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Infrastrukturális fejlesztések
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Kedves Pári lakosok kérjük Önöket, hogy továbbra is gyűjtsék az üdítős,
szörpös, öblítős, tejszínhabos vagy bármilyen műanyagkupakokat és
juttassák, el hozzánk a Pári IKSZT-be.
Az eddig beérkezett kupakokat hálásan köszönjük!

Az önkormányzat 2014-2019 évi gazdasági programjában, mint kiemelt
cél szerepel az infrastruktúra fejlesztése.
Ennek megfelelően, igyekszünk minden adódó lehetőséget kihasználni.
Így valósulhatott meg a Kossuth és a Kis utcai támfal és vízelvezető
árok építése és helyreállítása, a Nagy utcát a Kis utcával összekötő
gyalogjárda újjáépítése is.
Az idén ősszel megtörténik a nyertes Kis utcai Vis maior pályázat
kivitelezése. A szintén pályázatból megvalósuló óvoda felújítás egy
kisebb részére az idén, nagyobb munkákra viszont a jövő évben kerül
sor.
A 2017. márciustól 2018. februárig tartó közfoglalkoztatás keretében a
közfoglalkoztatottak egy része, járdalap és járdaszegély gyártással,
járda felújítással foglalkozik.
Beadott pályázatunk van továbbá a Szt. Imre hídtól a Kis utca irányába
vezető járda felújítására, valamint a csapadékvíz elvezetés II. ütemének
megvalósítására is. A sportpark pályázat eredményéről ez idáig még
nem kaptunk értesítést. Konzorciumban adtunk be pályázatot a temető
fölötti út stabilizálására és a földutak karbantartásához szükséges
eszköz beszerzésére. A közelmúltban pedig a helyi termékértékesítést
szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztésére, valamint a kistelepülési
önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésére pályáztunk.
Pári Község Önkormányzata

Pári IKSZT

Elektromos hulladékgyűjtés
Értesítjük a község lakosságát, hogy újra elektromos
hulladékgyűjtés lesz az óvodában. Bármilyen leselejtezett,
feleslegessé vált háztartási elektromos készüléke van, hozza
le az óvoda udvarára, nyitvatartási időben.
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A jövő digitális tanulj meg élni benne!
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Pári Ezermester Szociális Szövetkezet /PESZSZ/
Tájékoztató
Ezúton kívánjuk tájékoztatni pári lakóit a Pári Ezermester Szociális
Szövetkezetben, továbbiakban szövetkezet, történt változásokról.

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.
Továbbra is várjuk még a jelentkezőket, akik részt szeretnének
venni a térítésmentes informatikai képzésen!

2017. június 7-én a szövetkezet közgyűlésén, Pátzelt Hajnalka – 2013. április
11-én megválasztott igazgató elnök – határozati javaslatot terjesztett elő mely
saját, közös megegyezéssel történő munkaviszonyának megszüntetését
tartalmazta. Munkaviszonyát és igazgatói elnöki tisztségét 2017. június 23-i
dátummal kívánta megszüntetni, valamint felmentvényt kért. Pátzelt Hajnalka
szóbeli kiegészítése: „attól kezdve, hogy megszűnt a munkaviszony, kérem a
munkáltatómat, tehát a közgyűlést, hogy a jövőbeni felelősségre vonása alól
mentsen fel. Ezt jelenti a felmentvény.”
Hét igen és három nem szavazattal került elfogadásra a megállapodásról szóló
határozat (a szövetkezeti tagszám tíz). A határozat elfogadásával egyidejűleg
nem valósult meg a gondos gazda elv sem, nem lett új igazgató elnök
választva.
Az Önkormányzat nem fogadta el a határozatot. A dokumentumban foglaltak
nem felelnek meg a jogszabályban előírtaknak és megítélésünk szerint nem a
szövetkezet érdekeit szolgálták. Felülvizsgálatot és hatályon kívül helyezést
kértünk jogi úton, ami elkerülhető lett volna, amennyiben az előterjesztő
Pátzelt Hajnalka és a közgyűlés figyelembe veszi és mérlegeli az elhangzott
észrevételeket a fenti pontok tekintetében. A jogi eljárás folyamatban van.
A szövetkezetben (Vágóhíd) folyó tevékenységet 2017. június 23-tól a két fő
munkavállaló és az önkormányzat együttműködésével sikerült fent tartani.
2017. augusztus 07-től az önkormányzat felkérésére, Tóth Zoltán hentes
munkakört betöltő munkavállaló szövetkezeti tagfelvétele után, látja el az
igazgató elnöki teendőket.
A szövetkezetben és a körülötte kialakult helyzetről részletesebb tájékoztatást
a következő újságban kívánunk adni.
Tisztelettel:
Belányi Lászlóné s.k.
a szövetkezetben önkormányzati
képviseletet ellátó tag
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Hitélet és Kultúra Napja 2017
Immár hatodik alkalommal rendezte meg Pári Község Roma
Nemzetiségi Önkormányzata a főként kulturális jellegű, roma gyerekek
keresztelésével egybekötött falunap jellegű rendezvényét, melyen a
megjelenteket szíves vendéglátásban részesítettük bemutatva a
gasztronómiai értékeinket melyek hagyományos cigány ételeket
vonultattak fel. A rendezvény keretein belül főzőverseny is helyet
kapott melyen csodálatos ételek születtek.
A zsűrinek nagyon nehéz dolga volt, de azért egyértelmű döntés
született mely szerint Halász Imre Tengelici lakos a Magyarországi
Beások Országos Szövetségének Elnöke nyert meg halászlével és
tárcsán sütött csülkös lecsójával. Második helyezett lett a Tamási
Romákért Civil Egyesület által főzött lecsós pörkölt. Harmadik
helyezett lett Orsós Józsefné (Irma) csirkés lecsója. Köszönjük a zsűri
szigorú értékelését!!
Rendezvényünkkel elkezdődött egy olyan folyamat amely közelebb
hozta a cigány és nem cigány lakosságot egymáshoz. Vagyis
elkezdődött a „híd” építése a kulturális szakadék két partja között. A
helyi cigányság és többségi társadalom közötti szociológiai és kulturális
különbségek vannak.
Véleményünk szerint, kizárólag a kultúrák átjárhatósága, megismerése
vezethet sikerhez. A program lehetőségeket kínál a résztvevők
kulturális és közeledésére.
A Hitélet és Kultúra Napján olyan oldaláról mutatkozott be
közösségünk, mellyel kivívtuk környezetünkben élők elismerését.
Az eddigi egész napos rendezvények eredményét látva, arra sarkallja
Pári Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatát, hogy a „Hitélet és
Kultúra Napja” címet viselő program minden évben visszatérő
hagyománnyá nője ki magát; példát mutatva ezzel a környező
településeknek, megyéknek és még talán az egész Magyarországon élő
társadalomnak is!
Köszönettel tartozunk a sok Tamási és a helyi támogatónak . A helyiek
közül kiemelném Pári Község Önkormányzatát , Pelcz Csillát,
Pölöskeiné Fölker Annát és nem utolsósorban a rendezőket ,főzésben
résztvevőket : Glück Robert ( Babgulyás) Balogh Marika( sertéspörkölt)
Orsós Katalin ( Húsos káposzta).
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A program sokrétű, színes és változatos programot kínált a falu minden
korosztályának kielégítve kulturális és vallási igényeiket.
A szellemi kulturális örökséghez tartozó hagyományőrző
hangszereléssel kísért cigány nemzetiségi nyelven felcsendülő énekek
és az istentiszteleten, keresztelésen felhangzó liturgikus énekek a
cigány közösség érzelemvilágának legfőbb kifejező eszközei.
A köztudatban elhíresült cigány vendégszeretet gyakorlása jó alkalom
hogy a különböző korcsoportú és nemzetiségű közösségek
kapcsolataikat kiépítsék és elmélyítsék.
A hagyományos cigány gasztronómia értékeit felmutató, közösen
elkészített és együtt elfogyasztott ételek olyan emberek számára is
lehetőséget adnak a közösségi élet gyakorlására, akiknek ezen kívül
nincs erre módjuk.
A közös étkezés minden esetben az emberi kapcsolatok kiteljesedését
eredményezi.
Az őseinktől autentikus módon átörökített táncok előadása bizalmat és
reményt kelt ennek fennmaradására. Ez az egyik legnépszerűbb kifejező
eszköze a nemzetiségi kultúránk bemutatásának, de hagyományőrző
együttesek is megjelentek a rendezvényen melyek megmutatják és
megőrizhetővé teszik az eredeti autentikus értelembe vehető cigányzene
fogalmát.
Az együttesek megtiszteltek minket Devecserről, Oroszlányból,
Gerdéről, Tékesről, Pécsről.
A rendezvényt évről –évre meg szeretnénk rendezni ahova mindig
mindenkit sok szeretettel várunk ezután is.
Ha lehetőségünk
TALÁLKOZUNK!

lesz

Bogdán István (Medy)

továbbra

is

erre

JÖVŐRE

ISMÉT
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Ruhavásár
2017. október 5-én (csütörtökön) és 6-án (pénteken)
14-16-ig ruha vásárt tartunk a Pári IKSZT-ben.
Pulóverek, felsők, nadrágok és kabátok közül lehet
választani. Gyerek és felnőtt méretben is.
A ruhákat 100-200-500 és 1000 Ft összegben lehet
megvásárolni!
Várunk mindenkit sok szeretettel!
Sok jó ruha talál ilyenkor újgazdára!
Érdeklődni az IKSZT-ben nyitva tartási időben van
lehetőség!
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MINIMUM
Szeptember 29. ~ péntek
1300 80 év felettiek köszöntése
Ünnepi ebéd (zártkörű)
Szeptember 30. ~ szombat
1300Szüreti felvonulás
Útvonal:•Teleház •Emlékmű •Andiék előtt
•Miklós Józsiék előtt •Felső buszmegálló
1500 Kulturális műsor a Kultúrházban
∼ Pálfai Hagyományőrző Néptáncegyesület
∼ Aranyeső Cigánytánccsoport
∼ Pári Edelweiss Asszonykórus
∼ Pári Óvodások
∼ Retro Dance Tánccsoport
∼ Free Dance Tánccsoport
~ Tavaszi virágok Cigánytánccsoport
~ Tengődi Zumba Tánccsoport
1730 - 1830 Vacsora
1830 Jump Rock Band
2000 Sztárvendégek: Sramlikings
2100 Bál
Zenél: Sprint Live Music
Band
2400 Tombola
Közben ingyenes körhinta, ugráló vár, pónigolás
Október 01.~ vasárnap
1130 Kispolgár köszöntő
1200 Ünnepi szentmise
1400 Búcsúi foci
Szeretettel várunk mindenkit!
Pári Község Önkormányzata
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Településképi Arculati Kézikönyv
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.)
Korm. rendelet (továbbiakban: EljR.) 43/A.§ (2) bekezdés b) pontjában
foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatom, hogy Pári Község
Önkormányzata településképi arculati kézikönyv és településképi
rendelet elkészítéséről döntött.
Pári Község Főépítésze a témában 2017. szeptember 19-én 1700 -kor
lakossági fórumot tart a Művelődési-ház nagytermében.
Pári Község Önkormányzata

Szelektív hulladékszállítás
Felhívjuk figyelmüket, hogy a szelektív hulladékszállítás augusztus –
szeptember hónapokban az alábbiak szerint lesz esedékes:
Kék tetejű gyűjtőedény:
- zöldhulladék
szeptember 22.
október 20.
-

papír hulladék

Sárga tetejű gyűjtőedény:
- műanyag + háztartási fém

Nyárzáró bál
Az idei nyárzáró is jól sikerült. Nem voltunk sokan, mégis jó
hangulatban telt. A zenész nagyon jól húzta a nótákat. A táncparketten a
résztvevők hajnalig ropták a táncot. Mindenki, aki ott volt jól érezte
magát.
Az egyik résztvevő

szeptember 08.
október 06.
szeptember 08.
október 06.

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

