2

Pári Újság
PÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA * VI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2018*

Óvodai hírek
Kedves Óvodások és Szülők!
Értesítünk benneteket, ill. Önöket, hogy az óvoda felújítási
munkálatai lassan véget érnek.
Ezért 2018. szeptember 17-én reggel már a megszokott
helyen, az óvodában várjuk a gyerekeket. Egyenlőre csak az
udvart és az épület egy részét tudjuk használni, de már a
megszokott helyen leszünk, ami a gyermekeknek is kényelmesebb
és biztonságot adóbb.

Nyitva tartásunk itt is a megszokott: reggel 7 órától
délután fél 5-ig tart.

Óvónénik és dadus nénik
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Nyerteseink!

Közterület tisztántartás

Augusztus havi keresztrejtvényünknek megfejtői:
Pári Község Önkormányzati Képviselő-testületének a
településtisztaságról, a környezet- és természet védelemről szóló
10/2007. (VI. 13.) számú önkormányzati rendelete alapján az
ingatlantulajdonos feladatai

1. helyezett: Orsós Kornélia
2. helyezett: Pavelka Nóra
3. helyezett: Orsós Tamara

7. § (1) Az ingatlantulajdonosnak a közterület tisztántartásával, a
zöldterület, park ápolásával kapcsolatos feladatai:

3. helyezett: Orsós Péter

a) az ingatlanok előtti növényzet ápolása, karbantartása, a járda
melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az
úttest 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása,
tisztántartása, szemét- és gyommentesítése;

A jutalmatokat a Pári IKSZT-ben lehet átvenni.

Rejtvény!
Fejtsd meg a képkeresztrejtvényt! Az első három gyerek aki behozza a
megfejtést az IKSZT- be jutalmat kap.

b) a járda folyamatos tisztántartása, portalanítása, a járdaszakasz
előtti árok és ennek műtárgyai gyommentesítése, a csapadékvíz
zavartalan lefolyását akadályozó hulladék stb. eltávolítása,
c) a hó eltakarítása, a síkos járdaszakasz felszórása.
(2) Az ingatlan előtti járdaszakaszt reggel 7 óráig kell megtisztítani.

1. Megfejtés:
-----------------------------

(3) A hó eltakarítását, a síkosság megszüntetését szükség szerint
kell elvégezni. A szükséges szóróanyag biztosításáról a kötelezett
gondoskodik.
(4) Ha az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, a fenti
feladatok mindkét irányra vonatkoznak.
Kérünk mindenkit, hogy a rendeletbe foglalt feladatokat végezzék el.

2. Megfejtés:
-----------------------------Pári Község Önkormányzata
Pári IKSZT
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Pári Húsfeldolgozó, Ezermester Szociális
Szövetkezet /PHESZSZ/
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2018. július 30-án rendkívüli közgyűlés került összehívásra, törvényi
változás miatt a szövetkezet nevében kellett változtatást tenni, amely a
fentiek szerint módosult. Sajnálatos módón most is, mint az elmúlt
időszakban, a tagság jelentős része nem vett részt a közgyűlésen, ezzel
veszélybe sodorva a határozatképességet és a működés fenntarthatóságát.



2018. július hónapban tárgyalások történtek a Vágóhíd bérbeadásáról. A
tárgyalások folyamán derült ki, hogy egy 2018.01.01-től érvényes határozat
szerint a pályázati fenntartási időn belül nem adható bérbe (2020.12.03) a
Vágóhíd.
Kérelem beadása maradt lehetőségnek vagy a működtetést más módón
megoldani.
A megoldás sürgetővé vált, mivel nem volt fenntartható tovább, hogy az
elnök igazgatói és a hentesi munkatevékenységet egy személy lássa el.
Az elnök igazgatói tisztség betöltésének felkérése és annak elvállalása után
a további tárgyalásoknak köszönhetően a szövetkezet tagságában, működési
rendjében változások történtek, történek.



2018. augusztus 28-án a rendkívüli közgyűlés elfogadta a tagi változásokat,
Tóth Zoltán igazgató elnök lemondását, az új igazgató elnök
megválasztását.



Tóth Zoltán elvégezte a lemondásával-, átadással kapcsolatos teendőit,
feladatait, megtette a szükséges intézkedéseket. 2018. szeptember 01-től
hentes munkakörben látja el feladatát a szövetkezetben.



2018. szeptember 01-től a szövetkezet új igazgató elnöke Hódosi Anita.

tájékoztatás folytatása 11.
Az alábbiakban, az elnök igazgatótól kapott tájékoztatás alapján a szövetkezetben
2018. év augusztusáig történt eseményekről kívánunk összefoglaló tájékoztatást
adni:


2018. január Szekszárdi Törvényszéki ítélet (a júliusi tájékoztatásban bent
volt).



2018. április egy fő vágóhídi segédmunkás munkakörben került felvételre,
részmunkaidőben pályázattal (helyi lakos).



Ismételten áttekintésre került a szövetkezet működése. Továbbra sem tudott
önfenntartóvá válni, támogatásért fordult az önkormányzathoz (1 000 000.Ft), ami május hónapban került biztosításra.



2018. június 01-én a Pellet&Fa Kft-vel (2015. évben alapító tag a
szövetkezet) kapcsolatos, valótlan tartalmú dokumentációk aláírását
kérte Gere Zoltán (aki képviselettel nem felruházott személy a Kft-ben) a
szövetkezet igazgató elnökétől. Aláírások nem történtek meg.
A Kft. vezetőjével a kapcsolatfelvétel nem tudott eredményes lenni, a
szövetkezet részéről kezdeményezett találkozó nem jött létre. Levélben
kapott tájékoztatás szerint, mivel a szövetkezet a 710 000,- Ft befizetett tagi
hozzájárulás feletti további összeget, nem fizette be 2018. januárban a Kft.nek, a tagsága megszűntetésre került. A társaság vagyoni értéke miatt a
szövetkezetnek 32 003,- Ft jár vissza. Későbbi e-mail megkeresésre annyi
válasz érkezett, hogy megszűntetik a Kft.



2018. június 27-én tartott közgyűlésen került elfogadásra az előző évi
beszámoló.

„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.”
Pári Község Önkormányzata
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Tanoda

Kedvezményezett: Pári Község Önkormányzata
Projektazonosító: EFOP-1.6.2-16 – 2017-00041 / Közös utakon

Szeptember 8.-án megkezdődtek a Tanári felzárkóztató órák Páriban az
EFOP-1.6. 2-16-2017-0-0041 „Közös Utakon” pályázat kereteiben, melynek
célja az itt élő tanulók képesség- és kompetenciafejlesztésének segítése ennek
érdekében heti 2 órában szombati napokon 9:00-11:00 óráig.
A tanoda program célja, hogy a tanulók körében az iskolai lemorzsolódás
csökkenjen, a tanulmányi átlag, a képzettségi szint növekedjen, és
előmozdítsa az iskolai sikerességet.
A tanoda diákjainak egyéni fejlesztését kiscsoportban biztosítjuk.
A szaktanárok a fejlesztést a tanulók eltérő egyéni alapkompetenciáiknak
figyelembe vételével, azokra építkezve valósítják meg.
Az egyéni fejlesztési folyamat illeszkedik az iskolai előrehaladáshoz, a
tanoda szaktanárai az iskola szaktanáraival folyamatosan egyeztettek,
konzultálnak.
A tanodában folyamatosan két pedagógus segíti a gyerekeket.: Gergics
Józsefné (Klári néni) és Turjanica Attila.

Farkas Judit

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy Pári Község Önkormányzata a(z) Szegregált élethelyzetek
felszámolása komplex programokkal (ERFA) c. felhívására benyújtott, EFOP-2.4.116-2017-00106 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét az Emberi
Erőforrások Minisztériuma vezetője 200 000 000 Forint összegű támogatásra
érdemesnek ítélte.
A támogatási kérelemben tervezett projekt, az EFOP-1.6.2-16-2017-00041 azonosító számú
támogatási kérelem szakmai tartalmának megvalósításához biztosítja az infrastrukturális
beruházási feltételeket.
A projekt tervezett célja Páriban a Szegregátumban élők lakhatási körülményeinek a
javítása, korszerű szociális bérlakások kialakításával, egyben a telepi környezetből való
kiköltözés, a lakhatási mobilizáció elősegítésével. A Szegregátumban élők szolgáltatásokhoz
való hozzáférésének a javítása a Csillag Szolgáltató Pont telepen való megépítésével. Az
integrációs folyamat erősítésének új színterének a kialakítása a Csillag Szolgáltatóház
felújításával és berendezésével, mely így alkalmassá válik az integrált programelemek
befogadására. Kialakításra kerül az épületben az új orvosi rendelő, lakásétterem és
foglalkoztatók.
A projekt tervezett megvalósítási időszaka: 2018. október 01. – 2020. március 31., összesen
18 hónap időtartam.
A projekt keretében megvalósuló infrastrukturális beruházások: 6 db szociális bérlakás
kialakítása, a szegregátumban Csillag Szolgáltató Pont biztosítása illetve a település
központi, integrált részén a Csillag Szolgáltatóház kialakítása, közterület fejlesztése
keretében járda építése, illetve kültéri fitnesz eszközök és gyermekjátékok kihelyezése.
Tervezésre került a Csillag Szolgáltató Pont és a Csillag Szolgáltatóház tevékenységeihez
szükséges eszközök beszerzése.
A projekt összesen 6 család részére biztosít szociális bérlakásban lakhatást, ebből 3 integrált
lakókörnyezetben helyezkedik el.
Csillag Szolgáltatóház Nagy utca 24 szám alatt található – HRSZ: 37/2. - 200 m2 alapterületű
épület felújítással alkalmas a projekt integrált programjainak a befogadására.
Az épület a település központjába, jól megközelíthető helyen található.
Ezen a telken az épület mögött kerül kialakításra a felnőtt fitnesz
eszközöket magába foglaló szabadtéri park.
Zentai Krisztina
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Tábor
Megrendezésre került a napközis tábor az EFOP.-1.6.2.-16-2017-00041 azonosító
számú „Közös Utakon” megnevezésű projekt keretében Páriban.
A program augusztus 13-17-ig tartott, melyen 13 gyermek vett részt.
Első napon délelőtt ismerkedési játékokat tartottunk, mivel a gyerekek ismerősek
voltak egymásnak, de a nevelőknek sok volt az új arc. Segítőink a Szociális
Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól érkeztek. Ebéd után önismereti foglalkozáson
vehettek részt a táborozók, természetesen játékos formában.
Kedden ellátogattunk a Katica tanyára. A gyerekek nagyon élvezték a rengeteg játék
lehetőséget. A legtöbb időt a csúszdaházban töltöttük, ahol még a felnőttek is
kedvükre csúszdázhattak.
A nap végén be kellett húzódnunk az eső elől, ezt a telibe találda házban tettük meg,
de méltó befejezése volt a napnak.
A szerdai napot a dombóvári Gunaras fürdőben tölthettük el. Ismét a csúszdázásé
volt a főszerep.
Csütörtökön a Tamási fürdőben strandoltunk egy utolsót, majd egy nagy fagyizással
koronáztuk meg a napot.
Pénteken cigány táncoktatásra is sor kerülhetett Bogdán Dávid közreműködésével.
Jákovics Viktória Beauty napot tartott az érdeklődőknek, körömfestés és sminkelés
volt a középpontban, de még szépség tippeket is kaptak. Orsós Mónika káposztás
lecsót főzött a szorgos kezek segítségével, és még a punya elkészítésének fortélyait
is elsajátíthatták. A tábor végül szalonnasütéssel zárult.
Reményeink szerint jövőre is hasonlóan izgalmas programokkal várjuk a
gyerekeket.
Gyén Nóra

Szelektív hulladékszállítás
Felhívjuk figyelmüket, hogy az Alisca-Terra Kft. tájékoztatása szerint van
a szelektív hulladékszállítás szeptember – október hónapban az alábbiak
szerint lesz esedékes:
Probléma esetén az Alisca - Terra elérhetőségén: +36-74/528-850-es
telefonszámon lehet érdeklődni!
Kék tetejű gyűjtőedény:
-

papír hulladék

szeptember 14.
október 12.

Sárga tetejű gyűjtőedény:
-

műanyag + háztartási fém

Zöldhulladék elszállítása:

szeptember 14.
október 12.
szeptember 21.

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

