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Erzsébet utalvány
A gyámhatóság annak a gyermeknek, akinek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév
augusztus 1-jén fennáll, természetbeni támogatást nyújt
fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására
felhasználható 5.800,-Ft-os Erzsébet-utalvány formájában. Az
utalványok várhatóan augusztus végén kerülnek kiosztásra.
A lejárt gyermekvédelmi határozatok megújításáról az
igénylők szíveskedjenek gondoskodni!
Igénylésüket az önkormányzati hivatalban adhatják be.

„A hamisság mindenképp önzésből fakad, sorsa is
szükségszerűen véges. Vele szemben az igazság csak
ideiglenesen veszíthet, sorsa viszont szükségszerűen torkollik
a végtelenbe. Az igazság ezért sose lehet türelmetlen vagy
támadó, és sose irányulhat senki ellen. Tartalmára hogyan is
cáfolhatna rá természete? Győzelme a szelídekre vár, és a
türelmesekre.” (Pilinszky János)

CSALÁDI NAP
Bár az idő egyáltalán nem volt kegyes hozzánk, mi nagy
lendülettel és még nagyobb lelkesedéssel indultunk neki a napnak.
A csapatos vetélkedő délelőtt 10 órakor kezdődött, melyen 7
csapat képviseltette magát. Sajnos az idő beszorított minket az
IKSZT-be, de ez senkinek nem szegte kedvét. A különböző
ügyességi és logikai feladatok végén győztest hirdettünk, de a többi
csapat sem ment haza üres kézzel. A vetélkedő után mindenki
megkóstolhatta a paprikás krumplit, amit a szorgos asszonyok a
délelőtt folyamán főztek. A finom ebéd elfogyasztása után az
egyéni vetélkedők következtek, melyek kicsiknek és nagyoknak
egyaránt szolgáltak vicces feladatokkal. Akinek már nem volt kedve
versenyezni,
azok
csillámtetkót
csináltathattak,
kézműveskedhettek, vagy a főzőverseny résztvevőit figyelhették
meg, esetleg kipróbálhatták ügyességüket a népi játékok
valamelyikén.
Este hurkával vártuk az éhes érdeklődőket és a napot egy teltházas bállal zártuk, ahol az Alpha együttes húzta a talp alávalót.
Reméljük, mindenki jól érezte magát, és örülünk, hogy a rossz idő
ellenére is ilyen sokan részt vettek a rendezvényen!
A segítőknek, felajánlóknak, támogatóknak pedig nagy-nagy
köszönet a közreműködésért, és jövőre ismét visszavárunk
mindenkit.

MEGHÍVÓ
HITÉLET ÉS KULTÚRA
NAPJA
Sok szeretettel várjuk Önt és
családját egész napos
rendezvényünkre!
Helye : Pári Nagy út 24. (IKSZT Teleház)
Ideje: 2016. Augusztus 13.( szombat)

– 11:00 Roma gyerekek keresztelője, Igeliturgia Lankó
József (A Pécsi Egyházmegye Romapasztorációs
Koordinátora)
– 11:00 Főzőverseny hozott anyagból, nevezés a helyszínen
– 12:30-13:00 Hegedüs János (Tamási Plébánia vezetője)
megáldja a rendezvényt.
– 13:30-14:30 Ebéd – Menü: Kárnyé dő pork ku körbajé
(disznóhús krumplival) Kurécs ku kárnyé dö böjás kupil (
Húsos káposzta cigánygyerek módra) beás hagyományos,
meleg cigánykenyérrel
– 14:30-15:30 Igeliturgia (Hegedűs János a Tamási Római
Katolikus Plébánia vezetője)
– 15:30 Polgármesteri köszöntő, Elnöki köszöntő és Pongó
Ignác ( ORÖ Képviselő) köszöntője CIGÁNYHIMNUSZ

– 15:45-től Hagyományőrző csoportok fellépése
Szalántai Roma Hagyományőrző Tánccsoport, Pári
óvodások műsora, Sukáripe Roma Hagyományőrző
Tánccsoport(Tamási), Fund Kaposvár Hagyományőrző
Tánccsoport, Alsószentmártoni Romatest
Hagyományőrző Tánccsoport, Tavaszi virágok Roma
Hagyományőrző Tánccsoport(Pári), „Virágpor Band”
együttes(Szekszárd), Párni Lulugyi Roma
hagyományőrzők (Simontornya), Értényi Vadrózsák
Hagyományőrző Tánccsoport, Zombai Virágszálak Roma
Hagyományőrző tánccsoport(Zomba), Gilvánfai
Zenebona Beás Hagyományőrző Együttes, Decsi Roma
Hagyományőrzők, Nagykónyi Roma Hagyományőrző
Tánccsoport, Sükösdi Roma Hagyományőrző
tánccsoport, Kajdacsi Roma Hagyományőrző Együttes,
Komlói Fekete Láng Hagyományőrző Tánccsoport+
Chace Rom együttes, Manusa Hagyományőrző
együttes(Tékes), Pári Aranyeső Hagyományőrző
Tánccsoport
– 19:00 Tábortüzes össztánc a hagyományőrző együttesek
zenéjére
– 22:00 Ingyenes Bál ( Limba Nostru együttes)
Pári Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Az alábbi szolgáltatások elvégzését vállaljuk, az aktuális
árlistánk alapján:
Szolgáltatás megnevezése
Üzemórában végzendő munkálatok (pl.:
szállítás) MTZ-552 Traktorral, Pótkocsival
Kaszálás MTZ-552 Traktorral

Szolgáltatás díja*
6.000,- Ft/óra
10.000,- Ft/ha

Rendsodrózás MTZ-552 Traktorral

5.000,- Ft/ha

Szántás MTZ-552 Traktorral

22.000,- Ft/ha

Kombinátorozás MTZ-552 Traktorral

8.000,- Ft/ha

Mulcsozás MTZ-552 Traktorral
Terepviszonytól függően egy oldalra
végzett munka MTZ-552 Traktorral
JCB-3CX típusú homlokrakodó árokásó
gép, kombinált 1,0 m3-es homlok-rakodó
kanállal targoncavillával mélyásó szerelék
0,4 és 0,8 m széles kanalakkal
GHY-103 forgalmi rendszámú
személyszállító gépkocsi használati díja
LFK-236 forgalmi rendszámú
tehergépjármű használati díja
gépjármű vezető díja

8.000,- Ft/ha
feljebb szereplő tarifák
1,5-szerese
7.500,- Ft/óra

102,- Ft/km
102,- Ft/km
1524,- Ft/óra

Fűnyírás, kézi tolású géppel

8,- Ft/m2

Fűnyírótraktorral

6,- Ft/m2

Kézi kaszálás, sík területen, damillal

16,- Ft/m2

Kézi kaszálás, sík területen, késsel

20,- Ft/m2

* A fenti szolgáltatási díjak az ÁFA-t tartalmazzák.



JCB-3CX típusú homlokrakodó árokásó gép csak gépkezelővel
együtt bérelhető.
JCB-3CX típusú homlokrakodó árokásó gép kiszállása Pári község

7.

területén ingyenes, vidéki munkahelyre 7.500,- Ft/óra



Szolgáltatást bárki igénybe veheti, térítési díj ellenében,
személyes írásos megrendelés alapján 7091 Pári, Nagy utca 18.
Polgármesteri hivatalban
Az elvégzett munka kiszámlázása a szolgáltatás által érintett
terület méretének megállapítását követően történik.

Érdeklődni lehet: Balipap Csabánál a 20/352-1843 telefonszámon, vagy
a 74/887-166 vezetékes hívószámon.
Pári, 2016. július 22.

Lovas suli
Július 19-én lovas suli indul a Pári Önkormányzat szervezésével. A
helyes technikát Kapoli István lovas oktató instrukciói alapján
sajátíthatják el a gyerekek és felnőttek egyaránt.
Szeretettel várunk mindenkit, aki szívesen megtanulna lovagolni,
illetve technikáját szeretné tovább fejleszteni.
Bővebb információ a 70/364-4861 telefonszámon kérhető.
Töltsük aktívan a nyarat!

Torna
Szeretettel várunk minden mozogni vágyót, heti két alkalommal.
Szerdán és pénteken este 19:00-kor.
A részvétel ingyenes, vizet mindenki hozzon magával, és egy
törölközőt, hogy legyen mit bedobni!

Pári Zrt.-vel kapcsolatos tájékoztatás
Lakosság részéről többször felmerült az igény a Pári Zrt.-vel
kapcsolatos események közzétételére. Ennek eleget téve egy
nyilvános tárgyaláson hozott ítélet kapcsán kívánunk rövid
tájékoztatást adni.
2015. március 11-én a Pári Zrt. közgyűlésén a részvényesek 99,5 %
-a úgy határozott, hogy Gere Zoltánt a vezérigazgatói tisztségből
visszahívja, munkaviszonyát megszünteti. A munkaviszony 2015.
április 23. napjával megszüntetésre került.
A képviselő-testület 2016. május 3-án Gere Zoltánnal
megbeszélést tartott, ahol Páczelt János (PJ.) alpolgármester
kérdést intézett Gere Zoltánhoz (GZ.).
„PJ.: Munkaügyi bíróságon van-e ügy a felmondásoddal
kapcsolatban?
GZ.: Mivel jogtalan volt a felmondás, természetesen tavaly
indítottam el, ahogy a felmondást megkaptam áprilisban, vagy
mikor, májusban fogalmam sincs, és a munkaügyi bíróság akkor azt
mondta, ha lesz az ítélőtáblának döntése. Tehát minden egyes per
PJ.: addig fel van függesztve.
GZ.: Akkor ezt mondta.” (szó szerinti idézet)
Ebből a képviselő-testület arra következtetett, hogy a munkaügyi
bíróságon egy, a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos per
van, ami jelenleg – mint sok egyéb folyamatban lévő ügy is –
felfüggesztésre került.
Majd 2016. június 27-én tudomást szereztünk arról, hogy:
Gere Zoltán elmaradt munkabérének kifizetésére a Pári
Zrt.-vel szemben a munkaügyi bíróságon pert indított. Az
ítéletben az olvasható, hogy a Pári Zrt.-t mint ügyvezető,
Schmidt Györgyné képviselte Gere Zoltánnal szemben.
Ezt az ügyet a munkaügyi bíróság 2016. május 4-én

tárgyalta és úgy határozott, hogy Gere Zoltánt a módosított
keresetében foglaltaknak megfelelően, bruttó 12 612 572Ft
elmaradt munkabér illeti meg, továbbá 2015. november 5.
napjától az elmaradt munkabér után járó kamat is jár. A
követelését Gere Zoltán arra alapozta, hogy a 2015. március 11-i
közgyűlési döntést a munkaviszony felmondásáról a cégbíróság
elutasította (a döntés nem jogerős) és ő a felmondás óta is
munkát végez. Schmidt Györgyné nem vitatta a munkavégzés
tényét és azt állította, hogy mindezt a Zrt. érdekében végzi.
Mivel az ítélet meghozataláról csak a jogerőssé válás után 2016.
június 27-én szereztünk tudomást, már csak perújítási kérelem
benyújtására volt lehetőségünk, melyben kértük az ítélet hatályon
kívül helyezését, végrehajtásának felfüggesztését.
Pári Község Önkormányzata

Szelektív hulladékszállítás
Felhívjuk figyelmüket, hogy a szelektív hulladékszállítás
augusztus hónapban a következő napon, az alábbiak
szerint lesz esedékes:
Kék tetejű gyűjtőedény:
zöldhulladék

augusztus 12.

papír hulladék

augusztus 26.

Sárga tetejű gyűjtőedény:
műanyag + háztartási fém

augusztus 26.

Minden
hulladék
tisztán,
ételés
vegyszermaradéktól mentesen helyezhető az edénybe!

Képviselő-testület jegyzőkönyvei a település
honlapján, a letöltések menüpont alatt olvashatók.
Felelős kiadó: Pári Község Önkormányzata
Cím: 7091 Pári, Nagy u. 18.
Tel.: 887-165
E-mail: ujsagpari@gmail.com
Szerkesztés, tördelés: Pári Község Önkormányzata

