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MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom a Pári Község Önkormányzata, Pári Község Roma
Nemzetiségi Önkormányzata és a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna
Egyesület

Nyitó rendezvényére (Telepprogram),
melyet az EFOP-1.6. 2-16-2017-00041 azonosító számú projekt keretében
szervez.
Rendezvény időpontja: 2018. április 14. - szombat -14:00 – 16:00
Helyszíne: 7091 Pári Nagy utca 24. IKSZT
Rendezvény programja:

Meghívó
Író – olvasó találkozó
a Teleházban

2018.04.12. (Csütörtök)
18:00 - kor

Vendégünk:

Ékes László

14:00 – 14:10 - Köszöntő – Farkas Jánosné Polgármester
14: 10 – 14: 20 – A projekt céljainak bemutatása – Bogdán István -

aki humort fog nekünk előadni

Elnök
14:20 – 15:00 – A projekt bemutatása – Zentai Krisztina – Elnök
15:00 – 15:30 – Kérdések és válaszok
15: 30 – 16:00 - Büféasztal
A rendezvény ideje alatt a kicsiket kézműves játszóház, a nagyobb
gyerekeket ügyességi sportvetélkedő várja, sok nyereménnyel.
Várunk Mindenkit szeretettel!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Óvodai hírek

BORVERSENY

Az óvodások március 14.-én tartották nemzeti ünnepünkről a
megemlékezésüket.
Versekkel és zászlójuk letűzésével emlékeztek azokról a hősökről, akik
sok-sok évvel ezelőtt harcoltak a szabadságért.
Ők még nem értik, hogy miért is harcoltak, háborúztak akkor, régen, de
minden évben megemlékeznek róluk és tisztelik őket.

2018. március 24.-én került sor a már hagyományos Pári
Borversenyre. Az elmúlt évek legszínvonalasabb borbírálatán
64 mintát kóstolt és minősített a Herczeg Gyöngyi, Sz. Papp
László és Metz Ferencből álló 3 tagú zsűri.
A minősítés eredménye a következők szerint alakult:
Fehér bor
1 arany
7 ezüst
2 bronz
8 oklevél

Gebhardt Tiborné
Óvónő

Húsvéti kézműves ház
Az idei kézműves foglalkozáson a rossz idő ellenére is kicsik és nagyok
egyaránt ügyeskedtek, szorgoskodtak. Nagyon jó, családias hangulatban
telt a délután.
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Rose
6 arany
3 bronz

Vörös bor
11 arany
12 ezüst
11 bronz
3 oklevél

Kolonics László 2017-es évjáratú Chardonnay fehér bora,
Bíró József 2017-es évjáratú Kékfrankos vörös bora, illetve
Gombos és Tarr 2017-es évjáratú Rose Kékfrankos –
Zweigelt mint Pári legjobb bora vihette haza a
vándorserlegeket.
A rendezvényen első alkalommal fellépő Edelweiss
Asszonykórus nagy sikert aratott dalaival. Rónafalvi Gergely
borlovag a Magyarországi Lovagrendekről tartott előadást a
jelenlevőknek. Az est jó hangulatát pedig élő zene alapozta
meg. Köszönjük mindenkinek a részvételt és együttműködést.

Gratulálunk a gazdáknak az
eredményekhez!

Pári Ezermester Szociális Szövetkezet /PESZSZ/
tájékoztatás folytatása 6.
Tájékoztatás a 2017. év június 07-i közgyűlésen történtekről:
Igazgató elnök ismertette a 2016. évi beszámolót, melyet nem lehetet
elfogadni, mert a FEB nem kapta meg előzetesen az anyagot.
Ezután ismertetésre került a szövetkezet helyzete a tagsággal. Kiemelt kérdés
volt a tájékoztatás után, hogy a bér jelenleg biztosított-e a három fő
alkalmazott részére? Pátzelt Hajnalka tájékoztatása szerint a májusi fizetés
még biztosított volt.
Majd az igazgató elnök munkaviszonyának közös megegyezéssel történő
megszűntetéséről szóló megállapodás tervezet került ismertetésre. Ennek
tartalmát a tagság és a FEB is ekkor ismerte meg.
Az önkormányzat képviseletét ellátó tag és két FEB tag nem fogadta el, egy
tag tartózkodott, hat tag viszont elfogadta a munkaviszony megszűnéséről
szóló határozatot. (A szövetkezet tagszáma 10, a Felügyelő Bizottság 3 fő.) Az
önkormányzat nem értett egyet a munkaviszony megszűnésének időpontjával,
módjával, és a vezető tisztségviselő részére felmentvény megadásával. Vitatta
az elfogadott határozat törvényességét, ezért jogi útra terelte, annak
felülvizsgálatát kezdeményezte. Közben megoldást kellett találni, mert vezető
nélkül maradt a szövetkezet.
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
Tisztelt újság olvasók!
A márciusi újságból kimaradt tájékoztatást olvasták. Az érdeklődést
köszönöm.
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Nőnapi retro disco
2018. március 10-én rendeztük meg a nőnapi retro discot. A hangulatot
általunk összeállított zene és a jó társaság alapozta meg. A táncparkett
egy percre sem maradt üres, hajnalig roptuk együtt a táncot.
Aki eljött jól érezte magát, aki nem ne bánkódjon, jövőre ismét
lehetőséget biztosítunk egy fergeteges mulatságra. Persze az idén is
voltak bátor férfiak, akik emelték az est hangulatát.
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Szelektív hulladékszállítás
Felhívjuk figyelmüket, hogy a szelektív hulladékszállítás
április– május hónapban az alábbiak szerint lesz esedékes:
Kék tetejű gyűjtőedény:
- papír hulladék

április 27.

Sárga tetejű gyűjtőedény:
- műanyag + háztartási fém

április 27.

Zöldhulladék elszállítása:

május 4.

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

Forgalomkorlátozás
Az Önkormányzat feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
benyújtott pályázatát a Belügyminisztérium támogatásra érdemesnek
ítélte. Ennek keretében a Szt. Imre hídtól a Kis utca irányában az óvoda
épület sarkának vonaláig megújul a járda. A kivitelező tájékoztatása
szerint a héten megkezdődnének a munkálatok, ezért az érintett járda
a gyalogos forgalom elöl el lesz zárva és munkaidőben
gépjárművekkel sem lehet a járda melletti útszakaszon közlekedni.
A munkálatok előre láthatóan 2 hetet vesznek igénybe. A
kellemetlenségekért előre is elnézést kérünk, de az új járda
mindannyiunk kényelmét fogja szolgálni.
Farkas Jánosné
polgármester

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

