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Óvodai hírek
Óvodánkban február 8.-án tartottuk a farsangot. Reggel a gyerekek érkezése és a
tízórai után került sor erre az eseményre. A gyerekek már nagyon várták, hogy
mikor ölthetik magukra a jelmezeiket. Volt, aki otthonról hozott jelmezt, akinek
pedig nem volt, annak az oviban készítettünk.
A jelmezek bemutatása után következett a tánc, amelyben nagyon ügyeseknek,
tehetségeseknek bizonyultak még a legkisebbek is. Mikor kellően elfáradtak,
pihenésképpen következett a nassolás. Ezúton szeretnénk megköszönni
mindenkinek az édességeket, nasikat, amellyel hozzájárultak a gyerekek
szórakozásához. Nassolás után különböző játékokat játszottunk, amelyek közül
legnagyobb sikere a székfoglalónak volt.
Úgy érezzük minden gyermek jól szórakozott, jól érezte magát. Az eseményről
fényképeket és videót is készítettünk, amelyek a facebookon megtekinthetők. A
videót Niederné Városi Éva készítette, amit rögtön fel is töltött a facebookra, így
a szülők még frissiben értesülhettek az eseményekről.
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Falusi disznóvágás
2018. január 27-én negyedik alkalommal rendezte meg Pári Község
Önkormányzata a falusi disznóvágást. Kora reggel a disznósirató a Pári
Ezermester Szociális Szövetkezetben kezdődött, hús feldolgozása a Teleházban
folytatódott, ahol a segítők megkóstolhatták a sült vért, a finom pogácsákat és
süteményeket. Következett a kolbász, hurka és szalámi betöltése.
A jó csapat gondoskodott arról, hogy ízletes hurkával és kolbásszal tudjuk
vendégül látni vendégeinket.
Szeretnénk megköszönni mindenkinek, akik felajánlották segítségüket
hozzájárulva ezzel a sikeres rendezvény lebonyolításához.

Pári IKSZT
Gebhart Tiborné óvonő
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BOROSGAZDÁK FIGYELEM!

Pári Ezermester Szociális Szövetkezet /PESZSZ/
tájékoztatás folytatása 5.
Tájékoztatással kapcsolatban felvetett észrevétel ismertetése.

Felhívjuk a borosgazdák figyelmét, hogy március 24-én ismét megrendezzük a
hagyományos Borversenyt a Pári Teleházban.
Bővebb információ a márciusi számban.
Pári IKSZT

Pécsi Csokoládé karnevál
A hirtelen leesett hó és a rossz idő ellenére sokan voltunk, és sok mosolygós
arcot láttunk. Minden látogató tombolajegyet kapott a bejáratnál és személyesen
találkozhattunk a magyar kézműves manufaktúrák csokoládékészítőivel, s
vásárolhattunk a több tonnányi különleges csokoládék közül. Az esemény igazi
látványossága egy nagyméretű csokoládétárgy volt, mely a látogatók szeme előtt
készült el a helyszínen.
A Csokoládés-Zsolnay csempét egy porcelánfestő színezte ehető csokoládéfestékkel. Finom csokik, jó hangulat, felejthetetlen ízélmények. Lehetőség volt
életre kelteni Gombóc Artúrt, pakolhattunk csokit modellvasútra, játszhattunk
csokis logikai játékokkal. Rengeteg, ötletes és mutatós
csokoládékülönlegességet láthattunk. Végig kóstolhattuk, szinte minden csokit a
standoknál, nehezen tudtunk dönteni, hogy melyiket vásároljuk meg, nagyon jól
éreztük magunkat!

2018. február 07-i Pári Zrt. közgyűlésen Gere Zoltán kérte, hogy a közgyűlés is
foglaljon állást:
Gere Zoltán kérte, hogy az új vezérigazgató vizsgálja meg a szociális szövetkezet és a
Pári Zrt.-ről nyilvánosságra került információkat. Véleménye szerint, Belányi Lászlóné
által írt cikkekre semmilyen felhatalmazása nem volt. Nem tudja, milyen indíttatásból
kifolyólag és kinek a megbízásából tette nyilvánossá a szövetkezet és a Zrt. üzleti
információit.
Véleménye szerint, nem tesznek jót egyik cégnek sem. Nem azért mert bármilyen titok
van benne, hanem mert mindig találgatásokra ad okot. Elmondta, hogy mivel az újság
felkerül az önkormányzat honlapjára is, gyakorlatilag az összes befektető és leendő
partner és mostani partner látja, hogy itt újabb valamiféle „cirkusz” van a cég körül.
Szeretné, ha ezt a vezérigazgató megvizsgálná, és erre tenne valamiféle javaslatot.
A kisrészvényeseket is megszólította: Hogy vannak ezzel a kérdéssel? Kapott támogató
választ. Majd az önkormányzat képviseletét ellátó ügyvéd úrtól is várta az
állásfoglalást: állásfoglalás nem történt.
Ebben a kérdésben szavazás sem történt a közgyűlésen.
Tisztelt Páriban lakók, Tisztelt Pári Újságot olvasók!
Többször, több fórumon elhangzott az az igény, hogy kevés tájékoztatás jut el a
lakossághoz önkormányzati és az önkormányzathoz köthető gazdasági szervezetekről.
A cég körül nincs „cirkusz”, egy kialakult helyzet rendezését kívánja felelősséggel
kezelni Pári Község Önkormányzata. Igen, találgatások voltak, vannak, amire az ad
okot, hogy az érintettek előtt is titkolódzás történt. Valóban vannak üzleti információk,
amelyek nem kell, hogy nyilvánosságot kapjanak, ebben egyet is tudunk érteni. De, ami
„közösségi” döntéssel, a közösség pénzéből, a közösség érdekében létre hozott cég, ott
lehetnek, vannak közösségi információk (erre volt is példa még 2014 júliusában
„Tájékoztató ELSŐ KÉZBŐL” kiadványban, Pári Zrt.).
A 2017-es év alakulása, eseményei (a tájékoztatás továbbra is az éves közgyűlések
jegyzőkönyvei alapján, és kiegészítésekkel készül):

Pári IKSZT
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A 2017. március 20.
E-mailben megkereste a szövetkezet vezetője Pátzelt Hajnalka az önkormányzatot,
hogy kívánja-e Pári Község Önkormányzata biztosítani a szövetkezet fenntarthatóságát.
Amennyiben igen, akkor kérte, hogy mikor, milyen konkrét lépéseket tervez tenni
ennek érdekében. Kérte, hogy a nyilatkozat 8 napon belül történjen meg. Leírta, hogy a
szövetkezet önkormányzati kezdeményezésre jött létre, a helyben történő foglalkoztatás
volt az elsődleges cél. A közel 4 évben pályázati forrásból, valamint a Pári Zrt.
támogatásával működött. Mindez nem elegendő, és kéri az önkormányzat aktív
közreműködését az alapításkori célok megvalósításában, mert ezt a szándékot nem
tapasztalta az elmúlt 2 és fél évben.

MEGHÍVÓ

2017. március 27. Pári Község Önkormányzata válaszlevélében tájékoztatja a
szövetkezet vezetőjét, hogy kölcsönösség elve alapján kívánja a szövetkezet
fenntarthatóságát biztosítani, ezért egy részletes anyag összeállítását kérte. A
dokumentumok, adatok (részben) április hónap végéig kerültek megküldésre.
2017. május első felében a képviselőtestület és a szövetkezet vezetője leültek
megbeszélésre, ahol a működéssel kapcsolatos felmerülő kérdések hangzottak el. A
tájékoztatás során jelezte a vezető, hogy fel kíván állni. További megbeszélésre nem
került sor.
2017. május 23-án kiküldésre került a 2017. június 07-i közgyűlésre szóló meghívó.
Folytatás a következő újságban.
„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.”
A tájékoztatást a következő újságban folytatjuk.
Tisztelettel:
Belányi Lászlóné s.k.
a szövetkezetben önkormányzati
képviseletet ellátó tag

Pári IKSZT
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Szelektív hulladékszállítás
Felhívjuk figyelmüket, hogy a szelektív hulladékszállítás
márciusban az alábbiak szerint lesz esedékes:

Szeretettel várunk 2018. március 10 –én
20:30 órakor tartandó

Kék tetejű gyűjtőedény:
- papír hulladék

március 2.

Sárga tetejű gyűjtőedény:
- műanyag + háztartási fém

március 2.

Zöldhulladék elszállítása:

március 9.

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

Képviselő – testületi jegyzőkönyvek 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

