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Tankönyvvásárlási támogatás
Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy 2016. évben a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben nem részesülő, Pári lakhelyű általános- és
középiskolások 5.800 Ft, a felsőoktatási intézményben
hallgatók pedig 10.000 Ft tankönyvvásárlási támogatásban
részesülnek, amennyiben Önkormányzati Hivatalunkban
(Pári, Nagy u. 18.) 2015. október 15-ig befizetési bizonylattal
igazolják a könyvek megvásárlását.
A közép- és felsőoktatási intézményben tanulóknak
iskolalátogatási igazolást szükséges mellékelniük a tanulói,
illetve hallgatói jogviszonyuk igazolására.

2.

Tisztelt Szülők, Nagyszülők!
Bizonyára már sokan értesültek arról, hogy
településükön az óvodában személyi változás történt.
Habár nem is olyan új ez a dolog, hiszen közel egy éve
dolgozom már az óvodás gyermekekkel. Inkább a
minőségben és az ellátandó feladatokban történt változás.
Ezúton szeretnék bemutatkozni Pári község lakóinak.
Gebhardt Tibornénak (Edit néni) hívnak. Óvónői, tanítói
és gyógypedagógusi végzettséggel rendelkezem. 18 évig
dolgoztam Fürgeden, tanítottam az iskolában, később
gyógypedagógusként és óvónőként dolgoztam ott is.
Az elmúlt egy évben megismertem a gyerekeket, mivel
fejlesztési feladatokat láttam el, ami azt jelenti, hogy
segítettem a nagycsoportosok iskolára való felkészülését.
Óvónőként fogok az óvodában dolgozni ezután. Nagyon
sok feladatunk lesz, mivel az óvodás gyermekek többsége
nagycsoportos és középsős. Ezért főleg az iskolára való
felkészítés, felkészülés lesz a legfontosabb a következő
tanévben. Az óvodai tanév szeptember 1-jén kezdődik,
amikor is szeretettel várjuk a régi és új óvodásokat.

Igénylőlapot az Önkormányzati Hivatalban biztosítunk!

Pári Község Önkormányzata

Gebhard Tiborné óvónő
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Hitélet és Kultúra Napja 2016

fel konferálta a következő fellépőt! A fellépők sora után hajnalig
tartó bállal zártuk a napot.
Köszönjük a támogatóknak és segítőknek, hogy akadálymentes
szép napot tölthettünk együtt mindenkivel aki megtisztelte
rendezvényünket jelenlétével, a barátság és a tolerancia
jegyében!
Köszönöm szépen a rengeteg munkát ami bele lett fektetve,
hogy a Páriak és a nem Páriak gazdagabbak legyenek
élményekkel és barátokkal! Amennyiben módom és
lehetőségem lesz továbbra is ezen az úton szeretnék tovább
haladni mely a jó viszony megtartására és összetartásra ösztönzi
a már barátokat és ezután barátokká váló embereket.

A Pári Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevében immár
negyedszer mondok köszönetet a Pári embereknek, akik
vendégszeretetükkel, jókedvükkel és kedvességükkel otthont
teremtettek a augusztus 13-án megrendezett „Hitélet és kultúra
napja” elnevezésű rendezvényünknek. Rendezvényünk
rendhagyóan jól sikerült, minőségben messze maga mögött
hagyva az eddigieket, nem azért, mert azok rosszak lettek
volna, hanem azért, mert ez évben minden téren a minőséget
kerestük és a magas színvonalat amit a résztvevők visszajelzése
alapján sikerült is megvalósítani.
A délelőtt fő programja a lázas készülődésen kívül az volt, hogy
meg legyen keresztelve 17 gyermek, az előző évhez hasonlóan
Lankó József a Pécsi Egyházmegye Roma Pasztorációjáért
felelős koordinátor, Alsószentmártoni plébánosának jóvoltából.
Az ebéd elkészítéséről Balogh Lászlóné és Freisinger Györgyné
gondoskodott csodálatos roma ízeket varázsolva a megjelentek
számára tartandó megvendégeléshez. A főzőverseny résztvevői
akik ugyanúgy bárkit vendégül láttak ételeikkel fokozták ezt a
gaszronómiai kavalkádot. Meglepetésünkre, és teljes mértékben
jogosan, nem roma nyerte meg ezt a kis megmérettetés, hanem
Probszt József (Dzsákszi) a tökéletesen elkészített „babos
káposztás csülök” néven benevezett ételével, maga mögött
hagyva
vegyespörkölteket,
pacalpörkölteket,
lecsókat,
babgulyást mely ételek természetesen ugyanúgy finomak lettek
….de a zsűri döntött!
Délután 2-től este 10 óráig rengeteg táncos és zenész
szórakoztatta és kápráztatta el a közönséget folyamatosan, a
műsorban akkor volt csak szünet amikor Balogh Rózsa Bianka

Bogdán István (Medy)
Pári Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Elnök
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Vis maior pályázatok

Az alábbi szolgáltatások elvégzését vállaljuk, az aktuális
árlistánk alapján:

A képviselő-testület 2016. április 6.-i testületi ülésén úgy
határozott, hogy a Kis utca 216.-217. számú ingatlanok
előtti és a Kossuth utca 259.-260. számú ingatlanok előtti
szakaszon a közút süllyedése és a rézsűcsúszás miatt
Belügyminisztériumi támogatást igényel.
Miniszteri döntés mindkét pályázatot, 90%-os intenzitással
támogatja, összesen 23 410 000 Ft vis maior támogatást
biztosít a helyreállítási munkálatokra.
Pári Község Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÓ!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az Önkormányzati
Hivatal
Augusztus 22. hétfőtől
Augusztus 26. péntekig
igazgatási szünetet tart, mely alatt az ügyintézés szünetel!

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/km

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
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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.
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Szelektív hulladékszállítás
Felhívjuk figyelmüket, hogy a szelektív hulladékszállítás
augusztus - szeptember hónapokban a következő napokon,
az alábbiak szerint lesz esedékes:
Kék tetejű gyűjtőedény:
papír hulladék
augusztus 26.
szeptember 23.
zöldhulladék

Pári, 2016. augusztus 18.

Gyermekorvosi ellátás
2015. szeptember 1-től dr Rátkai Ildikó gyermekorvossal
1 évre szóló helyettesítési szerződést kötött az
önkormányzat a gyermekorvosi feladatok ellátására, mivel
az akkor meghirdetett, dr Hóbor Béla gyermekorvosi
praxisának átadása sikertelen volt. Az ismételten
meghirdetett gyermekorvosi körzet feladatellátására dr
Bartalos Petra Margit gyermekorvos jelentkezett, így 2016.
szeptember 1-től ismét két gyermekorvosi körzet lesz
Tamásiban. Pári a II. számú körzethez tartozik, amit az új,
Bartalos Petra Margit doktornő fog ellátni.

szeptember 9.

Sárga tetejű gyűjtőedény:
műanyag + háztartási fém

augusztus 26.
szeptember 23.

Minden hulladék tisztán, étel- és 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

Pári Község Önkormányzata

E-mail: ujsagpari@gmail.com
Szerkesztés, tördelés: Pári Község Önkormányzata

