idő, pénz, szervezés, de ettől is többre 
lesz szükség a jövőben az eredményes-
séghez. Nagyon jó lenne több parádi 
gyermeket is kinn látni a sípályán. So-
kan 100 kilométereket utaznak, míg 
nekünk közelünkben a lehetőség.

***
A LOGO verseny iskolai fordulójá-

ból 17 tanuló jutott tovább a területi 
versenyre, amit Heves megyében a mi 
iskolánk szervez. 

Készülnek tanulóink a Pedagógi-
ai Oktatási Központ által szervezett 
helyesírási és matematika versenyre, 
amire március hónapban kerül sor. 

Február 18-án a farsangi program 
keretében elbúcsúztatták az iskola ta-

nulói a telet. A 6. osztályosok által al-
kotott kiszebábokat elégettük az iskola 
előtt, mondókák, nagy zajt csapó esz-
közök kíséretében. A fánk, a jelmezes 
felvonulás, a zene, a tombolahúzás újra 
visszahozta a „régi” farsangi hagyo-
mányokat és hangulatot iskolánkba.

***
Február 25-én Információs Tech-

nológiai Turnébusz érkezett iskolánk 
elé, amiben a Projektnap keretében a 
3D-s nyomtatással és a Lego robotok 
működésével ismerkedhettek meg a 
felsősök.

***
Szép tavaszt, jó egészséget kívánok 

minden kedves olvasónak a diákok és 
a nevelőtestület nevében:

 n Hollóné Kívés Violetta
 intézményvezető-helyettes
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A Bendegúz Óvoda, Gyermekjólé-
ti és Alapszolgáltató Intézménynek 
mozgalmas januárral kezdődött az 
év. Az építési-átalakítási munkálatok 
végezetével megkezdtük az óvoda he-
lyiségeinek és csoportszobáinak taka-
rítását, csinosítását. Január végén újra 
birtokba vehették a gyermekek-felnőt-
tek a parádi óvodát. A csoportszobá-
ink új nyílászárókkal, a tornaszobánk 
sport padlóval és új bordásfalakkal 
lett felszerelve, ezért a tornaszoba még 
nagyobb népszerűségnek örvend.  A 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gálat is szép megújult irodát kapott, 
továbbá az óvoda nevelői - vezetői 
szobája és egyéb helyiségei is megszé-
pültek. A fűtésrendszer korszerűsí-
tése által a benti hőmérséklet, a kinti 
zúzmara ellenére is, most már nagyon 
kellemes. A negyedik csoportszobá-
ból került kialakításra a bölcsőde, ami 
2022 szeptemberétől várja a kisgyer-
mekeket.  Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni Polgármester Úrnak, Jegyző 
Asszonynak és a képviselő-testületnek 
a támogatásukat. A közmunkások-
nak, a termek takarítását, illetve a 
tanyagondnoknak, a szülői munkakö-
zösségnek a bútorok- eszközök vissza-
szállítását, amellyel beköltözésünket 
segítették. Végül, de nem utolsósor-
ban a szülők nagyfokú rugalmasságát, 
megértését, amelyet az egyébként is 
rendkívüli helyzetben tanúsítottak.

Ebben az évben is megrendeztük a 
gyermekek által népszerű ovis farsan-
got. Február harmadik hetében zajlott 
e jeles esemény. Az óvoda apraja-nagy-
ja vicces jelmezt öltött és kis műsorral 
űzte el a telet. Sajnos a fennálló jár-
ványhelyzet miatt, még nem látogat-
hatták a szülők az intézményt, ezért 

nekik videókkal, fényképekkel kedves-
kedtünk, hogy ők is részesei lehessenek 
ennek a vidám eseménynek.  A télűzé-
sünk igen jól sikerült, mert a március 
igencsak szép, napos idővel köszöntött 
minket. Az ovisokkal megkezdtük a 
tavaszi munkálatokat és az élősarkok 
kialakítását a csoportszobákban. 

Intézményünk harmadik alkalom-
mal pályázott a Zöld Óvoda címre. 
A beadott pályázati anyagunk, legna-
gyobb örömünkre 95%-os eredményt 
ért el. A Magyar Mezőgazdasági 
Múzeumban rendezték meg a Zöld 
Óvoda címátadó ünnepséget, ame-
lyen mi is részt vettünk, Ondrésikné 
Tóth Zsuzsanna Zöld Óvoda szakmai 
munkaközösség vezető eredményes 
pályázati anyaga által. Az óvodás 
gyermekek környezettudatos maga-
tartásának alakítását és fenntartható-
ságára nevelését továbbra is kiemelt 
feladatunknak tekintjük. A következő 
három évben célunk az Örökös Zöld 
Óvoda cím elnyerése.

n Ondrésikné Tóth Zsuzsanna és 
Gáspár Annamária

 óvodapedagógusok

A Bendegúz Óvoda mindennapjai
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Közösségi Ház – IKSZT hírei

Kedves Olvasók! A Mozaik decem-
beri számában már olvashattak róla, 
hogy szeptemberben elindult a Baba-
Mama klub. Havonta találkoztunk az 
anyukákkal és babáikkal a Könyvtár-
ban hangulatos kis foglalkozások ke-
retében és nagy örömünkre, hónapról 
hónapra új tagok is csatlakoznak a kis 
közösséghez. Hogy miért is jó a Baba-
Mama klubban, arról bővebben ol-
vashatnak az Egészségfejlesztési Iroda 
írásában.

***
Decemberben több program színesí-
tette az adventi időszakot. Egy év ki-
hagyás után újra személyes jelenléttel 
vehettünk részt a karácsonyt megelő-
ző közösségi programokon.

December 6-án újra eljött a Miku-
lás. Az iskola előtti téren felállított 
színpad előtt a gyerekek izgatottan 
várták, hogy megérkezzen a rénszar-
vasok repítette fogat, amely telis-tele 
volt a Mikulás csomagjaival. Az 1. osz-
tályosok és a Parádi Pacsirták kedves 
kis műsorral kedveskedtek az öreg ős-
szakállúnak, aki a köszönetként átadta 
a jól megérdemelt ajándékokat, majd 
elbúcsúzott, hogy tovább folytathassa 
útját, mert bizony még sok helyen vár-
ták. Reméljük, jövőre újra eljön! J

***
December 12-én, advent 3. vasárnap-
ján a parádi római katolikus templom-
ban készíthettük fel lelkünket az ün-
nepekre. Vincze Lilla és barátai, „Az 
angyal hozzánk hajol” című adventi 
koncertje varázsolta el mindazokat, 
akik részesei voltak ennek a különle-

ges zenei élménynek. Köszönjük a Pa-
rádi Kulturális Szervezet vendéglátá-
sát, valamint a Parádi Idegenforgalmi 
és Kulturális Egyesület támogatását.

***
December 17-én, a Parádi Idegenfor-
galmi és Kulturális Egyesülettel „Ün-
nepre hangolódó” programunkkal 
invitáltuk közös ünnepvárásra tele-
pülésünk lakóit a Termelői Piac mel-
letti térre. A szabadtéri program helyi 
közösségeink közös énekével indult, 
majd a színpadon folytatódott a kora 
esti program, amely sok-sok ének és 
zenei produkciónak adott helyet, de 
prózai gondolatok is elhangzottak 
gyönyörű karácsonyi versek formájá-
ban. Fellépőink, közreműködőink is-
kolánk diákjai, volt diákjai, tehetsége-
ink voltak: Farkas Emese, Tóth Sára, 
Kis Palócka Néptánccsoport, Lőrincz 
Luca, Stránszki Karolina, Herczl 
Anna Dóra, Kovács Anna, Csikós Va-
nessza, Csikós Dániel, Csikós Ketrin, 
Biricz Léna Hanna, Császár Antónia, 
Perce Gréta, Dávid Laura és Szkálosi 
Boglárka. Az ő blokkjukat követően 
ismert, karácsonyi dallamok csendül-
tek fel Bartus Áron és Salamon Miklós 
lélekmelegítő adventi koncertjén. Az 
est programját a Lobbanáspont Tűz-
zsonglőr Duó hangulatos produkciója 
zárta.

Visszatekintés az elmúlt hónapok közösségi eseményeire
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A program ideje alatt a jelenlé-
vők vendégeink voltak egy finom 
szarvaspörköltre, frissen sült herőcé-
re, meleg teát, forralt bort, pálinkát 
fogyaszthattak, valamint hangulatos 
kis adventi vásár színesítette a progra-
mot. Sokan támogatták jótékony ado-
mányaikkal a PIKE által szervezett 
gyűjtőakciókat.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mon-
dani mindenkinek, aki hozzájárult a 
rendezvény létrejöttéhez, sikeréhez. 
Köszönjük a műsort fellépőinknek, 
közreműködőinknek, felkészítő peda-
gógusainknak, Csortos Ibolya és Tóta 
Gabriella tanárnőknek. Köszönet a 
Parádi Idegenforgalmi és Kulturális 
Egyesületnek, hogy segítségünkre vol-
tak a rendezvény létrejöttében, szerve-
zésében és lebonyolításában, Farkas 
Gittának a gyűjtőakciók szervezésé-
ért és lebonyolításáért. Köszönjük a 
vadhús felajánlást a Parádi Várhegy 
Vadásztársaságnak. Köszönet a fi-
nom szarvaspörkölt elkészítéséért és 
kiosztásáért Szepes Tamásnak és Hó-
dosi Zsuzsának, a teát és forralt bort 

Csortos Imréné Anikónak, a pálinkát 
Székely Zoliéknak. Köszönjük Bartus 
Áronnak a fény- és hangtechnika biz-
tosítását, a színpadfűtést a Radír Kft-
nek és Répa Csabának, és az adventi 

vásáron árusítóknak, hogy jelenlétük-
kel hangulatosabbá tették ezt a ren-
dezvényt. Köszönjük az önkormány-
zat közfoglalkoztatottjainak, akik Őri 
Györgyi vezetésével gondoskodtak a 
helyszín be- és visszarendezéséről. Re-
méljük az idei évben is lesz lehetőség 
arra, hogy az adventi időszakban újra 
megszervezhessük ezt a programot.

***

December 20-án a parádóhutai lako-
soknak szerettük volna ünnepibbé 
tenni a várakozást, közelebb hoz-
ni hozzájuk az ünnep meghittségét. 
Mudriczki József polgármester kö-

szöntötte a rész-
vevőket, majd 
iskolánk 4. osz-
tályos diákjainak 
„Az igaz kará-
csony meséje” 
című előadásá-
ból láthattak egy 
részletet. Az elő-
adás zenei betéte-
it Bardóczy Gab-
riella és Dravucz 

Kálmán, a dalokat Tóta Gabriella ta-
nárnő tanította be. A színdarab Cser-
háti Zsanett Johanna osztályfőnök 
elképzelése alapján született. A kicsik 
műsora után Karácsony felé indul-
tunk Tóth Sára segítségével, majd egy 
klasszikus karácsonyi verset hallhat-
tunk Szkálosi Boglárka előadásában. 
Műsorunk zárásaként kis énekes csa-
patunk a Fehér karácsonyról énekelt. 
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Köszönet a délután vendéglátásáért 
Vargáné Dakó Margitnak és Tasi Pé-
ternek, akik az általuk készített sokféle 
finomsággal kínálták a vendégeket és 
a szereplő gyerekeket.

***
December 21-én a Falukarácsony zár-
ta az adventi időszakot. Szép és tar-
talmas műsort, előadást láthattunk 
az iskola 4. és 8. osztályos diákjainak 
előadásában.

***
Az év utolsó napján a Közösségi Ház 
adott helyet az iskola és az óvoda szü-
lői munkaközössége által szervezett 
szilveszteri mulatságának, ahol jó 
hangulatban búcsúztatták el az óévet.

***
Januárban összeállítottuk a 2022-es 
évre vonatkozó programtervet, amely-
ben óvatosan terveztünk, hiszen ezen 
időpontban még korlátozások voltak 
és nem lehetett tudni, hogy mit hoz a 
jövő. Azt azonban már akkor is tud-
tuk, hogy ebben az évben is szeretnék 
többféle programmal színesíteni a te-
lepülés közösségi életét. Március 7-től 
feloldásra kerültek a korlátozások, így 
reméljük erre lesz is lehetőségünk.

Március 6-án Nőnapi köszöntőre 
hívta és várta önkormányzatunk a tele-
pülés hölgy lakosait. Mudriczki József 
polgármester köszöntötte az ünnepel-
teket. Köszöntőjében elhangzott Csikós 
Dániel, iskolánk 8. osztályos diákjának 
Nőnek lenni című verse, amely meg-
hatotta a jelenlévőket. Ezt követően 
Kocsis Tibor, az X-Faktor második éva-
dának győztese lépett színpadra, aki 
érzelmekben és gondolatokban gazdag 
zenei élménnyel ajándékozta meg a je-
lenlévőket és tette szebbé ezt a délutánt.

***
A világjárvány jelenlegi alakulása lehe-
tővé tette a korlátozások feloldását, így 
jelen pillanatban a Közösségi Ház heti 
rendszerességű programjai – klasz-
szikus aerobic, gymstick, gyógytorna, 
jóga, hímző szakkör – és a rendezvé-
nyek is minden korlátozás nélkül meg-
tarthatók, amelyre szeretettel várjuk az 
érdeklődőket. A programjainkkal kap-

csolatos bővebb információkért láto-
gassanak el a www.ikszt-parad.hu és a 
www.parad.hu/programok honlapok-
ra, a Közösségi Ház facebook oldalára 
vagy figyeljék plakátjainkat.

Várjuk a lakosokat a Digitális Jólét 
Program Ponton, ahol ingyenes in-
ternethasználatot és géphasználatot 
tudunk biztosítani, illetve továbbra is 
készséggel állunk a lakosok rendelke-
zésére dokumentumok elkészítésében, 
nyomtatásában, elektronikus levélkül-
désben és egyéb ügyekben.
Januártól a Könyvtár, Informáci-
ós és Közösségi Helyen az alábbi 
nyitvatartással várjuk az olvasókat:
Hétfő: 10.00 – 12.00

Kedd: 10.00 – 12.00

Szerda: 15.00 – 17.00

Csütörtök: 10.00 – 12.00 16.00 – 18.00

„Az olvasás a szabadság érintetlen 
birodalma.”

 n Vass Gáborné
 közművelődési munkatárs

„Az ének felszabadít”
(Kodály Zoltán)

Szeretsz énekelni? Szeretnél egy jó közösség tagja lenni? Akkor köztünk van a helyed. J 

Énekkart szervezünk, melynek célja, hogy a kóruséneklés örömét ünnepi alkalmak 
és a hétköznapok  egyéb területein megoszthassuk másokkal.  A közös éneklés közösségformáló erő,  

jótékony hatásaival fejleszti a közösségi érzést, pozitív hatást gyakorol az érzelmi világunkra. 
Legyünk ennek részesei, hozzuk létre közösen a helyi énekkart!

Érdeklődni és jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Vass Gáborné +36 20 466 8890, iksztparad@gmail.com • Közösségi Ház 3240 Parád, Kossuth Lajos út 123.

Jelentkezésed 2022. április 22-ig várjuk a fenti elérhetőségeken. J 

F E L H Í VÁ S  •  F E L H Í VÁ S  •  F E L H Í VÁ S  •  F E L H Í VÁ S  •  F E L H Í VÁ S
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Február 25-én Parád képek-
ben címmel nyílt kiállítás a 
Tűzoltó Galériában.

Egy röpke időutazás részesei lehettek 
azok az érdeklődők, akik kíváncsiak 
voltak a településünk múltjának egy 
kis részét bemutató tárlat anyagára. 
A kiállítást Csortos Béláné, a Parádi 
Idegenforgalmi és Kulturális Egye-
sület elnöke nyitotta meg, aki mesélt 
a település történetéről, a valaha itt 
élt arisztokrata családok szerepéről, a 
meglévő örökségeinkről, és arról, mi-
lyen fontos, hogy megőrizzük ezeket 
az utókornak. 

Folytatva a múltidézést, iskolánk 
két diákja, Horváth Liliána és Csikós 
Dániel segítségével elevenedett meg 
a régmúlt egy kis része egy valaha itt 
élt, vagy inkább sokat itt tartózkodó 
arisztokrata rövid visszaemlékezésén 
keresztül, majd néhány gondolat révén 
betekinthettünk a hétköznapi emberek 
világába. A megnyitót Farkas Emese 
előadása színesítette. A jelenlévők meg-
tekinthettek egy 1971. szeptemberében 
a Cifra Istállóról és a Kocsimúzeumról 
készült rövid kisfilmet is a Magyar 
Filmhíradó archívumából.

A megnyitón készült rövidfilm meg-
tekinthető a Közösségi Ház Facebook 
oldalán. Köszönet az elkészítéséért 
Vass Ferencnek.

Az elmúlt 3 évben több program, 
rendezvény, esemény megvalósítását 
tette lehetővé egy nyertes, „A helyi 
identitás és kohézió erősítése Parádon” 

TOP pályázat. Ennek keretében került 
be a pályázathoz kapcsolódó rendez-
vénytervezetbe ez a program, amely az 
elmúlt időszakban a járványügyi kor-
látozások miatt nem tudott megvaló-
sulni. Településünk 2021-ben volt 515 

éves, és ezzel a kiállítással szerettünk 
volna emlékezni erre az évfordulóra. 
Távlati terveink között szerepel, hogy 
a kiállítás anyagát tovább bővítve egy 
állandó helytörténeti kiállítást hoz-
zunk majd létre a kezdeményezéshez 
kapcsolódni kívánó helyikekkel, illet-
ve a Települési Értéktár Bizottság se-
gítségével.

Az itt látható képek sokat mesél-
nek nekünk településünkről, lakó-
helyünkről, szülőfalunkról, tágabb 
otthonunkról, Parádról. Nagyon sok 
fotó, képeslap és egyéb írásos anyag 
őrzi a múltat, múltunkat. Ennek egy 
kis töredéke látható most a kiállításon.

Köszönjük mindazok segítségét, akik 
hozzájárultak a kiállítás létrejöttéhez.

n Vass Gáborné
közművelődési munkatárs

A kiállítás ingyenesen tekinthető 
meg a település kiállítóhelyeinek 
nyitvatartásával azonos időben.

Parád képekben

Tisztelt Lakosok!
Állandó helytörténeti kiállítás létrehozásához várjuk 
mindazok jelentkezését, akik a készülő kiállításhoz 
személyes emlékeikkel, fotókkal, dokumentumokkal, 
esetleg tárgyi anyaggal hozzájárulnának, illetve akik 
a település múltjával kapcsolatos képanyagot – Pa-
rád épületeiről, utcáiról, lakóiról – 2000-ig készített 
fényképeiket a helytörténeti adattár számára kölcsön-

adnák egy (digitális) másolat készítése erejéig. Mivel 
tudjuk, hogy ezek a felvételek becses családi emlékek 
is lehetnek, ezért a behozott fotókat, filmeket, a lehető 
legrövidebb időn belül digitálisan lemásoljuk, nyilván-
tartásba vesszük és a hozzájuk tartozó legfontosabb 
információkat rögzítjük, majd visszaszolgáltatjuk tu-
lajdonosának. 

Hozzunk létre együtt egy helyi értéket, amely Parád 
történetét, múltját mutatja be!

F E L H Í VÁ S  •  F E L H Í VÁ S  •  F E L H Í VÁ S
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2021. december 13. különleges nap 
volt intézményünkben, névadónk, 
Szent Ottilia emléknapja. Hosszas elő-
készületek után ezen a napon került 
megszentelésre Dombi Ferenc atya 
közreműködésével intézményünk au-
lájának új arculata, középpontjában 
Szent  Ottilia képével. Szép története 
van a kép és az arculat elkészítésének, 
hiszen több segítő személy összehan-
golt munkájára volt szükség, hogy 

megvalósulhasson. A parádi, mint 
hazánkban egyetlen Szent Ottiliáról 
elnevezett templom egyik üvegablakát 
Kozma Péter adományként lefotózta 
számunkra, és az annak alapján ké-
szült falikép a fő dísze előterünknek. A 
keresztelő ünnepségen köszöntőt mon-
dott Sőregi Katalin intézményvezető és 
Mudriczki József Parád polgármestere. 
A jelenlévők részére színvonalas mű-
sorral idéztük fel Szent Ottilia alakját. 
A napot telephelyünk, a jászapáti Szent 
Vendel Otthon lakóinak és dolgozói-
nak vidám, hangulatos műsora zárta.

Ezúton is köszönjük mindenkinek 
a szép ünnephez való hozzájárulását!

***
December 16- án útra keltünk a 

parádi Szent Ottilia Otthonból, hogy 
megnézzük a Gödöllői Királyi Kas-
télyt, a  lakóink körében is népszerű 
Sissy kastélyt. Mivel ez volt az első 
olyan utunk, ahová kerekesszékes la-
kókat is tudtunk vinni, a szokásosnál 
több izgalommal vártuk a kirándulás 
napját. A tárlatvezetés bővelkedett is-
meretekben, a sok szépség megtekin-
tésében elfáradt szemünket-lábunkat 

a kastély presszójában pihentettük 
meg. Köszönjük a Homm Kft-nek, 
hogy speciális autóbuszának rendel-
kezésre bocsátásával lehetővé tette ezt 
az örömet lakóinknak.

***
A Szent Ottilia Otthon Bözsi nénije, 

Rusz Miklósné február 2-án betöltötte 
a 102. életévét! Isten áldása kísérje to-
vábbra is!

 n Tarjányiné Horváth Erika 
és Jónásné Almádi Mária

Katolikus Szeretetszolgálat
Szent Ottilia Otthon
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Nagyböjti imádságunk a keresztút
Nagyböjt van, húsvétra készülünk, amikor 
megemlékezünk a mi Urunk Jézus Krisztus 
szenvedéséről, megváltó kereszthaláláról és 
a feltámadásáról. Ahhoz, hogy igazi húsvéti 
ünnepünk legyen, fel kell készülni, és itt most 
nem arra gondolok, ami a mindennapi készület 
lenne sok esetben, takarítás, húsvéti ételek, 
vendégek, hanem a lelki felkészülésre! 

A Húsvét, hitünk központi eleme, megváltottak vagyunk, 
az örök élet gyermekei, de oda el kell jutnunk, imával, tanú-
ságtevő keresztény élettel, a szentmiséken való részvétellel, 
a jó tettekkel, a bűnbánat gyakorlásával. Meg kell tanulunk, 
hogy csak Krisztus útja visz minket az örök életbe. A böjti 
fegyelem segít, hogy gyakoroljuk a lemondást, 
az önmegtagadást. Hamvazószerda és nagy-
péntek szigorú böjti nap, amikor háromszor 
lehet enni, egyszer jóllakni, és a húsételtől tar-
tózkodni, ezzel csatlakozunk a lemondásban 
Krisztus megváltó művéhez.  

A nagyböjti időben különleges helyet kap a 
készületben a Keresztúti ájtatosság. Kicsit ér-
demes megismerni, hiszen régen a falu apra-
ja-nagyja részt vett rajta, vitték a keresztet és 
követték Jézus Krisztus útját!

Jézus körülbelül másfél kilométeres úton – 
Pilátus palotájától a Golgotáig – hordozta a 
keresztet. A hagyomány szerint Szűz Mária 
gyakran végigjárta ezt az utat Fia feltámadá-
sa után. Néhány hű tanítvány kíséretében las-
san és elgondolkodva ment az utolsó vacsora 
termétől az Antónia-várhoz, onnan tovább a 
keresztúton fel a Golgotára és a sírbolthoz. Azután vissza-
tértek abba a terembe, ahol együtt szoktak lenni. „Mind-
nyájan egy szívvel s lélekkel állhatatosan imádkoztak Jé-
zus anyjával, Máriával együtt”. (Apcsel 1,13-14) Az első 
keresztények nagy tisztelettel vették körül a Golgota szik-
láját és Jézus sírját. A XV. században már 12 márványtábla 
vagy emlékmű állt a keresztút mentén Jeruzsálemben. Eze-
ket stációknak vagy állomásoknak nevezték. A zarándokok 
megálltak az emlékművek előtt, s egy kis szünetet tartottak 
az úton, hogy imádkozzanak és gondolkodjanak az ese-
ményről, amely a felirat szerint ott történt. A szentföldi 
zarándokok révén került Nyugat-Európába ez a lélekemelő 
imádság. 

Az 1600-as években alakult ki a keresztút végleges for-
mája a 14 stációval. A betlehemi papság külön imakönyvet 
adott ki a keresztúti ájtatosságról 1518-ban, 14 stációt tartva 
szem előtt. A keresztút tisztelete és gyakorlata ezután egyre 
jobban elterjedt a keresztény országokban. Mivel a legtöbb 
hívőnek sohasem volt alkalma a Szentföldre zarándokolni, 
a városokban kezdtek építeni keresztutakat a jeruzsálemi 

mintájára. A szabadtéri keresztutakon minden állomást 
egy-egy kis kápolna vagy emlékmű jelzett a megfelelő fel-
irattal. A legnépesebb zarándokhelyeken embernagyságú 
szobrok ábrázolják az egyes stációk történetét. Ma már 
minden katolikus templomban van egy megszentelt ke-
resztút. Az állomásokat 14 megszámozott kép, festmény 
vagy dombormű jelzi. Sok helyen már 15. állomás is van 
Jézus Feltámadását jelezve! Ezeket a stációkat a római ritu-
áléban előírt szertartással áldják meg. Az Anyaszentegyház 
teljes búcsút engedélyezett azoknak, akik a keresztutat a ke-
gyelem állapotában végzik. 

A keresztúton nem egy halott emléke előtt tisztelgünk. 
Jézus szenvedésének és halálának szemlélésében a mindig 
élő Isten Fia és az Ő elevenítő Lelkének természetfölötti 
hatásai, kegyelmet adatnak a megfelelő módon közele-
dő léleknek. Ezek termik azokat a gyümölcsöket, melyek 

minden keresztény számára szükségesek a saját életének 
keresztútján. Krisztus követése a keresztúton nem külső 
utánzása valaminek, hanem tanítvánnyá, hasonlóvá for-
máló benső tevékenység (vö. Fil 2,58). A szenvedés szem-
lélésében a lélek megkapja a kegyelmet, hogy megismerje, 
megszeresse és gyakorolja azokat az erényeket és tökéletes-
ségeket, melyeket Jézus a keresztútján mutat számára.

Szoktál keresztutat járni vagy veszel részt keresztúti áj-
tatosságon? Kezdd (vagy kezdjétek) el! Sok kegyelem kap-
csolódik az elmélkedésnek ehhez a formájához. Imaköny-
vünkben is találunk megfelelő anyagot „keresztút” címmel, 
amely segítségünkre lehet, de már az interneten is lehet ta-
lálni keresztúti ájtatosságot, ha nem tudunk eljutni a temp-
lomba. Nálunk Parádon, péntek délután 2 órakor végezzük 
általában a Keresztútjárást.

Kedves Testvérek! Készüljünk Húsvétra, a liturgiákat 
majd hirdetjük, lelkünk fogadja be a feltámadt Urat, Jézus 
Krisztust! Áldott készülődést kívánok mindenkinek!

n Dombi Ferenc Csaba 
plébániai kormányzó
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Közhely is lehetne a fenti cím, de nem az. Sajnos nem, 
hiszen a szomszédos Ukrajnában a háború fegyverei 
és a halottjaikat siratók törik meg a volt béke csendjét. 
Az anya siratja a fiát, a feleség a hitvestársát, a gyermek 
pedig az apját. Egészen addig természetesnek vesszük 
a békét, míg abban élünk. A szomszédunk példája jól 
mutatja, hogy mekkora kincs a béke és a nyugalom a 
XXI. században is! Lehet-e úgy békéről beszélni és a 
nyugalmat akarni, ha vannak olyanok, akik a keleti 
szomszédunknál zajló háborúba fegyvereket akarnak 
szállítani és harcoló alakulatokat küldeni? Tegyük fel a 
kérdést magunkban, hogy várhatunk-e Magyarorszá-
gon békét és nyugalmat akkor, ha a magyar anyák fiait, 
a családapákat elküldenénk harcolni Ukrajnába, az 
oroszokkal szemben!?  Saját bőrünkön tudjuk, hogy mit 
jelentett az, amikor a magyar hadsereg másik ország 
oldalán harcolt idegen érdekekért. Ha erre gondolunk, 
ma is vérzik a szívünk.

Az élet csak békében mehet rendben. Ezt vehetjük 
alapvetésnek! Melyik a jó élet? Erről már talán megosz-
lanak a vélemények, de azt is nyugodtan kijelenthetjük, 
hogy az a jó, ami az embereknek létbiztonságot, kiszá-
míthatóságot ad! Az a jó élet, ahol a dolgozni akarók 
kapnak munkaalkalmat és a kezük munkájának gyü-
mölcseként biztosított a megélhetés a családdal együtt! 
Egyet biztosra vehetünk: ha Márki-Zay Péter ellenzéki 
miniszterelnök-jelölt kérését megfogadná a magyar 
kormány és harcoló alakulatokat küldene fegyverek-
kel együtt Ukrajnába, akkor mi is búcsút vehetnénk a 
békétől és a nyugalomtól! Ez esetben nem lenne kérdés, 
hogy a háború felemésztené a gazdaságot és a jelenlegi 
egy számjegyű (kúszó) inflációnk rögtön vágtatna és 
átcsapna a háromjegyű hiperinflációba! Ez utóbbi a 
pénzrendszer összeomlásához is vezethet, amit szintén 
ismerhetünk a háború idejéből, hiszen a pengőt váltotta 
a forintunk. 

Háború esetén nem lenne olyan gondunk, hogy vita 
tárgyát képezze az, hogy hasznos volt-e a nyugdíjasok 
80 ezer forintos nyugdíjprémiuma, hasznos volt-e a 13. 
havi nyugdíj visszaépítése a rendszerbe, illetve milyen 
indexálás alapján határozzák meg az évi nyugdíjemelés 
mértékét! Ezek a kérdések mind-mind eltörpülnek a 
háború kérdései mellet! Ugyancsak nem beszélhet-
nénk semmilyen családtámogatási rendszerről, nem 
beszélhetnénk arról, hogy a gyermeket nevelő szülők 
visszakapják-e az előző évben befizetett személyi jöve-
delemadójukat, nem beszélhetnénk béremelésekről, a 
szociális hálóról, nem beszélhetnénk a fiatalok személyi 
jövedelemadó mentességéről és nem beszélhetnénk a 
minimálbér emeléséről sem. A Magyar Falu Program 
sem lenne napirenden, de a Vidékfejlesztési Operatív 
Program sem. Nem lenne kérdés az sem, hogy az em-
berek egészségét megőrző sport, illetve az egészségügy 
mekkora támogatást kapjon a központi költségvetésből! 

Nem kellene azon vitázni a világjárvány idején, hogy 
melyik védőoltás a hatásosabb és mennyi lélegeztető 
gépet vegyen a kormány! A fegyverkezés anyagi igénye 
határtalan, a kasszája feneketlen kút! Azon sem lenne 
nagyon kedvünk tépelődni, hogy ki, vagy kik voltak 
azok a felelőtlen, kontrollt vesztettek, akik miatt hábo-
rúba kerültünk. Egyetlen cél van már csak akkor: elérni 
a békét és a nyugalmat a szenvedések, a pusztulás és a 
halál helyett! Magyarul: visszajutni oda, ahol most va-
gyunk! Ha ez a cél, ugyan ide visszajutni, ehhez nincs 
szükség kormányváltásra!

Jelenleg olyan kormánya van Magyarországnak, 
amelyik nem csak a szavak, hanem a tettek terén is 
megmutatta, hogy a béke mindenekelőtt való!  Nem 
volt annyira régen, hogy ne emlékezhetnék rá, amikor 
a tatárszentgyörgyi vérengzésben emberek haltak meg 
azért, mert valakiknek nem tetszett a származásuk. 
Nem volt olyan rég, amikor a gárda és feketesereg 
masírozása mindennapinak számított az országban! 
Emlékszünk rá, hogy ezek -a jelenleg ellenzéki térfélen 
lévő- mely párthoz köthetők. Arra is emlékszünk, hogy 
a baloldali kormányzás alatt Budapesten engedéllyel 
tartottak neonáci, fasiszta gyülevészetek rendszeresen 
összejöveteleket. A város főbb helyein is megmutatták 
magukat. Pont olyanok, amilyeneket Márki-Zay Péter 
képviselni akar a nyilvánosan elhangzott szavai szerint. 

Április 3-án arról kell döntenünk, hogy a békét vá-
lasztjuk-e!? Választjuk-e a békét, amiben nyugalomban 
élhetünk, vagy mindezt kockára tesszük egy olyan – 
jelenleg csak –  miniszterelnök-jelölt megválasztásával, 
aki képes lenne – a szavai szerint – az országot hábo-
rúba sodorni! Az a kérdés, hogy nyugalomban szeret-
nénk-e állomra hajtani a fejünket és építkezni tovább, 
vagy egy reggel a légvédelmi szirénák hangjaira ébredni 
és arra ráeszmélni, hogy akit szerettünk, nincs többé! 

Ne feledjük azt sem, hogy a közelmúltban Parádra 
eddig nem látott mennyiségű pénzek érkeztek, amint 
a nemzetgazdaságunk így megerősödött! (Peres út, az 
alsó Kékesi út és az Ifjúság utca felújítása, a hutai- és a 
24-es út felújítása, a községháza épületének felújítása, a 
központi parkoló és a piac megépítése, Palóc-ház felújí-
tása, az iskola, az óvoda, a központi konyha, a fogorvosi 
rendelő és a családorvosi rendelő felújítása, a bölcsőde 
létrehozása, a magasfeszültségű légvezeték földkábel-
lel történő kiváltása, a hutai csatornázás befejezése, 
a templom renoválása, a hutai ravatalozó felújítása, a 
vízelvezető rendszer kiépítése, a parádfürdői kórház 
felújítása, a volt napközi épületének homlokzati rend-
betétele, stb.) Ilyen rövid idő alatti átfogó fejlesztések 
utoljára a ’70-es években történtek. Itt is megköszönjük 
Horváth László országgyűlési képviselőnk áldozatos 
munkáját! (Egyesek szerint pénzből sok lehet, de elég 
nem). Viszont, amit itt mindenképpen nyomatékosítani 
kívánok, hogy végre –sok évtizednyi pusztulás után – 

A béke és a nyugalom
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körvonalazódni látszik Parádfürdő sorsa is. Az, hogy 
ennek a végkimenetele kedvező legyen a számunkra, 
mindenképpen szükségünk van a jelenleg folyó kor-
mányzati munka folytatására, hiszen Parádfürdő rend-
betétele az önkormányzat anyagi lehetőségeit messze 
meghaladja! Nyugodtan mondhatom, hogy Parád 
fejlődésének a sorsa a kormányzati munka folytatásától 
függ és természetesen a parlamenti képviselőnktől! 

Mielőtt bárki azt mondaná, hogy miért csak most 
jutottunk el Parádfürdő kérdéséhez a válaszom na-
gyon hétköznapi. Volt egy nagy tiszai árvíz, ami után 
a Fidesz-KDNP kormány újjáépítette a teljes Bereget. 
Minden károsodott család új házat kapott, berendezve. 
Ugyan úgy, mint a kolontári és a devecseri vörösiszap 
katasztrófa esetében is! Kifizette az állam az ország 
valamennyi önkormányzatának a teljes adósságát! 
Visszavásárolta a kormány az energiaszolgáltatókat, a 
MOL-t, a bankokat és minden stratégiai szempontból 
fontos vállalatot (pl: ferihegyi repülőtér). Megkezdődött 
a bérek felzárkóztatása is. Nem lényegtelen szempont, 
hogy Magyarországot megvédték az afrikai népvándor-
lók millióitól! Saját erőnkből védjük az ország határait 
délen a migránsoktól és most már keleten a háborútól 
is. Az is említést érdemel, hogy a belső biztonságunk 

is megerősödött a rendőrség és a polgárőrség jelentős 
kormányzati támogatásának köszönhetően!

Éppen ezért óvakodnék attól, hogy ne a Fidesz-KDNP 
listájára és ne Horváth László személyére szavazzak. Ők 
a kiszámítható jövő, a nyugodt és békés építkezés letéte-
ményesei együtt, amit már többször be is bizonyítottak. 
Az, hogy a Fidesz-KDNP kormányzás anyagi eredmé-
nyét itt bemutassam, e lap terjedelme miatt nem lehet-
séges. Viszont az interneten elérhető pontos adatokkal 
együtt. Feltöltve nyilvánosan megtalálható a facebook ol-
dalamon. (Szakács Zalán). Részletes, nagyon alapos lista, 
amely nekem is tartogatott általam nem ismert tételeket.

Egy biztos: én ott leszek április 3-án a szavazófülké-
ben és természetesen a Fidesz-KDNP listáját, valamit 
Horváth László Fidesz-KDNP által támogatott képvi-
selőjelöltre fogok szavazni. E mellett nem elfelejtkezve 
arról, hogy a gyermekvédelmi népszavazás kérdéseit is 
megválaszoljam. Az is természetes, hogy nem támogatok 
semmi olyat, ami a keresztény-konzervatív értékrend-
del nem egyeztethető össze. Erre buzdítom Önöket is! 
Szavazzunk a már jól ismert kiszámíthatóságra, a békére 
és a nyugalomra! Egyszóval a folytatásra! Megfontolt és 
bölcs döntést kívánok Kedves Mindannyiuknak! 

 n Szakács Zalán

Tisztelt Olvasók!
Mint minden évben, idén is lehetőségünk lesz arra, hogy adónk egy százalékával támogassuk településünk civil 
szervezeteit és az egyházat. Különösen fontos ez, hiszen az elmúlt időszakban kialakult helyzetben az ő támoga-
tásuk is csökkent, így az 1%-os felajánlások fontos bevételi forrást jelenthetnek számukra.  Kérjük, támogassák a 
lenti szervezetek bármelyikét. Köszönjük!

Alapítvány a Parádfürdői Állami Kórház Jövőjéért
Adószám: 18584439-1-10

Palócbokréta Hagyományőrző Egyesület
Adószám: 18574131-1-10

Parád Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
Adószám: 18592735-1-10

Parádi Sportegyesület
Adószám: 19142591-1-10

Parádi Gyermekekért Alapítvány
Adószám: 19133902-1-10

Parádi Polgárőr Egyesület
Adószám: 18587140-1-10

Parádi Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület
Adószám: 18757783-1-10

Magyar Katolikus Egyház
Technikai szám: 0011
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Az iskola  
szülői munka- 
közösségének 

hírei
A szülői munkaközösség 
folytatta munkatervét.

Megrendezésre került a 
Szilveszteri bál a jogszabályok 
betartásával. Jó hangulatú bál 
volt, köszönet a résztvevők-
nek és a tombola felajánlók-
nak. Itt is szeretném megkö-
szönni az SZMK tagjainak 
áldozatos munkáját, „ahol jó 
a csapat, ott jó együtt dolgoz-
ni”. Azok a szülők, akiknek 
nem jár ide a gyermekük, de 
mégis segítik ezt a munkát, 
külön köszönetet érdemel-
nek. A bál bevételét a gyere-
kekre, illetve a Gyereknapra 
fordítjuk.

Február 18-án farsangi ün-
nepség volt, ahol az SZMK 
fánkot, teát és szendvicset ké-
szített a gyerekeknek, akik jól 
érezték magukat egész nap.

Március 7-én rendeztük az 
Elektromos Hulladékgyűj-
tést, immár hatodik alka-
lommal. Jó lehetőség nyílt a 
lakosoknak az elavult elekt-
romos készülékek leadására. 
Még mindig nagy mennyiség 
gyűlt össze.

Április 23-án jótékonysági 
bált szervezünk a Freskó Ét-
teremben, szintén a Gyerek-
nap javára. Szeretettel várunk 
minden szórakozni vágyót. A 
tavaszi bál azért különleges, 
mert itt mutatják be a 7. és 8. 
osztályos tanulók az egész év-
ben tanult tánctudásukat.

A közkedvelt Gyerekna-
pot május 21-re tervezzük. 
Remélhetőleg az idő és a 
pandémiás helyzet is engedni 
fogja. 

Jó egészséget kívánok!
 n Csortos György

SZMK elnök

Az elmúlt 2 év a közösségi életet hát-
ráltatta, így nem volt lehetőségünk 
programokat szervezni.

2021. decemberében a tőlünk meg-
szokott módon vártuk vendégeinket 
a templom előtt forralt borral és te-
ával. 

Az idei évre már tervezünk progra-
mokat, ezek közül többnek a szerve-
zése folyamatban van. 

Előadás szervezésére fogtunk össze 
az IKSZT-vel, hamarosan lesz túra és 
tervezünk buszos kirándulást, disz-
kót is.

2021. novemberében a Nemze-
ti Együttműködési Alap és a Beth-
len Gábor Alapkezelő Zrt. által ki-
írt pályázaton támogatási kérelmet 
nyújtottunk be, amelyben a már jól 
működő FittParád rendezvényünkre 
kértünk támogatást. A pályázott ösz-
szeg 350. 000.- forint volt, mely ösz-
szeget a pályázatban meg is nyertük. 
Pályázatunk címe: FittParád – sport-
nap az egészséges életmód jegyében.

A program szervezés alatt van, a 
részletekkel hamarosan jelentkezünk 
a PAKSZ facebook oldalán!

PAKSZ-os hírek

ÜzletÜnk kínálata új termékkel bővÜlt

TÁP, TERMÉNY KAPHATÓ 

mekk mester barkács- és IparcIkkbolt

Kossuth út 131. 3245 Recsk • 06/36/478-609
Nyitva hétfőtől péntekig: 7:30-től 16:30-ig  •  szombaton: 7:30-től 12:00-ig

Nagyobb vásárlás esetén, minimum 3q, az alábbi községekbe ingyenes 
kiszállítást vállalunk: Recsk, Parád, Mátraderecske, Sirok

Árpa 140 Ft/kg Hízónyúltáp gyógyszeres 170 Ft/kg

Kukorica 135 Ft/kg Nyúl takarmány keverék 145 Ft/kg

Kukorica dara 145 Ft/kg Bárány indító 165 Ft/kg

Korpa 130 Ft/kg Repce 460 Ft/kg

Borsó 180 Ft/kg Zeolit 5kg  140 Ft/kg

Zab 140 Ft/kg Mészgritt  5kg 120 Ft/kg

Lucerna pellet 140 Ft/kg Takarmány mész  5kg 100 Ft/kg

Borsós vegyes dara 145 Ft/kg Búza 140 Ft/kg

Tojó morzsalékos 175 Ft/kg Cirok 195 Ft/kg

Hízó sertéstáp 155 Ft/kg Big aroma  1kg 790 Ft

Köles 230 Ft/kg Tritikálé 150 Ft/kg

Rozs 150 Ft/kg
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Parádon 2021 őszén újra 
indult a Baba-Mama klub, ami 
havonta egy délelőtt a Könyv-
tárban várja a várandósokat, 
valamint a kisgyermekes 
édesanyákat az apróságokkal. 
Szakemberként szeretném 
csokorba szedni, hogy miért 
javaslom mindenkinek, hogy 
érdemes a kicsikkel közösség-
be menni.

Az otthonról való kimozdulás önma-
gában is változatosságot jelent a sok-
szor fárasztó hétköznapi rutinhoz ké-
pest. Igaz, hogy kicsi gyerekkel, főleg 
télvíz idején felkerekedni kicsit mace-
rás – ám a tapasztalatok szerint ezért 
bőven kárpótolja az anyukákat mind-
az az élmény, amit egy ilyen alkalom 
tartogat.

A rendszeresen zajló zenés, mondó-
kás foglalkozás láthatóan elvarázsolja 
a gyerekeket – és talán ez a tapasztalat 
az édesanyákat is arra inspirálja, hogy 
otthon is visszacsempésszék a gyere-
kek életébe a kiveszőben lévő közös 
éneklést, hintáztatást, mondókázást, 
ritmizálást, bábozást.

Mindez, azon túl, hogy minőségi 
együtt töltött idővé válik anyának és 
babának, kulcsfontosságú ingerekkel 
szolgál a gyerekek beszéd- és mozgás-
fejlődésében, valamint a társas kap-
csolatok alakulásában is. Ez utóbbit 
támogatja még a szabad, közös játék 
lehetősége is, minek során sok kis-

gyerek először találkozik azzal, hogy 
mit jelent idegenekkel találkozni és 
ilyenkor, ha kell, türelemmel várni, 
osztozni egy játékon. A biztonságos 
anyai jelenlétben szerzett tapasztala-
tokat magukkal viszik majd az óvo-
dába is, ahol ezek a készségek nagyon 
megkönnyítik majd a közösségbe való 
beilleszkedésüket.

Talán az olvasó is egyetért velem ab-
ban, hogy ezek a fizikális és személyes 
közegben kapott impulzusok sokkal 
komplexebb és életközelibb fejlesztést 
adnak a kicsiknek, mint egy érintésre 
működő okoseszköz, amivel sajnos 
egyre több kicsi gyerek tölt el egyre 
hosszabb időt… (... mi pedig közben 
azon csodálkozunk, hogy vajon mitől 
nő a tanulási és viselkedési zavarral 
küzdő gyerekek száma…)

Mindeközben az édesanyáknak jó 
élmény, hogy hasonló élethelyzetben 
lévő nőkkel találkozva lehet kicsit be-

szélgetni, esetleg néhány, a családi éle-
tet, nevelést érintő kérdésben egyez-
tetni, tanácsot kérni. Manapság annyi 
szempontnak megfelelve kellene „jó 
anyának” lenni, hogy nem is csoda, 
ha a mai nők nagy része bizonytalan, 
és azt gondolja, hogy nem csinálja elég 
jól az anyaságot. Látva, hogy a közös-
ségi platformokon látszó képpel ellen-
tétben itt mindenki „életszerű” a maga 
emberi mivoltában, segíthet javítani 
az önbizalmat és anyai kompetenciát.

***
Végezetül álljon itt a reklám is: mi, 

a Parádfürdői Egészségfejlesztési Iro-
da munkatársai is elérhetőek vagyunk 
a helyszínen, hogy a táplálkozással, 
életvezetéssel, lelki egészséggel kap-
csolatos kérdések megválaszolásával 
támogassuk az édesanyákat, hiszen 
„Az egészség a családban kezdődik!”

 n Tolnay Katalin
 mentálhigiénés szakember

Irány a Baba-Mama klub!

Az Egészségfejlesztési Iroda  
egyénileg igénybe vehető szolgáltatásai többek közt:
•  állapotfelmérő szűrővizsgálat 
•  egyéni táplálkozási, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás 
•  feszültségcsökkentő relaxáció elsajátítása

Telefonos bejelentkezés: 36/544-841
Címünk: Parádfürdői Állami Kórház Juliette épület 1.
Facebook elérhetőségünk: Egészségfejlesztési Iroda - Parádfürdői Kórház

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA SZOLGÁLTATÁSAI INGYENESEK!

„Egészségesnek maradni jobb, 
mint meggyógyulni!”

A programok a járóbetegekre 
jelenleg érvényes szabályok 
szerint vehetőek igénybe!
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EGÉSZSÉGÜGYI VILÁGNAP ÁPRILIS 7. – A WHO (Egészségügyi Világszervezet) 1948. április 7-én alakult. Minden évben ezen a napon hagyományosan az 
egészségügyre hívják fel a figyelmet szakmai szervezetek a világ minden részén. Ehhez csatlakozunk a járási Egészségfejlesztési Irodával közösen szervezett 
Egészségnappal. Célunk felhívni a figyelmet a testi és lelki egészség megőrzésére és javítására. Az egészség elengedhetetlen a jó közérzethez, a megőrzésé-
hez sok esetben csak egy kis odafigyelésre van szükség. Ebben segítségünkre van az Egészségfejlesztési Iroda szakemberei. Találkozzon Velük személyesen!


