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Óvodai hírek

2016. október 5-től óvodánkban új óvónéni dolgozik. Pár
mondatban szeretnénk bemutatni.
Király Katalinnak hívják (Kati néni). Éveken keresztül a tamási
Waldorf Óvodában dolgozott mint óvónő. Szeretett volna egy kis
faluban, kis közösségben dolgozni, ahol a gyerekekkel
családiasabb légkört lehet kialakítani. Nagy szerepe lesz az óvoda
csinosításában, szebbé tételében és a különböző kézműves
technikák gyerekekkel való megismertetésében.
Az óvoda dolgozói és a gyerekek most a Márton napra
készülnek. A pontos időpontról még nem tudunk tájékoztatást
nyújtani, mert János atyával a későbbiekben tudunk egyeztetni.
Erről még értesítjük a falu lakosságát.
Tisztelettel: óvoda dolgozói
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BURSA HUNGARICA Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
felsőoktatási hallgatók számára
a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére
vonatkozóan
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat
illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony
keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot
és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan
képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben
folytatják tanulmányaikat.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói
regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a
rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő
felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPERBursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az
Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói
regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati
adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói
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részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni!
A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését
követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési
önkormányzatnál kell benyújtaniuk a

BURSA HUNGARICA Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban
meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A
pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott
pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa
rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban
nem vesznek részt.

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat
illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló
középiskolások;
vagy

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő
benyújtásának határideje: 2016. november 8.
A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely
szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri
hivatalánál kell benyújtani.

Bővebb tájékoztatás az EPER-Bursa rendszerből letölthető,
illetve az Önkormányzati Hivatalban kérhető.

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény
keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt
venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik
2017. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt
felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2017/2018.
tanévben ténylegesen megkezdik.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói
regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
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Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a
rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő
felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPERBursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az
Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói
regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati
adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói
részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és
feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a
települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A
pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó
mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban
meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai
hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az
önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A
nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
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Figyelem!
A tankönyv támogatást igénylők
2016.október 24. napjától, hétfőtől a
Polgármesteri Hivatalban felvehetik a
támogatási összegeket.
Őszi kézművesház

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő
benyújtásának
határideje: 2016. november 8.

Szeretettel várunk kicsiket, nagyokat egyaránt
2016. október 22-én délután 15 órakor
az ŐSZI KÉZMŰVESHÁZUNKBA
az IKSZT-be.

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely
szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri
hivatalánál kell benyújtani.

Készítünk pl.: irattartót, ablakdíszt és
tököt is faragunk.
Pári IKSZT

Bővebb tájékoztatás az EPER-Bursa rendszerből letölthető,
illetve az Önkormányzati Hivatalban kérhető.
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Minimum fesztivál
avagy az utolsó nagy durranás
Idén is megrendezésre került Páriban a falunap. Igyekeztünk
kihozni a legtöbbet a lehetőségekből, és én személy szerint úgy
gondolom, hogy sikerült is.
Mint már hosszú évek óta mindig, most is a szépkorúak
köszöntésével indult a hétvégi ünnepség. Az ebéd megkezdése
előtt régi slágerekkel örvendeztette meg Rákóczy Szilvi az
időseket. Ezután a finom ebéd elfogyasztása következett, majd a
sütemény előtt idén is a pári Edelweiss Asszonykórus
szórakoztatott mindenkit. Ajándékkal is kedveskedtünk
időseinknek: idén pári emblémás esernyőt kaptak, melyet a PÁME Bt. készített.
Szombaton kora délután gyülekeztünk a templom előtt és
boldog meglepetésként ért, hogy szép számmal beöltözve
csatlakoztak a felvonuláshoz. Úgy érzem, hogy az utóbbi évek
feszült hangulata óta, idén először érezhettem/érezhettük azt,
hogy megint egy kicsit összefogtunk és csodálatos megállókkal
készültek/készültetek. Miután visszaértünk az IKSZT-be,
megkezdődött a kulturális műsor, ahol felléptek kis ovisaink, a
Hőgyészi Német Nemzetiségi Tánccsoport, a pári Tavaszi
Virágok, Tamásiból a Jamila Hastánccsoport, pári Edelweiss
Asszonykórus, pári Aranyeső Tánccsoport, a tengődi
Zumbatánccsoport, a Happy Street Band és nem utolsó sorban
Furján Balázs, emellett kihirdettük a rajzpályázat eredményét
is.
Sztárvendégeink előadásánál rengetegen voltunk már és nagyon
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jó hangulatú egy órát tölthettük el velük.
Külön köszönet illeti Péter Csabát és segítőit, akiknek a finom
babgulyást köszönhetjük. És hogy mit csináltunk, míg a zenekar
felszerelt az esti bálra? Hát nagy örömmel elfogyasztottuk a
különválás tizedik évfordulójára vett csokoládé tortát.
Este a bálban túlzás nélkül mondhatom, hogy annyian voltunk,
hogy egy tűt se lehetett volna leejteni. És a hangulat is
fantasztikus volt, melyről a Sprint Live Music Band
gondoskodott.
A szombati ünnepséget még nem igazán kipihenve vasárnap a
kispolgárokat köszöntöttük. A helyi katolikus templomban 9
gyermek, valamint szüleik, hozzátartozóik hallgatták
polgármester asszony köszöntőjét, majd pedig Gutheil Adél
kedveskedett nekünk egy verssel.
A kispolgárköszöntő és ünnepi szentmise után, délután a sporté
volt a főszerep: először a kicsik bizonyították ügyességüket,
majd pedig az idősebb generáció mutatta meg, hogy még mindig
jó formában van.
Úgy vélem, hogy idén is jó hangulatú, kellemes hétvégét
zártunk; és rengeteg embernek jár ezért a köszönet. Attól
tartva, hogy valakit kihagyok, nem sorolnám fel a neveket, de
tényleg köszönjük a sok-sok segítőnek, közreműködőnek a
támogatást. Nélkülük/nélkületek nem jöhetett volna létre ez a
rendezvény.
Pech Zsanett
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A rajzpályázat nyertese Nieder Adél lett.

13.

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
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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.
Pári, 2016. június 22.

Szilárd hulladékszállítás

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

A helyi rendeletünk és a szolgáltatói megállapodás is úgy
rendelkezik, hogy az ingatlan tulajdonos az ingatlanában
keletkezett hulladékot tartalmazó edényt, a gyűjtés napján
6 óráig köteles közterületre kihelyezni. Ezért ha a későbbi
kihelyezés miatt elmarad a gyűjtőedény kiürítése, nem áll
módunkban reklamálni. Amennyiben a hulladék
elszállítással kapcsolatban egyéb hiányosságot tapasztalnak,
kérem, szíveskedjenek a 887-165-ös telefonszámon, vagy a
polgármesteri hivatalban személyesen jelezni, hogy azt
továbbítani tudjuk a szolgáltató felé.
Farkas Jánosné polgármester
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Kerti hulladék égetés helyi szabályairól szóló
rendelet módosítása
Mivel a 2007-ben megalkotott rendeletben foglalt
rendelkezéssel kapcsolatban több jelzés érkezett a lakosság
részéről, ezért napirendre vettük a rendelet módosítását.
2016. szeptember 27-i testületi ülésen módosításra került a
kerti hulladék égetés szabályairól szóló helyi rendeletünk.
Ennek értelmében a településen kerti hulladékot és avart
minden héten kedden, és minden hónap első szombati
napján lehet égetni. Az égetést csak szélcsendes időben
lehet folytatni. A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási
tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.
Kérünk mindenkit tekintettel a levegővédelmi
szempontokra, hogy részesítsék előnyben a
komposztálással történő hulladékkezelést, valamint a
szervezett szelektív szemétszállítást.
Amennyiben szükségesnek ítélik a tűzgyújtást akkor azt
kérjük körültekintően végezzék, és csak száraz kerti
hulladékot égessenek.
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„Katica játszótér”
2016. szeptemberében Pári Község Önkormányzata által
meghirdetésre került az „Adjunk nevet a játszóterünknek”
elnevezésű rajzpályázat.
13 beérkezett mű közül választott a zsűri, nagyrészt 5 és 7
év közötti gyerekek rajzaiból, de idősebbek is pályáztak.
Dobogós helyre Kiss Gergely Kacagó sziget, Kis Liliána
Napsugár játszótér és nyertesünk,
Nieder Adél Katica játszótere
került.
Ezúton is gratulálunk a rajzpályázat összes résztvevőjének,
és köszönjük a beküldött műveket.

Pári Község Önkormányzata
Pári Község Önkormányzata
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Megemlékezés
Az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista
terror elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen
folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar
történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A
budapesti diákoknak az egyetemekről kiinduló békés
tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án, és a fegyveres
felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be
Csepelen november 11-én.
Az október 23-i budapesti tömegtüntetés a kommunista
pártvezetés ellenséges reakciója és a fegyvertelen tömegre
leadott véres sortűz következtében még aznap éjjel
fegyveres felkeléssé nőtt. Ez a kormány bukásához, a
szovjet
csapatok
visszavonulásához,
majd
a
többpártrendszer
visszaállításához
és
az
ország
demokratikus átalakulásának megkezdéséhez vezetett. A
szovjet politikai vezetés azonban a kezdeti hajlandóság
után meggondolta magát, és miután számíthatott arra, hogy
a nyugati nagyhatalmak nem nyújtanak a magyar
kormánynak segítséget, november 4-én a szovjet csapatok
hadüzenet nélkül háborút indítottak Magyarország ellen.
Az aránytalan túlerővel szemben egyedül maradt ország
több napon át folytatott hősi forradalma így végül elbukott.
A forradalom leverését követő évtizedekben az 1956-os
eseményeket a pártállami hatalom ellenforradalomnak
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bélyegezte és elítélte, de a rendszerváltás során
megváltozott az események hivatalos értékelése. 1989.
október 23. óta ez a jeles nap kettős nemzeti ünnep
Magyarországon: az 1956-os forradalom kitörésének napja
és a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napja.

„1956. október 23-a örökké élni fog a szabad emberek és
nemzetek emlékezetében. E nap a bátorság, az öntudat és a
győzelem napja volt. A történelem kezdete óta nincs még
egy nap, mely világosabban mutatja az ember
csillapíthatatlan vágyát a szabadság iránt – bármily kicsi is
a siker esélye, s bármily nagy is az áldozat, amit követel.”

John F. Kennedy (1960)
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Szelektív hulladékszállítás
Felhívjuk figyelmüket, hogy a szelektív hulladékszállítás
október – november hónapokban a következő napokon, az
alábbiak szerint lesz esedékes:
Kék tetejű gyűjtőedény:
- papír hulladék

október 28.
november 25.

- zöldhulladék

november 11.

Sárga tetejű gyűjtőedény:
- műanyag + háztartási fém

október 28.
november 25.

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

