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Nyitva tartás: 8°°-19°°
-

Óvodai évzáró, ballagás
Az idei évben, az óvodások évzáró ünnepségét, a kezdődő
felújítási munkák miatt, a szokásosnál egy héttel korábban
tartottuk. 2017. május 25.-én pénteken került rá sor, a Teleházban.
Az évzárón a gyerekek „ A kiskakas gyémánt félkrajcárja” című
verses mesét adták elő. Azért erre a mesére esett a választás, mert
nagyon szerették, sokszor kérték évközben is, hogy meséljük és
sokat nevettek a szófordulatain, a császár menekülésén a darazsak
elől, stb.
Ezután következett a ballagó gyermekek búcsúzása, búcsúztatása.
Négy gyermektől vettünk búcsút, ők szeptembertől az iskolapadot
koptatják majd, reméljük sikeresen. Az óvoda kis csomaggal
kedveskedett nekik, amelyben az iskolakezdéshez szükséges
dolgokat találhatták meg. Reméljük hasznát veszik majd.
Óvónénik

-

Élvezd öt hektár levendula látványát és illatát.
Hozz magaddal egy plédet és piknikezz a levendulásban,
madárcsicsergés mellett.
Lehetőség lesz helyi termelők kézműves termékeinek
megvásárlására – „minden ami levendula” megtalálható a
helyszínen.
Kreatív kuckóval is várjuk az érdeklődőket.

Meghívott borászat: Simigh Pincészet Gyönk.
Frissítőt és a harapnivalót pedig a Relax Kávézó és Bistorant
szolgáltatja.
A rendezvény területére a belépés:
- Felnőtteknek: 1000 Ft
- 6 éves kor alatt ingyenes
- Minden belépő mellé adunk egy „szedd magad” zacskót,
amit saját kezűleg tele szedhetsz friss levendulával.
- Van lehetőség további zacskók vásárlására 500 Ft/db áron.
- A szedés megkönnyítése érdekében kérjük, mindenki hozzon
magával ollót.
Szervező: Hegedüs Nóra és Gulyás Imre
Facebook: Piknik a levendulásban
vagy Tamási levendula

Gyereknap a falunkban

Gyerek napi támogatóink

Május utolsó vasárnapján a gyerekeké a főszerep. E napon minden
figyelmünk, szeretetünk a gyermekekre irányult. 2018. május 26-án
délután számtalan program várta a kicsiket és szüleiket az IKSZT
területén. A szervezők olyan lehetőségeket kínáltak a gyermekeknek-,
azoknak-, akik részt vettek e vidám napon, melyek örömteli
élményekkel gazdagították őket.
Az egész délután a gyermekek mosolyát, kacagását, jókedvét tükrözte.
A jó hangulatot a színes programok tették szórakoztatóvá, örömtelivé.
Az óriási légvárat élvezettel használták kicsik és nagyok egyaránt a
nagy hőség ellenére.
Az Aquazorbing hatalmas élményt nyújtott a résztvevők számára. Az
ugrálni vágyók a hatalmas trambulinon ugrálhattak, sikongatva egyre
magasabban.
A kézműves sátorban kedvükre ügyeskedhettek a festeni, rajzolni,
vágni, ragasztani vágyók. A felnőttek, szülők is jókedvűen segítettek a
kicsiknek. Az ügyességi próbatételek rendkívül változatos feladatait
izgatottan próbálták megoldani a nagy melegben, ügyeskedve 1-1
feladat résztvevői, akik jutalmul édességet kaptak.
A domboldalon lovagolhattak a bátrabbak, simogathatták a pacikat.
Csillámtetkóval díszíthették testüket, melynek igen nagy sikere volt a
kicsik körében.
Folyamatosan fogyaszthattak vattacukrot, pattogatott kukoricát, friss
üdítőt, fagyit, jégkását. A kedves és figyelmes segítő felnőttek hot –
doggal, palacsintával, gyümölcssalátával kényeztették a gyermekeket.
Boldog, tartalmas, szép délután volt, melynek nem akart vége lenni!

Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik a gyerek nap
lebonyolítását munkájukkal segítették, felajánlásaikkal
színesebbé,
színvonalasabbá
tették.
Segítségükkel
hozzájárultak ahhoz, hogy a gyerekeknek örömteli délutánba
lehetett részük.

Pósa Lajos idézetével zárom gyereknapi beszámolómat:
„Szeresd a gyermeket! A gyermek fénysugár,
Közöttünk itt alant mindig ragyogva jár.
Mikor szomorkodol, szemed közé nevet,
Ha bűnre bűnt nyom is, ő akkor is szeret.
Szívednek mélyéből kicsalja a borút,
Fejedre rózsákból vígan fon koszorút!”

Boldog Gyereknapot!
Szervezők

TAM – BAU Kft.
Hegedüs Nóra
Pátzelt János
Rozenberger György
Schmidt György
Farkas Jánosné
Belányi Lászlóné
Dombai József
Kis – Fehér Katalin
Baranyai Sándor
Niederné Csere Ibolya
Bodó Éva
Gosztola Dorottya
Grósz Gabesz
Vargáné Papp Klaudia
Fölkerné Balázs Andrea

Buzásné Gruber Tünde
Fölker József
Szabó Istvánné
Tiszavári Józsefné
Vargané Papp Klaudia
Fölkerné Kulmann Mária
Groisz Ádámné
Balázs Józsefné
Orsós Jánosné Éva
Pölöskeiné Fölker Anna
Jakab Józsefné Erzsi
Glück Ferencné
Glück Róbert
Pelcz Magdolna
Viszti Patrícia
Horváth Mónika

Edelweiss Asszonykórus 10 éves
Pári
Edelweiss
Asszonykórus
idén
ünnepli
megalakulásának 10 évfordulóját. Ennek alkalmából
május 18.-án jubileumi ünnepséget tartott, ahol az
asszonykórus mellett meghívott vendégkórusok, a
Regölyi Népdalkórus, a Szakadáti Hagyományőrző
Egyesület Dalköre és a Tamási Rozmaring Német
Nemzetiségi Asszonykórus is színpadra lépett. Az
ünnepségre azok kaptak meghívást fellépőkön kívül, akik
az elmúlt 10 évben segítették, támogatták az
asszonykórus működését.
A Pári Edelweiss Asszonykórus 2008-ban 13 fővel
alakult a helyi asszonyokból. A megalakulásuk célja a
helyi és a környező települések sváb és magyar
népdalainak bemutatása, ápolása volt. A Pári Templom
javára szervezett jótékonysági rendezvényen mutatkoztak
be, és ettől kezdve, rendszeres fellépői a település
rendezvényeinek, de a környező településekre is hívják
őket. Az asszonykórus nevéhez fűződik az adventi
felkészülés, ráhangolódás részét képező Karácsonyi
Koncert, amire minden év decemberben, a templomban
kerül sor.
Az elmúlt 10 év alatt komoly fejlődésen ment keresztül
az énekkar, a rendszeres próbáknak és Takács Magdolna
harmonika művész 2011-ben történt csatlakozásának
köszönhetően. Az eltelt idő alatt három asszony, Gutheil
Istvánné, Wéber Ádámné és Margaret Schneider lépett
ki.

Pári Edelweiss Asszonykórus tagjai:
Czompó Árpádné
Gutheil Mihályné
Hohner Józsefné
Horváth Ferencné
Mátics Ferencné
Novák Mihályné
Pálfi Istvánné
Pátzelt Istvánné
Pech Éva
Pelcz Magdolna
Steiner Györgyné
Závodi Alexandra
Takács Magdolna

Pári Ezermester Szociális Szövetkezet /PESZSZ/

Ezt követően a tagság 7 igen, 1 nem, 2 tartózkodás mellet elfogadta
a határozati javaslatot.

tájékoztatás folytatása 8.
2017. június 27-i közgyűlés meghívója szerint a Napirendi pontok:
1. 2016. évi beszámoló elfogadása
2. Pátzelt Hajnalka 2017. 06. 23. napjával igazgató elnöki státuszból történő
visszahívással kapcsolatos döntés megerősítése
3. Igazgató elnök megválasztása
4. Pátzelt Hajnalka megszűnt munkaviszonyával kapcsolatos teendők átadása
A 3.-4. napirendi pont előadójaként egyeztetés nélkül került feltűntetésre
Belányi Lászlóné.
A beszámoló a közgyűlés folytatásában az észrevételezés, a kiegészítés
javításával került elfogadásra, amely szerint a 2016. évi eredmény 19 420 000 Ft, azaz mínusz tizenkilencmillió-négyszázhúszezer Ft volt, és
a hiteltartozás a Pári Zrt. felé 35 000 000 Ft, azaz harmincötmillió Ft.
A tagság a második napirendi pont szerint az előzőleg elfogadott határozatát
megerősítette.
Mivel nem volt olyan személy, akit igazgató elnöknek meg tudtak volna
választani a közgyűlést június 30-án folytatták annak reményében, hogy
addigra lesz javaslat a státusz betöltésére. Ez nem így történt, nem álltak
sorban a jelentkezők. /Az önkormányzat számításba vette lehetőségeket,
amelyből később született is megoldás, ami a törvényi és szövetkezeti
alapszabálynak is megfelelt./
Ekkor a meghatalmazással jelen lévő Gere Zoltán amellett, hogy a tagságot
abban erősítette meg, hogy a jogszabálynak megfelelően szavazták meg az
igazgató elnök munkaviszonyának megszűnését és a státuszból történő
visszahívását, új határozati javaslatot terjesztett elő:
„A tagság Gere Zoltán magánszemélyt bízza meg 30 napos határozott
időtartamra a szövetkezet vezetésével, annak érdekében, hogy megoldja a
szövetkezet aktuális működését. Mindezt azzal a feltétellel vállalja, hogy a
képviselő-testület és a polgármester mondjon le 2018.július 01-vel.”

Gere Zoltán mindez mellet kijelentette, hogy Pátzelt Hajnalkának nem engedi,
hogy a továbbiakban megtegyen bármit is a szövetkezet működésének
érdekében, mert a munkaviszonya Ő szerinte megszűnt.
Sajnálatos módon ezen a közgyűlésen ismételten a sértő megjegyzések
kerültek előtérbe. Szándékosan vagy sem, de az előrevivő párbeszédet ezzel
lehetet akadályozni, elterelni a figyelmet, megnyerni és megosztani az
embereket.
Ismételten az önkormányzatot nevezték meg felelősnek, amiért a szövetkezet
nem tud működni. (?)
Mindeközben a szövetkezet két dolgozója a kialakult helyzet ellenére továbbra
is ellátta a feladatát. Mindent megtettek annak érdekében, hogy tudjon
működni a szövetkezet, pedig nem töltöttek be vezetői státuszt.
A harmadik és negyedik napirendi pontokban nem születet határozat.
A Felügyelő Bizottság elnöke jelezte a tagságnak, hogy megkereséssel fordul
Pátzelt Hajnalka igazgató elnök és Farkas Jánosné polgármester irányába
annak a kijelentésnek a tisztázására, hogy Pátzelt Hajnalka a szövetkezet
jelenlegi helyzetének egyik fő okaként azt jelölte meg, hogy az önkormányzat
nem működött együtt.
A válaszok ismertetése illetve a további megkeresésre kapott válaszról a
folytatásban adunk tájékoztatást.
„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.

Pári Község Önkormányzata

Rendkívüli időjárás
Az elmúlt egy hónap rendkívüli időjárása több alkalommal adott
feladatot mindnyájunknak. A település természeti adottságai miatt a
felgyülemlett hirtelen lezúduló nagy mennyiségű eső, sok estben a
szilárd burkolattal nem rendelkező utak kimosódását, illetve a földutak
és a szántóföldek mellett fekvő területekre iszap, hordalék lerakodását
eredményezte. A viharos szél fát, faágakat hasított le.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint ilyen és ehhez hasonló
időjárási körülmények bármikor kialakulhatnak, ezért kérem,
amennyiben a környezetükben káresemény történik, azt jelezzék a
hivatal felé, valamint segítsenek azoknak, akik arra rászorulnak. A
településhez tartozó utak karbantartását folyamatosan végezzük, de
ilyen extrém időjárást követően időre van szükségünk a károk
helyreállításához.
Tájékoztatásul közlöm, hogy a helyzet megoldásához szükséges
szakemberekkel és hatóságokkal, valamit a szántóföldeket művelő
gazdákkal felvettük a kapcsolatot a kialakult helyzet megoldása
érdekében.

Mindenkinek jó pihenést és kellemes időtöltést
kívánunk a szünidőben.
Reméljük mindenki sikerrel zárta az évet.
Pári IKSZT

Gyerekek figyelem!

Farkas Jánosné polgármester

Köszönetnyilvánítás!

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Fogl Mihályné
Margitkának a szép virágokért, melyekkel szebbé
varázsolhattuk falunkat.
Egy hetes könyvtártábort szervezünk július 2-6-ig a Pári IKSZTben. A táborban különböző programokkal várunk benneteket (pl.
mozizás, kézműves foglakozás, kirándulás, és ügyességi játékok)!
Reméljük, van köztük olyan, ami felkeltette az érdeklődéseteket!
Várunk benneteket!

Jelentkezni a Pári IKSZT-ben lehet június 30-ig nyitva
tartási időben.
Pári IKSZT

Pörköltfőző verseny
2018. JÚNIUS 30- án, (szombaton) 14:00 órától
kerül megrendezésre a Pörköltfőző verseny.

Szelektív hulladékszállítás

Várjuk munkahelyi közösségek, családok, baráti
társaságok, civil szervezetek jelentkezését.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a szelektív hulladékszállítás
június hónapban az alábbiak szerint lesz esedékes:

Helyszín: Pári IKSZT.
Elérhetőség: 06/74-887-391

Kék tetejű gyűjtőedény:
- papír hulladék

június 22.

Sárga tetejű gyűjtőedény:
- műanyag + háztartási fém

június 22.

Zöldhulladék elszállítása:

június 29.

A nevezési díj: 500 Ft
A versenyre jelentkezni 2018. JÚNIUS 23-ig lehet a Pári IKSZT-ben.
A versenyre bármilyen, bográcsban elkészíthető étellel lehet nevezni.
Az első három csapat, akinek az ételét a zsűri a legfinomabbnak tartja,

JUTALOMBAN RÉSZESÜL!
Az elkészült ételek zsűriztetése este 18:00-kor lesz.

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

A főzéshez való eszközökről, hozzávalókról a jelentkezőknek kell
gondoskodni.
Estét bállal zárjuk. Kezdés: 21:00-kor
Belépő: 500Ft

Képviselő – testületi jegyzőkönyvek a település
honlapján, a letöltések menüpont alatt olvashatók.

A főzéshez jókedvet, jó munkát, jó étvágyat és
sok sikert kívánok!

Fölkerné Balázs Andrea

Felelős kiadó: Pári Község Önkormányzata
Cím: 7091, Pári, Nagy u. 18.
Tel.: 887-165
E-mail: ujsagpari@gmail.com
Szerkesztés, tördelés: Pári Község Önkormányzata

