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Tankönyvvásárlási támogatás

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy 2017. évben a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő,
Pári lakhelyű középiskolások 5.800 Ft, a felsőoktatási
intézményben
hallgatók
pedig
10.000
Ft
tankönyvvásárlási
támogatásban
részesülnek,
amennyiben Önkormányzati Hivatalunkban (Pári,
Nagy u. 18.) 2017. október 13-ig befizetési
bizonylattal igazolják a könyvek megvásárlását.

A tanulóknak iskolalátogatási igazolást szükséges
mellékelniük a tanulói, illetve hallgatói jogviszonyuk
igazolására.

Családi Nap
Immár 4. alkalommal került megrendezésre településünkön a Családi
Nap. Idén is lázas készülődés, szervezés előzte meg a rendezvényt.
Izgultunk az időjárás miatt, hisz első két alkalommal a csapatoknak
rekkenő hőségben, tavaly pedig az eső miatt bent a Teleházban kellett
helytállniuk. Idén kijutott mindenből: amikor a nap ragyogott izzadtunk;
amikor felhők jelentek meg felettünk (enyhítve a hőséget), örültünk;
amikor feltámadt a szél és eleredt az eső a terembe kényszerültünk;
majd amikor a nap ismét ragyogott...
Az időjárás azonban nem szegte kedvét a csapattagoknak. Mint
mindig idén is jókedv, kacagás és jóleső izgalom kísérte végig a napot.
Jókat nevethettünk együtt, egymáson és persze magunkon is. A
versenyszámok igen változatosak és szórakoztatóak, testet és elmét
megmozgatóak voltak. Mind a hét csapat nagyon ügyesnek bizonyult.
Remekül oldották meg a gyorsaságot, ügyességet vagy épp némi
elméleti tudást igénylő feladatokat egyaránt. Jó volt nézni ahogy kicsik
és nagyok együtt, önfeledten adták át magukat a játék örömének; ahogy
bátorították, biztatták egymást; ahogy magával ragadta a játékosokat a
versenyszellem, a győzni akarás. Szívet, lelket melengető érzés volt
mindezt „kívülről”, nézőként figyelni.
A csapatjáték után finom paprikás krumpli várta a versenyzőket és a
falu lakóit egyaránt. Dicséret és köszönet érte a szakácsnőnek, valamint
szorgos kezű segítőinek!
Ebéd után következett az eredményhirdetés, majd egyéni játékokkal,
lovaglással, csillámtetkózással és a tűzoltóknak köszönhetően (nagy
sikert aratott) habpartival folytatódott a délután. Este a táncos lábúakat
bál várta, ahol kedvükre rophatták hajnalig.

Igénylőlapot az Önkormányzati Hivatalban
biztosítunk!

Buzásné Gruber Tünde
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MEGHÍVÓ

Pári siker Szlovákiában!!
2017 Július 1- én Pári Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata által
működtetett tánccsoportok lettek kiválasztva az országból , hogy
képviseljék Magyarországot Párit egy Szlovákiai (Somorja) kultúrális
fesztiválon. A Pári Tavaszi Virágok , Aranyeső hagyományőrző
Tánccsopport és Serafina hastáncos örömmel vette ezt a felkérést és
büszkén és nagy sikerrel teljesítette is ezt a feladatot. A feladat
elvégzése nem okozott problémát mert a szlovák vendéglátók szívélyes
fogadtatása nagyban megkönnyítette a helytállást. Köszönjük a Pári
Önkormányzatnak hogy rendelkezésünkre bocsájtották ehhez a buszt és
köszönjük az itthon maradtaknak az aggódást a hosszú út miatt.
Szerencsésen , fáradtan hazaértünk és elmondhatjuk hogy büszkék
lehetünk Pári táncosaira hogy már többek közt külföldön is sikert értek
el. Most már Somorján ,Szlovákiában tudják hol van Pári és hogy
milyen a Pári hagyományos cigánytánc!

„HITÉLET ÉS KULTÚRA NAPJA” 2017
Sok szeretettel várjuk Önt és családját egésznapos rendezvényünkre!
Helye : Pári Nagy út 24. (IKSZT Teleház)
Ideje: 2017. Augusztus 19.( szombat)
- 11:00 Roma gyerekek keresztelője Igeliturgia Lankó József (A
Pécsi Egyházmegye Romapasztorációs Koordinátora)
-11:00 órától 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,babgulyás sűrűn beás módra) beás hagyományos,
meleg cigánykenyérrel(Punya)
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
-Flare Beás Hagyományőrző Együttes, Pári óvodások műsora,
Sukáripe Roma Hagyományőrző Tánccsoport(Tamási), Kále
LulugyiHagyományőrző Együttes ,Alsószentmártoni Romatest
Hagyományőrző Tánccsoport, Tavaszi virágok Roma Hagyományőrző
Tánccsoport(Pári), , Újiregi Kiscsillagok Roma hagyományőrzők
(Simontornya),Értényi Vadrózsák Hagyományőrző Tánccsoport,
Zombai
Virágszálak
Roma
Hagyományőrző
tánccsoport(Zomba), ,Decsi
Kék Ibolyák , Limba Nostru
együttes,Hagyományőrzők, Nagykónyi Roma Hagyományőrző
Tánccsoport , Kajdacsi Sukár cserhájá Roma Hagyományőrző
Együttes, Komlói Fekete Láng Hagyományőrző Tánccsoport+ Chace
Rom együttes, Manusa Hagyományőrző együttes(Tékes), Pári
Aranyeső Hagyományőrző Tánccsoport
-22:00 Tábortűzes össztánc a hagyományőrző együttesek zenéjére

Bogdán István ( Medy) RNÖ Elnök
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TÁJÉKOZTATÓ!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az Önkormányzati
Hivatal
augusztus 21. hétfőtől
augusztus 25. péntekig
igazgatási szünetet tart, mely alatt a hivatali ügyintézés és az
ügysegédi szolgálat szünetel!
Köszönjük megértésüket!

Vis Maior pályázat
Az önkormányzat 2017 márciusában Vis maior pályázatot
nyújtott be, a Kis utca 157. szám előtti 271/3. hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú makadámút és betonjárda
helyreállítására. Az említett területek alatt egy használaton
kívüli pince helyezkedik el, melynek beomlása közművet,
illetve a közlekedésbiztonsági kockázatot rejt. A
szakhatóságok indokoltnak ítélték kérelmünket, így a
Belügyminisztérium pályázatunkat 3 342 000 támogatásban
részesítette.
A munkák megkezdése szeptember hónapban várható,
melynek
következtében
az
érintett
szakaszon
forgalomkorlátozásra kell számítani.

Tisztelt Ebtartók!
Az utóbbi időben egyre több kutyatartással, illetve támadással
kapcsolatos bejelentés érkezett az önkormányzathoz. Rendszerint a
közterületen felügyelet nélkül tartózkodó, a járókelőket megtámadó,
illetve az ingatlanról kiszökő kutyákról érkezett panasz. A
megszaporodott bejelentések indokolják, hogy felhívjuk az ebtartók
figyelmét a következőkre.
Az önkormányzat helyi rendeletben nem korlátozhatja az állattartást, de
ez nem jelenti a korlátok, feltételek nélküli állattartást; az állatok tartása
ugyanis "nem veszélyeztetheti az emberek és állatok egészségét, jólétét,
és nem károsíthatja a környezetet". Minden esetben be kell tartani az
állattartásra vonatkozó jogszabályokat, előírásokat.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
értelmében az állattartó köteles gondoskodni az állat megfelelő és
biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének
megakadályozásáról. Az állatok tartójának biztosítania kell az állat
közterületre jutásának megakadályozását. Azzal, hogy az állat
felügyelet nélkül közterületen tartózkodik, a gazda törvényt sért, mely
alapján a jegyző állatvédelmi bírság kiszabására jogosult.
A törvény értelmében a kutyát megfelelő, biztonságos helyen kell
tartani, vagy a jogszabályi előírásoknak megfelelően meg kell kötni, a
szökésveszély megakadályozása érdekében.
Felhívjuk a kutyák gazdáinak figyelmét, hogy aki az állattartásra
vonatkozó előírásokat megsérti, illetve kutyája szökésének
megakadályozásáról nem gondoskodik, pénzbírsággal sújtható. A bírság
kiszabása mellett a jegyző az állatvédelemre, valamint az állattartásra
vonatkozó szabályok megsértése esetén az állattartást korlátozhatja,
vagy megtilthatja. Aki a kutyáját közterületen kóborolni hagyja,
szabálysértést követ el, és szabálysértési bírsággal sújtható.
Kérjük az állattartók felelősségteljes magatartását a lakosság megóvása,
valamint az eb tartásra vonatkozó szabályok maradéktalanul történő
betartása érdekében!
Kis-Fehér Katalin
jegyző
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Rendelő és óvoda felújítás
Magyarország Kormánya által meghirdetett VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítése című felhívására Pári óvoda és rendelő külső felújítása és
energetikai korszerűsítése címmel pályázatot nyújtottunk be a tavalyi
évben.
A 2017. július 13-án kelt támogatói okirat szerint, pályázatunk
41 831 904 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesül.
Pályázati forrásból, a Kis utca 152 szám alatti ingatlan energetikai
korszerűsítésére, nyílászáró cserére, külső hőszigetelésre, tető cserére,
valamint napelemek felszerelésére kerül sor.

Kedves Pári lakosok kérjük Önöket, hogy gyűjtsék az
üdítős, szörpös, öblítős, tejszínhabos vagy bármilyen
műanyagkupakokat és juttassák, el hozzánk a Pári
IKSZT-be.
Előre is köszönjük!

A kivitelezés, a szükséges eljárások lefolytatását követően fog
elkezdődni.
Pári Község Önkormáyzata

Értékmegóvás
Múlt hónapban óvodánk udvarára térfigyelő kamera került felszerelésre.
A kamerával a játszóteret, futballpálya, a mellette lévő üres területet és
az ezek mellett lévő utat lehet látni. Terveink szerint a futballpálya
melletti üres területen valósulna meg a sportpark - amire pályázatot
adtunk be -, így kialakulna a szabadidő parkunk, melynek megóvása
érdekében került felszerelésre a kamera.

Pári IKSZT

Köszönetünket kívánjuk kifejezni azoknak az önkénteseknek, akik
segítettek a kamera elhelyezésében.
Pári Község Önkormányzata
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dr. Hegedüs János Plébános úr búcsúztatója

2017. augusztus 26. (Szombaton) 21 órától az
IKSZT-ben.
2017. július 28-án 19 órai kezdettel a Pári Község Önkormányzata nevében
Farkas Jánosné Polgármester asszony köszönt el ünnepélyesen megterített
asztalnál, finom vacsora mellett dr. Hegedüs János Plébános úrtól az
Egyházközség, valamint az Önkormányzat testületi tagjai részvételével.
Polgármester asszony megemlékező ajándék átadása mellett megköszönte
János Atyának a közel 12 év szolgálatát, és azt, hogy mindig sikeresen tudtak
együtt dolgozni.
Plébános úr megköszönte a meglepetés vacsorát, és az ajándékot, majd a 12 év
örömeiről, az egyházban együtt töltött időkről folyt a beszélgetés. Az
elköszönés könnyeket csalogatott a szemekbe.
Dr. Hegedüs János Plébános úr 2017. július 30-án, vasárnap tartott szentmisén
köszönt el a Pári Egyházközségtől, és a kedves Hívektől, akiket fájó szívvel,
12 év szolgálat után nehezen hagyott itt.
Ő igazán a hivatásának élt, és másokat segített, mások boldogságának örült.
Boldog volt, ha keresztelhetett, hiszen egy új keresztény érkezett a kis
falunkba. Szomorú volt, ha valaki eltávozott, hiszen azzal egy keresztény
lélekkel kevesebben lettünk.
János Atya mindenkihez türelmes volt, szeretetét – amivel Jézus megáldotta és
felkészítette – mindenkire kiárasztotta.
A szentmise végén átadásra került az Egyháztestület és a Hívek által közösen
vásárolt ajándék és virágcsokor.
János Atya ezeket a gondolatokat hagyta itt nekünk:
„Íme én veletek vagyok mindennap a világ végezetéig.” /Máté 28.20/

Fiatalok, aki szeretne részt venni a vacsorán az
jelezze nekünk augusztus 18-ig (Péntek) a Pári
IKSZT-ben.
A belépés díja: 500 Ft.
Sok szeretettel várunk mindenkit.
Pári IKSZT

Both Béláné
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A jövő digitális tanulj meg élni benne!
Szelektív hulladékszállítás
Felhívjuk figyelmüket, hogy a szelektív hulladékszállítás augusztus –
szeptember hónapokban az alábbiak szerint lesz esedékes:
Kék tetejű gyűjtőedény:
- zöldhulladék
augusztus 25.
szeptember 22.
A térítésmentes 35 órás informatikai képzésre van lehetőség, ami a
számítógép, tablet és az okostelefon használatához szükséges alapvető
tudáshoz juthatnak a résztvevők.
A képzéseken részt vehet, aki
•
•
•
•
•
•
•

elmúlt 16 éves és nincs tanulói/hallgatói jogviszonya
nem múlt el 65 éves, így a megszerzett tudást a munka
világában is hasznosítani tudja,
nem igazodik el a digitális világban, és úgy érzi, hogy sok
mindenből kimarad,
könnyebben szeretne munkát találni,
megtanulná használni az okos eszközöket,
szeretné a családdal, ismerősökkel az interneten keresztül is
tartani a kapcsolatot,
otthonról szeretné intézni dolgait az okos eszközök
használatával.

Tanfolyamra jelentkezni a Teleházban található regisztrációs lapokon
lehet.
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papír hulladék

Sárga tetejű gyűjtőedény:
- műanyag + háztartási fém

augusztus 11.
szeptember 08.
augusztus 11.
szeptember 08.

Minden hulladék tisztán, étel- és vegyszermaradéktól mentesen
helyezhető az edénybe!

Képviselő – testületi 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

