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Óvodai hírek
Kedves Óvodások és Szülők!
Értesítünk benneteket, ill. Önöket, hogy sajnos lassan vége a nyárnak és
ezzel együtt a nyári szünetnek is.
2018. szeptember 3.-án új tanévet, ill. óvodai évet kezdünk.
Tehát szeptember 3.-án reggel már várjuk a régi óvodásainkat, még
egyenlőre a Teleházban. Ők már hozzák magukkal a szokásos,
óvodakezdéshez szükséges felszerelést (benti cipő, váltóruha, stb.). Az
áprilisban beíratott új, óvodát kezdő kisgyermekek szüleivel személyesen
egyeztetünk a beszoktatás megkezdésének időpontjairól.
Addig is további jó nyarat kívánunk és mindenkit szeretettel várunk
szeptember 3.-án reggel.
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TÁJÉKOZTATÓ!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az
Önkormányzati Hivatal
augusztus 21. keddtől
augusztus 24. péntekig
igazgatási szünetet tart, ez idő alatt a hivatali
ügyintézés és az ügysegédi szolgálat szünetel!
Köszönjük megértésüket!
Pári Község Önkormányzata

Óvónénik és dadus nénik

Tankönyvvásárlási támogatás
Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
2018. évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem
részesülő, Pári lakhelyű középiskolások és felsőoktatási intézményben
hallgatói
jogviszonnyal
rendelkezők
10.000
Ft
összegű
tankönyvvásárlási
támogatásban
részesülnek,
amennyiben
Önkormányzati Hivatalunkban (Pári, Nagy u. 18.) 2018. október 12-ig
befizetési bizonylattal igazolják a könyvek megvásárlását. A tanulóknak
iskolalátogatási igazolást szükséges mellékelniük a tanulói, illetve
hallgatói jogviszonyuk igazolására. Igénylőlapot az Önkormányzati
Hivatalban biztosítunk!
Pári Község Önkormányzata

2018. augusztus 25. (Szombaton) 21 órától az IKSZT-ben.
A belépés díja: 500 Ft.
Sok szeretettel várunk mindenkit.

Pári IKSZT
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Családi nap 2018.

Családi nap

Az idei családi napot nagy várakozás és készülődés előzte meg. A tavalyi
év sikerein felbuzdulva a dzsungel csapat tervezte a júliusi
megmérettetés részleteit. A rendezvényt megelőző héten elkészítettük
egyen pólóinkat és csapatzászlónkat. Július 21.- e reggelén nagy
izgalommal érkeztünk a vetélkedő helyszínére, ahol ismerős arcok
fogadtak bennünket. Örömmel láttuk, hogy idén is sok csapat nevezett a
versenyre.
Nagyon élveztük az ötletes ügyességi játékokat és a kvíz feladatokat is.
Jókat nevethettünk együtt, egymáson és magunkon. Ismételten szép
eredményt értünk el, harmadik helyezettek lettünk. Köszönjük Both
Bélánénak a finom fatörzs tortát. Az első három csapat nagyobb
jutalomban részesült, de a többi csapat sem ment haza üres kézzel.
A csapatjáték után finom paprikás krumpli várta a versenyzőket és a falu
lakóit, köszönet érte a szakácsnőnek, valamint a szorgos kezű
asszonyoknak.
Ebéd után egyéni ügyességi játékok következtek. Akinek kedve tartotta
póni lovagolhatott, vagy csillám tetoválást kérhetett vagy a kézműves
sátornál kézművesedhetett. Mi mindent kipróbáltunk.
A tamási tűzoltók közreműködésével szervezett habpartin nagyon jól
szórakoztunk.
A bálon késő estig roptuk, és sok tombola tárggyal tértünk haza.
Köszönjük szépen a szervezőknek és segítőiknek a remek napot, már
most várjuk a jövő évi találkozást és megmérettetést.
Reméljük mindenki jól érezte magát.

Immár 5. alkalommal rendeztük meg a családi napot a
településünkön 2018. július 21-én.
Idén is nagy lelkesedéssel, készülődéssel, szervezéssel
indultunk neki a napnak.
Szeretnénk megköszönni a segítőknek, a felajánlóknak,
támogatóknak a lelkes részvételüket és segítségüket.
Jövőre ismét visszavárunk mindenkit.
Reméljük mindenki jól érezte magát.

Dzsungel csapat

Pári IKSZT
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Erzsébet – tábor

Remek hangulatban teltek a napok, unatkozni nem volt időnk. Mindig
úton voltunk és próbáltuk minél több program részvételére ösztönözni a
gyerekeket. Gyorsan elment ez a pár nap, a gyerekek döntő többsége még
maradt volna.  Csütörtök este került sor a táborzáró programra, ahol
fellépett Wolf Kati és 22:00-ig disco volt. Születtek új barátságok,
csütörtök este még pár könnycsepp is látható volt a gyerekek arcán.

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs
Központja Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ pályázatot
nyújtott be az Erzsébet táborok élménytáborába 34 gyermekre, amit
sikeresen meg is nyert a Fonyódligeti Erzsébet táborba.
33 gyermekkel érkeztünk meg a táborba falugondnoki buszokkal az
alábbi településekről: Dúzs, Keszőhidegkút, Mucsi, Újireg, Regöly, Pári,
Szakály. A gyerekeket három felnőtt kísérte: Farkas Judit- Telep program
szociális munkása, Kaszás László Balázs és Csipai- Szijjártó Renáta
családsegítők. Páriból nyolc gyermek vett részt: Baranyai Ákos, Bartalos
Botond, Horváth Barnabás, Pavelka Eszter, Pelcz Nimród, Pelcz Nóra,
Sógorka Bence és Sógorka Fanni. Összesen 6nap/5 éjszakát töltöttünk el
a 2018. 07. 22- 07. 27-ig tartó turnusban.
A táborhely közvetlenül a Balaton partján másfél kilométer hosszan
húzódik így minden feltétel adott az aktív pihenéshez. A táboron belül
segítségünkre voltak a TESO-k (Tábori Együttélést Segítő Operatív
munkatársak), akik a színes tábori programok megvalósulásában
segédkeztek. Ők az Erzsébet Táborok narancssárga pólós „szuperhőscsapata”, akik azért dolgoznak, hogy minden gyerek csodálatos balatoni
élményekkel gazdagodjon. Mi a piros színű altáborhoz tartoztunk, és volt
egy altábor vezető TESO-nk, aki napi szinten kapcsolatot tartott a
táborvezetővel, és hozzá fordulhattunk információért, illetve segítségért.
Az érkezéskor a gyermekek részére ajándékcsomagot készítettek össze,
amiben a piros szín dominált így kaptak: törölközőt, kulacsot, sapkát,
pólót, tornazsákot, és egy programfüzetet is. Illetve a gyermekek 1000 Ft
értékben kupont kaptak, amit a helyi büfében vásárolhattak le.
A tábor számos programlehetőséget kínált a gyermekeknek:
sportvetélkedő, kézműves foglalkozás, szárazföldi és vizi-kalandpark,
trambulin, lasertag, sétahajózás, koncertek, disco, éjszakai
bátorságpróba, tábortűz, váltófutóverseny, egy perc és nyersz vetélkedő,
strandolás, drog prevenciós előadás, kutyás bemutató, hősök napja,
autóklub, final show. A versenyeken helyezést elérő résztvevőket pedig
oklevéllel jutalmazták a TESO-k.

Úgy gondoljuk, és érezzük, hogy ez egy remek kikapcsolódási lehetőség
volt a gyermekek számára.  Mi kísérőként is jól éreztük magunkat és
jó volt látni a gyerekek önfeledt szórakozását. Örültünk, hogy ennek
részesei lehettünk és remek gyermekeket ismerhettünk meg a
személyükben.
További szép nyarat kívánunk minden gyerek számára!

Farkas Judit és Csipai-Szijjártó Renáta 
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Pári Ezermester Szociális Szövetkezet /PESZSZ/
tájékoztatás folytatása 10.
Az alábbiakban a szövetkezet 2017. év augusztusától- év végéig az
önkormányzat felé történt megkereséseiről kívánunk tájékoztatást adni:
 Tisztelt Polgármester Asszony!
A Pári Ezermester Szociális Szövetkezet 2017. augusztus 04-i közgyűlésén
megválasztott 2017. augusztus 07-től megbízott igazgató elnöknek 2017.
szeptember 06-ig.
Jelenleg a szövetkezet működésében nincs lehetőségünk a Tamási utcai
termőföld megmunkálására. A megmunkált földterületen termények vannak,
melyek le-és felszedése esedékessé vált.
Kérem, hogy az ingyenes használati jogú haszonkölcsön-szerződés tárgyában
üljünk le tárgyalni a jövőben. Addig is a használati jogról le kívánok mondani.
Kérem a termések nyugta ellenében történő átvételét.
Tisztelettel:
Pári, 2017. augusztus 07.
Tóth Zoltán s.k.
megbízott igazgató elnök
 Tisztelt Polgármester Asszony!
2017. augusztus 31-én a Pári Ezermester Szociális Szövetkezetnél tett
önkormányzati képviselő testületi látogatáson történt megbeszélés alapján
fordulok Önhöz.
2017. augusztus 04-i közgyűlésén megválasztott a tagság (kérésem szerint)
2017. augusztus 07-től megbízott igazgató elnöknek 2017. szeptember 06-ig.
Látni szerettem volna a szövetkezet jelenlegi helyzetét mielőtt hosszabb idejű
elköteleződést vállalók. Sajnos ennyi idő is elegendőnek bizonyult annak
felmérésében, hogy jelenleg támogatás nélkül nem tud a szövetkezet tovább
működni. Az is látható, hogy a jelenlegi munkavállalói létszám megtartása is
gondot okoz, viszont a jövőbeni eredményes működés alaptétele a vágóhíd.
Az Önök szóbeli ígérete szerint a szövetkezet működésében közreműködni
kívánnak. Ebben az esetben a továbbiakban elvállalom a szövetkezet igazgató
elnöki tisztséget, amennyiben a tagság megválaszt.
Kérem, hogy a Pári Ezermester Szociális Szövetkezet számára 1 000 000,- Ft
azaz egymillió forint támogatást biztosítson a jelenlegi kifizetések és a még
teljesen fel nem tárt fizetési elmaradások rendezésére. Remélhetőleg hat hónap
eltelte után átláthatóvá válik a működés, a közösen történt kezdeményezett
fejlesztésekkel.

Tisztelettel:
Pári, 2017. szeptember 01.
Tóth Zoltán s.k.
megbízott igazgató elnök
 Tisztelt Polgármester Asszony!
A Pári Ezermester Szociális Szövetkezet működésében kialakult helyzet miatt
fordulok Önhöz.
2017. augusztus 04-i, illetve 2017. szeptember 07-i közgyűlésén történt igazgató
elnöki megválasztásom után már fordultam Önökhöz támogatásért a
szövetkezet működésének érdekében. Azt gondoltam, hogy az eddigi meghozott
döntéseknek köszönhetően a működésünk rendeződni fog. Sajnálattal kell
tájékoztatnom, hogy erőfeszítéseink ellenére további támogatás nélkül nem tud
a szövetkezet működni. Látható, hogy a jelenlegi munkavállalói létszám
megtartása is gondot okoz, és szükséges a működésben változtatásokról
gondoskodni. A költség oldalról még mindig merülnek fel előzőleg elmaradt
kifizetések. Az Önökkel történő együttműködés nélkül a szövetkezet működése
nem fent tartható.
Kérem, hogy a Pári Ezermester Szociális Szövetkezet számára további
1 000 000,- Ft azaz egymillió forint támogatást biztosítson a jelenlegi
működéssel felmerült kifizetések és a fel tárt elmaradt kifizetések rendezésére.
Megküldöm Önnek a jelenlegi bankkivonatot és az elmaradt kifizetések listáját.
Továbbá kérem, hogy a közeljövőben személyes megbeszélésen tekintsük át a
további működéshez szükséges intézkedéseket.
Tisztelettel:
Pári, 2017. december 01.
Tóth Zoltán
igazgató elnök
Az önkormányzat a támogatásokat biztosította a szövetkezet működésének és a
fenntarthatóságának érdekében.
A szövetkezet 2017. évi működési eredménye, amely 2018. június 27-én
került elfogadásra. Az eredmény: - 5 985 000,- Ft azaz mínusz ötmilliókilencszáznyolcvanötezer Ft.
Látható, hogy a szövetkezet nem tudott, nem tud önfenntartóvá válni.
„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
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Hitélet és Kultúra Napja

Minimum
2018.09.28 - Péntek
80 éven felüliek köszöntése
2018.09.29 - Szombat
Szüreti felvonulás
Kulturális műsor

2018.09.30 - Vasárnap
Kispolgár köszöntő

Bővebb tájékoztatás a következő
számunkban lesz!

Pári IKSZT

Hitélet és Kultúra Napja 2018. Az idén 7. alkalommal rendezte meg
nagyrendezvényét Pári Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
EFOP 1.6.2-16-2017-0041 és Nemz –Kul 18-0931 –es kódszámú
pályázatokból. A rendezvény az idén is keresztelővel indult Lankó József
Alsószentmártoni plébános jóvoltából, mellyel egy időben főzőverseny
folyt, melynek eredményeképp csodálatos ételek kerültek a vendégsereg
elé.
A palettán megjelent ételek a következők voltak: Töltött káposzta,
paradicsomos húsos káposzta, babgulyás sűrűn romásan, csirkepörkölt,
cigánylecsó, marhapörkölt, halászlé, tárcsán sült pácolt húsok (sertés,
kecske) és az elmaradhatatlan punyák. Sajnálhatja, aki nem kóstolta, mert
bőven volt mindenből. A finom ebéd után kezdetét vette a rengeteg
műsorszámból álló műsor mely 2-től éjfélig folyamatos szórakozást
biztosította a megjelenteknek.
A környékbeli tánccsoportok mellett Oroszlányból, Léhről (borsod),
Kajdacsról, Pécsről, Gerdéről is köszönthettünk fellépő együtteseket.
A rendezvény sikeresnek könyvelhető el, mivel a sok vendég és a helyiek
ismét találkozhattak a roma hagyományos táncokkal és zenékkel és
gasztronómiájával melynek megőrzése fontos számunkra. Örülünk, hogy
nem csak cigányok vettek részt e napon mivel az is céljaink közt szerepel,
hogy a többségi társadalom szára is ismert és elérhető legyen kultúránk,
mely alapjában véve a magyarországi kultúra szerves része, hozzá
tartozik.
E célok továbbra is fontosak számunkra és feladatunk is, így hát jövőre
ismét találkozunk talán már az új Közösségi házunk területén.
Örülök, hogy jól érezték magukat azok, akik ott voltak reméljük jövőre
még többen töltünk el egy családias szép napot! Köszönjük a sok
támogatónak a segítséget és az Önkormányzatnak a helyszín és az
eszközök biztosítását.
(Bogdán István Medy)
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Tánctábor Zamárdiban!!
Pári Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának szervezésében
Júliusban „Hagyományőrző és Tánctáborban” voltunk Zamárdiban. A
tábor megvalósulásának forrása az NEMZ – TAB – 18-0258 kódszámú
pályázat (Telepprogram).
A tábor programja legfőképpen a hagyományos roma tánc és zene körül
forgott. Melyhez segítségünkre volt Váradi Anikó és Bartos Sándor
táncoktató, kik amúgy minden rendezvényünkön megjelennek
Budapestről. A zenés programokhoz pedig táborunkba látogatott a Kále
Lulugyi (Oroszlányból) és Flare Beás együttes (Devecserből). A jó
szórakozás mellett a gyerekek tovább ismerkedtek ezáltal a
hagyományos cigány zenével és tánccal.
A tábor teljes ideje alatt hangszerekkel voltak segítségünkre a Kále
Lulugyi két tagja Molnár Csaba ( cajon) és Rácz Zoltán ( gitár) és egy
táncos Burai Vanessza. Sajnos az idő nem nagyon kedvezett nekünk, sok
eső volt, de a táncos és a közösségformáló foglalkozáson kívüli
szabadidőt gyakran töltötték a strandon. A tábor a szálláshely mellett 3szori étkezést is biztosított melyet kiegészítettünk esténként azzal, hogy
roma ételek főzésébe vontuk be a táborlakókat, hogy közelebbről
megismerkedjenek a roma ételekkel, ezáltal gasztronómiai foglakozások
jöttek létre. A gyerekek jól érezték magukat, de a végére elfáradtak picit
és hiányoztak nekik már szüleik kiktől távol voltak.
A Roma Önkormányzat életében ez volt az első tábor és reméljük jövőre
is lesz hozzá forrás és ismét tudjuk táboroztatni a hátrányos helyzetű
gyerekeket, következőkben már több tapasztalattal, kevesebb
félelemmel! Köszönjük Pári Önkormányzatának a falubuszt mellyel
egyszerűbben és olcsóbban tudtuk biztosítani a személyszállítást!

Zamárdi tábor gyerek szemmel
Hétfőn 9-kor indultunk a Zamárdi táborba. Alig vártuk, hogy már
megérkezzünk. Mindenki elfoglalta a szobáját, tájékoztatást
kaptunk az egész szabályról.
Páriból 16 gyerek és két felnőtt vett részt. Ráczvölgyiekkel voltunk
egy szálláson. 1. nap ebéd után ismerkedés volt a társainkkal, utána
lementünk a Balcsira fürdeni.
Reggelente zenével és énekkel keltettük társainkat. 7 órakor volt az
ébresztő minden reggel. A lányok nehezen viselték a korai kelést.
Ébresztő után egy téren öt perces torna volt.
A Kale Lulugyi és a Flare Beás együttes is meglátogatott minket és
még Sándor bácsi Nagyecsedi táncot is tanított nekünk. A
foglalkozások kint voltak a tánc tanulás is.
Kerti mozit is meglátogattuk. Halászlét, lecsót és pörköltet is
főztünk. Senki se szeretett volna haza menni, mindenki jól érezte
magát, hamar elteltek a napok.
Köszönjük a lehetőséget a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak.

Bogdán István ( Medy)

Kiss Gergő tábor lakó

13

14

REJTVÉNY
Szelektív hulladékszállítás
Felhívjuk figyelmüket, hogy a szelektív hulladékszállítás
augusztus - szeptember hónapban az alábbiak szerint lesz
esedékes:
Kék tetejű gyűjtőedény:
- papír hulladék
Sárga tetejű gyűjtőedény:
- műanyag + háztartási fém

Zöldhulladék elszállítása:

augusztus 17.
szeptember 14.
augusztus 17.
szeptember 14.
augusztus 24.

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

Képviselő – testületi jegyzőkönyvek a település
honlapján, a letöltések menüpont alatt olvashatók.
Az első három gyerek, aki behozza a megfejtést a Teleházba,
jutalmat kap!
Pári IKSZT

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

