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2. TISZTÍTÁSI AKCIÓ AZ ILONA-VÖLGYBEN 

 
Október 7-én ismét megszerveztük az Ilona-völgy tisztítási akcióját. 10 órakor meleg teával, ká-
véval vártuk az önkéntes segítőket az Ilona-kapunál.  
 
Sajnos a vártnál kevesebben jöttek most el, de ennek a tucatnyi embernek köszönhetően is sike-
rült rendbe tenni a tanösvény környezetét.  
 
A takarítás végeztével a Csevice kútnál találkoztunk, ahol elfogyasztottuk az isteni finom paprikás 
krumplit, majd egy kávé és tea mellett jól elbeszélgettünk.  
 
Köszönetünket fejezzük ki az önkormányzatnak a szemetes zsákokért, a Kalandvár Egyesületnek 
a finom ebédért, az erdészetnek a szemét elszállításáért, és külön köszönjük az önkéntes segí-
tőknek, akik szabadidejüket és energiájukat nem sajnálva ott voltak velünk.  

Tavasszal ismét találkozunk! 

Kárpáti Viktória  
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Béres Magdi 

- A munkám mellett belső késztetés is arra, hogy tegyek azért, hogy Parád 

fejlődésnek induljon. Hiszek a közösség erejében. A közös célok, az önkén-

tes munka, az együtt töltött tartalmas idő, egyre jobban összekovácsolják a 

csapatot. Bízom benne, hogy még sokan csatlakoznak hozzánk.  

Csikós Csaba 

- Azért lettem a közösség tagja, hogy megismerjem a parádi embereket és 

tegyek a községért, a környékért.  

Dávid Krisztina 

- Szívügyemnek tekintem az önkéntes munkát, a természeti látnivalók szeb-

bé tételét, ismereteim átadását. Szeretném, ha az emberek jó tapasztala-

tokkal, kellemes élményekkel mennének el innét, és jó hírét vinnék a telepü-

lésnek.  

Farkas Csaba 

- Azért lettem a közösség tagja, mert hasonló gondolkodású és látásmódú 

emberek vannak a közösségben, mindenkinek fontos a természet és a hely 

szeretete. Együtt könnyebben tudunk tenni valamit a környékért, és bízom 

benne, hogy ez a közös munka hosszú távon is eredményes lesz.  

Kárpáti Viktória 

- Azért lettem a közösség tagja, mert szeretném jobbá tenni a lakóhelye-

met, több "vendégcsalogató" programot szervezni, és azt várom, hogy minél 

többen legyünk és felemeljük ezt a kis falut. 

Nagy Gergő Adrián 

- Az Ilona-völgy turisztikai vonzerejének és természeti szépségének meg-

őrzéséért, fejlesztéséért csatlakoztam a közösséghez. Reményeim szerint 

munkánkkal erősíteni tudjuk a völgy vonzerejét és fel tudjuk hívni a figyel-

met a Mátra rejtett kincseire.  

A tartalomból:A tartalomból:  
  

 1. o —Tegyünk Parád 
Kincseiért közösség  

    
 2. o — Parád kincsei  

  
 3. o—”Ön választ, mi 

segítünk” program  
 
 4. o—Második tiszta-

sági akció az Ilona-
völgyben  

Szerkeszti és 
kiadja 

Béres Magdi  

Tel.: 30/831-5813 

Impresszum 

  

közösségszervező 

2017. október 
——————————–————————————————–————————————————————————————————- 

2017. júniusában alakult meg a Tegyünk 

Parád Kincseiért csoport 7 alapító tag-

gal.  

Válaszaink arra, miért lettünk a kö-

zösség tagjai, mit várunk ettől tevé-

kenységtől:  

————————————————— 

Bartus Csaba 

- A környezetünkben elért pozitív válto-

zásokért folytatott munkában szeretek 

személyesen is részt venni. 

A problémák szóbeli megfogalmazásán 

túl a gyakorlatban is törekedjünk a meg-

oldások gyakorlati kivitelezésére. 
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PARÁD KINCSEI 

Parád számos természeti kinccsel rendelkezik, 
ez mellett pedig jelentős az építészeti és a kul-
turális örökség is.  
A Parádfürdőn lévő Ilona-völgy természeti 
adottságai mellett, most egy másik település 
rész, Parádóhuta egyik fontos kincséről írok.  

„A parádi határ déli részén, a községtől is délre, a 

Kékes alatt elterülő fennsíkon, a Somhegy lábánál 

fekszik az Óhuta nevű telep, amely nevét az itt, 

valamikor régen fennállott üveghutáról kapta. (II. 
Rákóczi Ferenc itt alapította az első üveghutát 
1708-1710 körül.) Ettől keletre, szűk völgyben, 

tölgyes és bükkös erdővel borított hegyoldalak 

által körülvéve, egy agyagréteggel vastagon borí-

tott hegynek a nyugati oldalán buzog a Clarisse 

(Károlyi Mihály a nagymamájáról, gróf Kornis 
Clarisse-ről nevezte el a Klarissza-forrást) nevű 

földes és vasas savanyúvízforrás… 1883-ban a 

forrást zárt mederbe foglalták, befödték és ége-

tett anyagcsöveken a völgynek egy kedvezőbb 

fekvésű helyére vezették le.  

A forrás közepes mennyiségű vizet ad, amelynek 

színe egészen tiszta, üvegekbe töltve és rögtön 

bedugaszolva tisztaságát sokáig megtartja. Nyi-

tott edényben számtalan léghólyagocska felszál-

lása mellett idővel sárga üledéket rak le. Szaga 

nincs, íze kissé csípős, kellemes, savanyú, de mind 

ezt a tulajdonságát elveszíti, különösen nyitott 

edényben. Ez a víz nem annyira kénes, mint inkább 

vasas, ami pedig rövid idő alatt elillan, ezt tehát 

nem lehet szállítani és csak helyi használatra al-

kalmas.”  
 

Forrás: Pásztor József: A Mátra útikalauz – 1929 

A vas tartalom tehát nem marad sokáig a vízben, 

1896-tól mégis árusítani kezdték az ivócsarnok-

nál, és az 1900-as években Parádi Arsen néven 

országszerte árusították is a gyógyszertárakban, 

mint a szervezet vashiányának pótlására alkalmas 

forrásvizet. 

  

Napjainkban egy kis csövön folydogál, mégis sokan 

felkeresik, és vállalják a sorban állást is, hogy vi-

zét magukkal vigyék a település lakóin kívül a 

messzebbről érkező idegenek is.  

Parádóhuta Parád központjától a Kékesi úton in-

dulva közelíthető meg. Ez az út és az Óhutára vi-

vő közút sajnos nagyon rossz állapotban van, évti-

zedek óta nem történt igazán változás. Az autó-

forgalom mellett jelentős a kerékpáros és a gya-

logos közlekedés is.  

Béres Magdi 
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Tegyünk Parád 

Kincseiért 

Céljaink:  
 

 összefogás megteremtése a lakosság falusi 

kötődéséért, lokálpatrióta tudatosságának 

erősítéséért 

 a parádi lakosság életminőségének javítása 

a közösség aktivitásának növelésével, a fa-

lu közösségi életének újra élesztése 

 a település épített és természeti környe-

zetének védelme, a település értékeinek, 

tárgyi és szellemi kultúrájának megismer-

tetése, vonzóbbá tétele 

 kulturális, idegenforgalmi és sport rendez-

vények szervezése, lebonyolítása 

 Környékbeli települések idegenforgalmi, 

kulturális és civil összefogásának segítése  

„ÖN VÁLASZT, MI SEGÍTÜNK” 

TESCO-S PÁLYÁZAT 

A közösség pályázatot nyújtott be a fenti cím-

mel meghirdetett felhívásra. Az első körön si-

keresen átjutottunk.  

Most zajlik a második kör, ahol a gyöngyösi és 

a hatvani TESCO áruházban lehet szavazni há-

rom szervezet projektjére.  

Rajtunk kívül egy gyöngyösi és egy hatvani 

szervezet van versenyben.  

Az Ilona-völgyben meglévő táblák lecserélésére, 
valamint újabb kiegészítő táblák készítésére kér-
tünk támogatást.  

A táblák pontos információkat adnak majd: 

 az Ilona-völgy látnivalóiról, található növények-

ről, gombákról, ásványokról 

 a Bükki Nemzeti Park geológiai tanösvényének 

állomásairól  

 a túra pontos távolságáról, nehézségi fokáról 

 a táblákon elhelyezett QR kódokkal pedig továb-
bi információk érhetőek el majd az egyes hely-

színeken  

 

 

 

Amennyiben a pályázaton nem nyerünk, a táblákat 
akkor is elkészítjük, melynek kivitelezéséhez ado-
mánygyűjtésbe fogunk majd.  

Támogatásukat köszönjük! 
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Elsőként az Ilona-völgy és a Fehér-kő turista 

útjait tisztítjuk majd ki, az Ilona-völgyben pe-

dig új táblákat készítünk és helyezünk ki. 

Rendszeressé tesszük a szemétgyűjtési akció-

kat.  

Keressük azokat az embereket, akik csatlakoz-

nak hozzánk, további problémákat keresünk, és 

igyekszünk megoldani azokat.  

Közösségünk nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat. 

Havonta találkozunk, beszélgetünk, tervezünk, 

és haladunk a gyakorlati megvalósítás felé.  

Fontos számunkra az önkéntes tevékenység, az 

együttgondolkodás és együtt tevés öröme.  

Keresünk olyan embereket is, akik nem tudnak 

az önkéntes munkában részt venni, de adomá-

nyokkal segítenék munkánkat.  

Ha október 3-31 között a gyöngyösi 

vagy a hatvani TESCO-ban járnak, a 

vásárlásuk után kapott kupont 

dobják a Tegyünk Parád Kincseiért 

közösség urnájába.  

SZAVAZZANAK 

ÖNÖK IS! 


