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Köszönetnyilvánítás
Szeptember utolsó hétvégéjén került sor a
település búcsújához, és önállóságának
évfordulójához
kapcsolódó
MINIMUM
rendezvényünkre.
Ezúton szeretnénk
megköszönni
mindenkinek, aki segített a rendezvény sikeres
lebonyolításában, aki támogatott bennünket
borral, süteménnyel, tombolával, aktív részvétellel.
Külön köszönet illeti az Edelweiss
asszonykórus tagjait, akik a 80 év felettiek
köszöntésén és a szombati kulturális műsoron is
részt vettek, továbbá az Aranyeső, a Tavaszi
virágok tánccsoportoknak, valamint az
óvodásainknak és az őket felkészítő
pedagógusoknak a részvételért. Nieder
Adélnak és Gutheil Adélnak szeretnénk
még köszönetet mondani, előbbi a 80 év
felettiek, utóbbi a Kispolgárokat
köszöntötte verssel.

Pári Község Önkormányzata
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Minimum 2017
Idén is, mint máskor, a Szent Mihály napi búcsú hétvégéjén került
megrendezésre falunkban a Minimum fesztivál. A rendezvény előtti napokon
igen nagy sürgés-forgás volt a Teleházban és annak környékén. Folytak az
előkészületek, melynek köszönhetően őszi ruhába bújva ékeskedhetett az
épület és annak környéke.
A hagyományokhoz hűen ez évben is a szépkorúak köszöntésével,
megvendégelésével indult a három napos rendezvény. E nap tiszteletére
(igazán ízlésesen) ünnepi díszbe öltöztették a nagytermet és a megterített
asztalokat, ahová falunk időskorú lakóit vártuk szeretettel. A finom ebéd
megkezdése előtt a polgármester asszony köszöntötte az időseket, majd
Nieder Adél (húga, Anna támogatásával) szavalt el egy kedves verset. A
desszert felszolgálása előtt az Edelweiss asszonykórus kedveskedett egy
dalcsokorral a jelen lévőknek. Gyönyörűen szólt a kórus. Az előadásokat nagy
tapssal, kedves mosollyal köszönte meg a közönség.
Szombaton kora délután vette kezdetét a szüreti felvonulás. Idén is a
templom előtt sorakoztunk fel. A polgármester asszony rövid köszöntője után
a kisbíró elindította a menetet. A lovasok haladtak az élen, őket követte a bírót
(Jakab Robit) és a bírónét (Kohári Katát) illetve a kisbírót (Föcit) szállító hintó.
A hófehér paripák által repített hintó kocsisaként idén debütált először Takács
Ferike, aki profi módon oldotta meg a rábízott feladatot. A hintó mögé
felsorakoztak a szebbnél szebb népviseleti ruhába öltözött vendégek és
helybeliek, valamint azok, akik gyalogosan indultak útnak. Őket követte a
„zenejárgány”, fedélzetén a Sprint Live Music Band-del, majd Feri bácsi lovai
húzták a kocsin ülő, igazán jókedvű szűkebb-tágabb kis családot. A fogat után
a traktorosok csettegtek. Gyuri szállította idén is az aprónépet. Grósz Isti
vezette traktor mögött is tele volt a pótkocsi, elöl foglalt helyet Stefi bácsi
ölében egy gyerek nagyságú borosflaskával. A sort az önkormányzat új
traktora zárta.
Ének és zeneszó kíséretében érkeztünk a megállókhoz, melyeknél egytől
egyig királyi pompa és kiszolgálás fogadott bennünket. Az állomások díszítése
mindenütt visszaadta a régmúlt szépségét, az ősz sokszínűségét, és a szüreti
felvonulást körülölelő vidámságot egyaránt. Finomabbnál finomabb házi
készítésű süteményektől, üdítőktől, bortól roskadoztak a megpakolt asztalok.
A kisbíró minden megállónál kikiáltotta az év jelentősebb és szalonképesebb
eseményeit, majd az ifjú pár táncra perdülve hívta mulatni az egybegyűlteket.
Egy rövid mulatozás, bőséges evés-ivás után tovább indultunk, invitálva
magunkkal az állomás házigazdáit is.
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Négy megálló után kissé fáradtan, de nagyon jóllakottan, sőt mondhatnám
kicsit sem szomjasan, visszaértünk a Teleházhoz, ahol a kisebb gyermekekkel
rendelkező szülőknek az udvaron körhinta, ugrálóvár és pónilovaglás állt a
rendelkezésükre ahhoz, hogy örökmozgó csemetéjüket igazán kifáraszthassák;
ezzel megnövelve annak az esélyét, hogy a gyermekek korai nyugovóra
térésével a szüleik is mulathassanak a bálban. Bent a nagyteremben kezdetét
vette a kulturális műsor, mely idén is minden korosztály számára nyújtott
szórakozási lehetőséget. Hallhattuk az Edelweiss asszonykórus remek műsorát,
tapsolhattunk az ovisoknak, ropta a táncot a színpadon az Aranyeső
cigánytánccsoport, a Retro és a Free Dance valamint a Tengődi Zumba
tánccsoportok, továbbá láthattuk a Pálfai Hagyományörző Néptáncegyüttes
fergeteges előadását, amit egy táncházzal zártak, bevonva a közönséget is.
A sok tapsolás és táncolás után lehetősége nyílt mindenkinek egy igazán
ízletes babgulyás elfogyasztására. A finom vacsorát idén Deák Bence
főszakács úrnak és lelkes kis csapatának köszönhettük. A vacsora ideje alatt
berendezte magának a színpadot a Rusznák Gábor vezette Jump Rock Band.
Az együttes percek alatt remek hangulatot teremtett, fiatalok, idősek együtt
dúdolták, énekelték a dalokat a bandával. Sztárvendégeink műsorukkal nagy
tapsot vívtak ki, ám ez a taps nem csak nekik szólt, hisz profi vendégeink ez
évben is kaptak helyi erősítést. Idén is megcsodálhattuk helyi léggitár
művészünk virtuóz előadását, továbbá hallhattuk a Sramlikings által színpadra
invitált, vérprofi módon jódlizó, csudamód jópofa úriember elképesztő
orgánumát. Az este bállal zárult, ahol a Sprint Live Music Band fújta hajnalig
a talpalávalót.
Vasárnap a kispolgárokat köszöntötte polgármester asszonyunk a
templomban, majd Gutheil Adél előadásában hallhattak egy szép verset. A
három napos ünnepséget a délutáni futballmérkőzések zárták.
Véleményem szerint az idei Minimum rendezvény is sikeresen zajlott le.
Úgy láttam mindenki jól érezte magát. Mosolygós, kedves, vidám, jó
szándékú, segítő emberekkel volt tele a falu. Köszönet jár érte mindenkinek!

Köszönet!

Buzásné Gruber Tünde

A Minimum fesztivállal településünk évi legnagyobb rendezvényét
tudhatjuk magunk mögött. Számomra igen nagy próbatétel volt ez az
esemény, hisz első ízben vettem részt –mondhatni főszervezőként- egy
ilyen rendezvényben. A munka során voltak álmatlan éjszakáim, de
egyre nagyobb lelkesedéssel merültem el a szervezői feladatokban,
ahogy a segítségüket felajánló emberek száma nőtt körülöttem.
Nélkületek, Önök nélkül nem jöhetett volna létre ez a rendezvény.
Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki egy kicsit is segített,
részt vett a falu napon!
Falunkban vannak olyan emberek, akik úgy tartják, hogy Páriban
jelenleg ostobaság, gyűlölet, gonoszság, irigység uralkodik. Én ezt nem
így láttam! Ezt személyes indíttatásból eredő igen erős túlzásnak tartom
(persze ki mit hordoz a szívében, lelkében). Ezek a negatív érzelmek
fellelhetők bárhol a világon, még nálunk is. De ez lenne az uralkodó?
Én nem így tapasztaltam. Köszönöm szépen mindenkinek!
Fölkerné Balázs Andrea

Pári Község Önkormányzatának termékei
Önkormányzatunknál az alábbi termékekkel várjuk a kedves vásárlókat:
Karalábé:
Sárgarépa:
Zöldség:
Sütőtök:
Halloween tök:
Cékla:

50,-/Db
110,-/Kg
500,-/Kg
130,-/Kg
50,-/Kg
130,-/Kg

A fenti termékeken kívül még csalamádé, savanyú uborka, paprikakrém,
paradicsomlé, fagyasztott szeletelt paprika, lecsó, valamint többféle
savanyúság várja a vásárlókat.
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TÁJÉKOZTATÁS a 2017. évi szociális
célú tűzifa támogatásról

(2) A tűzifa támogatás háztartásonként egy személynek állapítható
meg.
(3) Az elbírálás szempontjából egy háztartásnak kell tekinteni az egy
lakásban együtt élő és ott bejelentett lakóhellyel rendelkezők
közösségét, függetlenül ezen személyek rokoni kapcsolatától. A
háztartásban együtt élőnek kell tekinteni azt a gyereket is – a teljes
ellátást nyújtó bentlakásos intézményben lévő kivételével – aki
tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem az igénylő lakásában
lakik.
2. §

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. §

(1) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy
jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek
és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem
érkezik, az elbírálás a szociális rászorultság alapján történik.
(2) Üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki
nem él, a támogatás nem kérhető.”

„(1) Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:
Önkormányzat) vissza nem térítendő természetbeni támogatásként
tűzifát biztosít azon pári állandó bejelentett lakcímmel rendelkező
lakosok részére, akik

Az
igénylés
az
azonos
lakcímen
jövedelemigazolásával együtt adható be

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény szerinti aktív korúak ellátására jogosultak,

Hivatalban!

b) időskorúak járadékára jogosultak
c) Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.)
önkormányzati
rendelete
támogatásban részesülnek,

alapján

rendszeres

települési

d) akinek családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. XXXI törvényben szabályozott halmozottan
hátrányos helyzetű gyermek neveléséről gondoskodnak, továbbá
e) az a)-d) pontokban foglaltakat követően, akiket a polgármester
méltányossági jogkörében eljárva rászorultnak ítél.

2017.

október

30-ig

a

élők

Polgármesteri

IGÉNYLŐLAP AZ ÖNKORMÁNYZATI
HIVATALBAN KÉRHETŐ!
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BURSA HUNGARICA Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
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b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe
még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2018/2019. 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
2018/2019. évi tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási
intézménybe, és tanulmányaikat a 2018/2019. tanévben ténylegesen
megkezdik.

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
felsőoktatási hallgatók számára
a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. 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 munkarend) alapképzésben, mesterképzésben,
osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben
folytatják tanulmányaikat.

"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 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló
középiskolások;
vagy

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben 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 EPER-Bursa
rendszerbe. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését
követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési
önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak 2017. november
7-ig. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó
mellékletekkel együtt érvényes.

Bővebb tájékoztatás az EPER-Bursa rendszerből
letölthető, illetve az Önkormányzati Hivatalban kérhető.
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MINDENSZENTEK
NAPJA (NOVEMBER 1.)
ÉS HALOTTAK NAPJA
(NOVEMBER 2.)
Mindenszentek és a halottak
napja a halottakra való
emlékezés ünnepe.
Mindenszentek napja
azoknak a szenteknek az
ünnepe, akikről a naptár név
szerint nem emlékezik meg.
A katolikus egyház tanítása szerint ezen a napon az
élő és az elhalt hívek titokzatos közösséget alkotnak.
Azt a hetet, amelybe a halottak napja esik, halottak
hetének nevezik. E napon az elhunyt hozzátartozók
sírjára virágot visznek és gyertyát gyújtanak a
hozzátartozók. A gyertya fénye az örök világosságot
jelképezi. A néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak a
halottak, ezért sokfelé szokás, hogy számukra is
megterítenek, kenyeret, sót, vizet tesznek az asztalra.
Ahány halottja van a családnak, annyi gyertyát
gyújtanak otthon.
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Pári Ezermester Szociális Szövetkezet /PESZSZ/
tájékoztatás folytatása
A kezdetek:
2013. április 11-én alakult meg a Pári Ezermester Szociális Szövetkezet
(továbbiakban szövetkezet), az önkormányzat kezdeményezésére.
Pátzelt Hajnalkát a szövetkezet 10 fős tagsága, ügyvezető elnöknek
választotta meg. Tisztségviselői díjazás ekkor nem került megállapításra,
majd 2013. augusztus 01-től 5 éves időtartamra szóló ügyvezető elnök
munkakörben került alkalmazásba, ekkor személyi alapbér került
részére megállapításra. (2013. augusztus 01.-től 2 fő szövetkezeti tag
munkavállaló lett a szövetkezetben.)
A szövetkezet működéséhez a Pári Nagy u. 36. sz. alatti ingatlan került
átadásra az önkormányzat részéről, így biztosítva a székhelyet
(későbbiekben átkerült az ingatlan a Pári Zrt. tulajdonába, 2014 évben
megvásárolta az önkormányzattól).
2013. júniusában az önkormányzat a szövetkezet részére 5 millió forint,
majd augusztusban további 10 millió forint vissza nem térítendő
támogatás nyújtásáról határozott.
A 15 Millió Ft támogatást a szövetkezet a működésének megkezdésére,
bérköltség kifizetésére, épület felújításra, eszköz beszerzésre és egyéb
működési kiadásokra kérte. Az átutalások augusztus hónapban
megtörténtek.
A szövetkezet kérelmére az önkormányzat a Tamási utcai
önkormányzati tulajdonú (termőföld) ingatlanra ingyenes használati
jogot adott 15 évre (haszonkölcsön-szerződéssel).
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2013. augusztusi megállapodás szerint, a szövetkezet a Pári Nagy u. 36.
sz. alatti ingatlannal szemben lévő területet átadja használatra a Pári
Zrt-nek, ahol Aquaponia épült fel. A felépítési költségeket a Zrt.
vállalta, a további működtetést és a költségeket a szövetkezet vállalta,
cserébe a megtermelt javakért. A befektetési cél a turizmus volt.
2013. november, a szövetkezet székhely épületének felújítása készül, és
benne a tájszoba is kialakításra került. A német nemzetiségűek
felmenőinek, illetve a kitelepítetteknek állított temetői emlékhely
elkészítésében vettek részt a szövetkezet tagjai.
A Pári Újság szerkesztésével a szövetkezetet bízta meg az
önkormányzat.
A helyi termék bolt pályázaton belül részleges támogatást sikerült
nyernie a szövetkezetnek (amely a helyi pályázat íróval lett beadvaEuten Consulting Kft.).
Vágópont kialakítását lehetővé tevő pályázat megírásával ekkor kezdett
el foglalkozni a szövetkezet.

„A szövetkezet megalakulásának elsődleges célja az volt, hogy a
helyben történő foglalkoztatást elősegítse. ….. ahol értékteremtő
munka mellett a munkavállalók minél nagyobb arányban járulnak hozzá
munkabérük
kitermeléséhez.”

Színház

2017.10.13 - án Pénteken este 1800 órakor falunk két buszával
elindult Hőgyészre az Egy csók és más semmi című zenés
vígjátékra, az Iregszemcse Térségi Amatőr Társulat
előadására.
Az egyik buszt egy idősebb, amíg a másik buszt egy fiatalabb
korosztály töltötte meg.
A visszajelzések szerint az előadás mindkét korosztálynak
nagyon tetszett.
Sokat nevettünk. Szerintem ez az este is jól sikerült és
mindenki jól érezte magát!
A Társaság annyira összekovácsolódott, hogy hazafelé még
terveztünk egy közös vacsorát, ami sajnos nem valósult meg,
mert olyan későn értünk haza, hogy az útba eső éttermek
mindegyike bezárt. Köszönet a szervezőknek.

A tájékoztatást a következő újságban folytatjuk.

Tisztelettel:

Belányi Lászlóné s.k.
a szövetkezetben önkormányzati
képviseletet ellátó tag

Vargáné Papp Klaudia és
Pálmai Natália Hortenzia
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Szelektív hulladékszállítás

Tökfaragó délután
Sok szeretettel várunk mindenkit, gyerekeket és felnőtteket is
egyaránt az idei kézműves házunkra.
Idén versenyt hirdetünk a tökfaragásban.
Varázsoljunk együtt „rémisztően” hangulatos légkört a
nagyterembe.
Ne habozz, kapj fel egy tököt a Teleházban,
és faragásra fel!
Helyszín: Pári IKSZT
Időpontja: 2017. október 28. 1600-tól

Felhívjuk figyelmüket, hogy a szelektív hulladékszállítás október –
november hónapokban az alábbiak szerint lesz esedékes:
Kék tetejű gyűjtőedény:
-

zöldhulladék

október 20.
november 17.

-

papír hulladék

november 03.

Sárga tetejű gyűjtőedény:
- műanyag + háztartási fém

november 03.

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

Legyen közös az alkotás öröme!

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

Pári IKSZT

