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Újévi köszöntő  
 

Tisztelt Olvasó, kedves Páriak! 
 

 

Pári község Önkormányzat polgármestere és  

képviselő-testülete nevében kívánunk Önöknek 

jó egészséget, és sikerekben gazdag, boldog új 

Esztendőt! 

 

 

 

 

 

 

Glück Róbert  

polgármester 
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Falugondnoki szolgálat 
 

Önkormányzatunk kihirdette a kozigallas.hu internetes oldalon a 

falugondnoki állást. A részletekről, jelentkezés feltételeiről  

tájékozódhat a weboldalon, illetve telefonon a 06-30/2383846  

számon. C kategóriás jogosítvány, PAV vizsga, érvényes GKI  

kártya plusz előnyt jelent. Várjuk a jelentkezőket,  

jelentkezési határidő: 2020 Január 31. A képviselő testület 

választja meg a jelentkezők közül, akit megbíz a falugondnoki 

állással. 

Várjuk jelentkezésüket! 
 

Glück Róbert polgármester 
__________________________________________________________ 

 

Legutóbbi testületi ülésen történt : 
 

2019 December 17-én tartott rendkívüli testületi ülésen döntés  

született néhány új lakossági szolgáltatással kapcsolatosan.  

Önkormányzatunknál bérelhető napi díj ellenében egy betonkeverő 

1800 Ft/nap. Benzinmotoros ágdaráló, ez kizárólag kezelő  

személlyel bérelhető 3500Ft/óra összegért. A felsorolt gépeket Pári 

lakott területén belül 2000 Ft-os alkalmankénti díjért telepítjük, 

illetve vissza is szállítjuk. Pári lakott területén kívül a 2000 Ft 

alapdíjon felül 50 Ft-ot számolunk fel minden megtett kilométer 

után. A gépeket kizárólag Önkormányzati járművel, és  

alkalmazottakkal szállítjuk-telepítjük, így egyoldalúan csak az  

Önkormányzatot terheli felelősség a rögzítésből, szállításból, és 

rakodásból eredő károkért. 
 

Glück Róbert polgármester 

http://kozigallas.hu/
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Falusi disznóvágás 
 
Sokat gondolkodtunk a képviselő testület tagjaival,végül arra a döntésre 

jutottunk, hogy idén nem lesz disznóvágás az Önkormányzat  

szervezésében. Helyette Én magam is újra az üst mellé állok és idén  

kicsit másképp lesz. Akik eddig „nálunk” dolgoztak, azok most a  

vendégeink. Várunk szeretettel mindenkit, aki az elmúlt években a falusi  

disznóvágáson segédkezett bármilyen formában, és érezze magát  

megszólítva mindenki, aki bármely rendezvényhez hozzátett,  

segédkezett az elmúlt időszakban-években. Ez alkalommal Önök lesznek 

a vendégeink mert : „A Hivatal főz”. Bízunk benne, hogy mindenki el 

tud majd jönni és egy jó hangulatú programnak lehetünk részesei.  

Természetesen gondolunk a rászoruló emberekre, számukra is jut egy tál 

étel, jöjjenek bátran! Várunk mindenkit szeretettel! A rendezvény  

időpontja Február 8, ebéd 13:30-tól. Az időpont még változhat, de a 

meghívót ki plakátoljuk buszmegállókban és megosszuk a Pári Község 

Önkormányzata Facebook oldalon. 

 

Glück Róbert polgármester 

__________________________________________________ 

 

Köszönet nyilvánítás 
 

Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki készített 

vagy ajánlott fel eladásra kínált terméket, illetve aki  

vásárlásával támogatta a Jótékonysági Karácsonyi vásárt.  

A vásárban 55.150 forint gyűlt össze, amely a Könyvtáros 

nyári táborban résztvevő gyermekek részére került  

felajánlásra. 
 

Fölkerné Balázs Andrea 
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Ebtartás 
 

Sokan tapasztaltuk már az utcán sétálva, hogy kóbor kutya  

esetleg kutyák nyaköv nélkül vagy eltépett nem a kutya  

testméretéhez méretezett lánccal sétál, szaglászik, esetleg kora  

reggeli órákban a Coop bolt bejárata előtt ül vagy előtte fel-alá jár. 

Többször tapasztaltam, hogy póráz és szájkosár nélkül kisebb-

nagyobb testű kutyák ember-embereket kísérnek boltba, postára.  

Illedelmesen meg szoktam kérni ilyenkor az érintettet, hogy tartsa 

pórázon, tegyen rá szájkosarat, vagy tartsa otthon…  

kivétel nélkül mindenkitől azt a választ kaptam, hogy nem a  

saját ebük csak „elkísért”. Nem hiszem, hogy ez lenne az  

igazság, hiszen ha csak „elkísér”, akkor nem várja meg a bolt vagy a 

Posta bejárat előtt míg megtörténik a bevásárlás vagy a csekk be 

lesz fizetve. Lelkes körzeti megbízottunk Antal Ádám az elmúlt  

napokban bírságolt meg 20.000 Ft-ra egy személyt ilyen esetből  

fakadóan. Az Önkormányzat nem a felettese a Rendőrség  

alkalmazottainak, Ádám nem kapott tőlünk ilyen utasítást,  

felkérést, hogy keményen bírságoljon kóborló kutyák vagy bármi 

más miatt. Részünkről szabad mozgástere van, tudomásom szerint 

először mindenkit csak figyelmeztet, majd következő alkalommal 

bírságol. Körzeti megbízottunk nemrég tájékoztatott erről egy  

személyes beszélgetés kapcsán. Mi Önkormányzat nem írhatjuk  

felül hatósági személy munkakörét, azon belüli tevékenységét,  

fellépését. De:….. 

41/2010. (II. 26.) Korm. Rendelet pontosan szabályozza a  

kutyasétáltatás módját, melynek 17. § (1) bekezdése szerint  

belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt  

területet – ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak 

olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken 

tartására képes. Ugyanezen § (2) bekezdése rögzíti, hogy  

közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem 

más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.  
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Volt már rá példa Páriban amikor kóbor kutya embert harapott meg, 

alig két hónapja. Arra kérnék mindenkit, aki ezt a cikket olvassa, 

mikor szomszédjával, barátjával találkozik és feltételezi, hogy  

érintett ebben a témában figyelmeztesse Őt a lehetséges  

következményekre. Gyepmester amennyiben intézkedik, úgy a  

fentebb említett büntetés több mint kétszeresére számíthat a kutya 

tulajdonosa. Senki nem dolgozik a lakosság ellen, a kóbor kutyák 

sajnos országos szinten problémákat okoznak. Kis falu Pári, nem 

olyan nehéz tenni a rendért ezen a téren.  

Végül engedjék meg, hogy megosszak pár fotót ami a Január  

9-én készült a Nagy utca 54, 59, 63, 64 számú ingatlanok  

környezetében, közterületen. 

Engem is zavar a látvány és a helyzet, ne haragudjanak. 

Szépen kérem az érintetteket a saját érdekükben tegyék meg a  

megfelelő lépéseket! Maradok tisztelettel: 
 

 

Glück Róbert polgármester 
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Így látom 
 

Ezt a cikket szeretném kicsit személyesebben, magánemberként  

megfogalmazni. Elmúlt három hónap polgármesteri időszakom alatt sok 

minden történt Velem. Alakuló ülések, testületi ülések, gratulációs  

levelek, elektronikus levelek, rengeteg bejövő telefonhívás, cetlik az  

íróasztalon, „Főnök”-nek szólítanak a közfoglalkoztatottak. Utóbbit  

szoknom kell mai napig, hiszen azok szólítanak így, akikkel együtt  

nőttem fel, vagy gyerekkorom óta ismerem. Tíz ember, akinek bizony 

meg kell szervezni a mindennapi munkáját, hova menjen, mit csináljon a 

faluban, hogy építse vagy javítsa az utca külalakját, állapotát. Gép és  

járműpark, aminek állapotát igyekszünk helyreállítani, felújítani, illetve 

eladni. Testületi döntés született róla, és azóta sikerült is értékesíteni  

leszolgált Jcb markológépünket, illetve a sérült tartályos szippantó kocsit, 

ami reméljük hamarosan egy helyi vállalkozónál tesz majd jó szolgálatot 

miután át lesz alakítva. Bizonyára sokan észrevették már, hogy eltűnt a 

Mercedes teherautó az Önkormányzat udvarából. Korábban szóba került 

az eladása, de újragondoltuk és ésszerűbbnek láttuk ha megtartjuk,  

feljavítjuk és az Önkormányzat megvásárolja a Pári Zrt-től. Ha sikerül 

elhárítani a billenőplató működési hibáját és a többi problémát úgy  

műszaki vizsgára visszük és a régi motorhibás narancssárga teherautó 

utódjaként használjuk mikor a helyzet úgy kívánja. A teherautó biztonsági 

okokból fedett helyen akkumulátorok és üzemanyag nélkül került  

tárolásra a Pári iparterületen. Narancssárga Volkswagen teherautó bontott,  

motorhibás, és hiányos de még vontatható állapotban tető alá lett helyezve 

Decemberben szintén a Pári iparterületen. Amennyiben rendeződik a régi 

piros Toyota kisbusz további sorsa, ezt is szeretnénk idővel feljavítani és 

újra, ezúttal rá is jobban odafigyelve a közfoglalkoztatottak és eszközeik 

mozgatására-szállítására használni. 

Két kezi munkát tekintve: Elkezdtünk járdát javítani, árkot tisztítani vagy 

újra megásni, lépcső korlátot cseréltünk, épült egy új kis híd fából , ott 

ahol korábban is híd volt a Nagy utcán, amihez köszönöm szépen 

Kömüves László munkáját, elkezdtünk rendet tenni az iparterületen lévő 

ingatlanunk környezetében, úttesten lévő kátyút tömtünk be hideg  

aszfalttal ami nem lett tökéletes de kezdésnek nem rossz, az autó nem 

döccenik már azon a szakaszon. 
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Ezeket a munkálatokat a tavasz beköszöntével folytatni fogjuk, anyagunk 

van hozzá bőséggel. Villamos vezetékekre veszélyes gallyak-fák  

kivágása, ami az újévben szintén folytatódik, „púpos-hídnál”, Kossuth  

utcában, Nagy utcán. Régi tornaterem melletti temetőbe vezető lépcső  

járda lapjainak időt álló betonágyba történő berakása. Ezek mellett sok 

minden megfogalmazódott bennem mikor Advent negyedik vasárnapján 

magam mentem fel a Teleház padlására és helyeztem el több műanyag 

edényt ahol befolyt az esővíz. Erre a jövőben pályázni szeretnék, hogy új 

tető kerüljön a Teleházra, napkollektor, ami hozzájárul, hogy további  

berendezéssel mindig számunkra megfelelő hőmérsékleten tartsa az épület 

belső helyiségeit télen-nyáron. Persze előttünk is áll még folyamatban  

lévő pályázat, többek közt a „Telepprogram” amiről következő havi  

újságunkban bővebben írnék a többi pályázatokat is bele értve. Pári  

jövőjével kapcsolatban rengeteg gondolat fogalmazódott meg bennem, 

melyeket a későbbiekben szívesen megosztok Önökkel. 

Köszönöm hogy megtisztelt és elolvasta írásomat! 

Tisztelettel: 
 

Glück Róbert polgármester 

_______________________________________________________________________ 

Szelektív hulladékszállítás 
 

Vertikál Nonprofit Zrt-től előzetesen lekért tájékoztató alapján 2020  

évben a szelektív hulladékszállítás időpontjai az alábbi táblázatban szerint 

történik: 

Glück Róbert polgármester 
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Köszönetem 
 

Ezúton szeretném megköszönni minden Pári lakos  

segítségét, aki az Adventi időszakban munkájával,  

adományával, süteményeivel, szorgalmával a szabad  

idejéből áldozva segítette Önkormányzatunkat. Köszönöm 

szépen a fellépő gyerekeknek, magánszemélyeknek és az 

Edelweiss Asszonykórusnak, hogy színesebbé tették  

előadásukkal advent vasárnapjait. Továbbá a Betlehem  

felállításában, a két Hóember kihelyezésében,  

díszítésében, kivilágításában. Az Adventi koszorú  

állításában, díszítésében. Köszönöm szépen, hogy olyan 

sokan megtiszteltek jelenlétükkel, és együtt gyújthattunk 

gyertyát minden alkalommal. Bízom benne, hogy  

következő évben még több embert láthatok, akik eddig 

még nem voltak ott gyertyagyújtáson. A jövőben  

igyekszem még tovább színesíteni az Adventi  

gyertyagyújtást. Köszönöm szépen a Lengyel Családnak, 

hogy biztosították az eszközök tárolását abban a 4 hétben 

és áramot szolgáltattak a helyszín megvilágításához.  

Köszönöm Fölkerné Balázs Andreának, Horváth  

Mónikának és Horváth Sándornénak a szorgalmukat, mert 

munkaidejükön kívül rengeteg időt áldoztak, hogy  

biztosítsák azt, hogy minden elkészüljön, a helyére  

kerüljön és lelkesen kínálták a megjelent vendégeinket az 

Adventi gyertyagyújtásokon. 
 

Glück Róbert polgármester 
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Retro Disco 

 

Szeretettel várunk mindenkit korosztálytól 

                    függetlenül. 

 

Időpont: 2020. január 18-án, Dj. Molnár 

                     szombaton 

 

  Kezdés: 21:00 órától 

 

   Helyszín: Pári Teleház 

 

Belépő: 800 Ft 

 

 

   Büfé a helyszínen 

Fölkerné Balázs Andrea 
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Rendelési és ügyfélfogadási időpontok  

2020-ban: 

 

dr. Szatmári László: 

 

Tamási: 

Hétfő-Szerda-Péntek: 8-11 óráig 

Kedd-Csütörtök: 13-16 óráig 

 

Pári: 

Csütörtök: 9-11 óráig 

 

dr. Bartalos Petra Margit gyermekorvosi  

tanácsadás: 

 

Tamási: 

Hétfő-Kedd-Csütörtök-Péntek: 8:00 - 11:00 óráig 

Szerda: 12:00 - 15:00 óráig 

 

Pári: 

Kedd: 13:00 órától 
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Falusi - Tulézi Renáta védőnői tanácsadás: 

 

Pári: 

Kedd: 11-12:30 óráig 

12:30 órától gyermekorvosi és  

védőnői tanácsadás! 

 

Szabóné Mohai Ivett  

családsegítő ügyfélfogadás: 

Pári: 

Páros héten keddenként délelőtt! 

Telefonszám: 06/20-220-39-95 

 

Kormányablak: 

Pári: 

Minden páros héten szerdán 

12:30-13:00 -óráig 

 

Tamási család és gyermekjóléti Központ  

ügyfélfogadási ideje: 

Pári: 

Minden páratlan héten kedden Bertus Tímea  

esetmenedzser látja el a feladatokat. 

A gyermekjóléti Központ Krízis telefonszáma: 06/30-527-72-65 
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Farsang 
 

A farsang évenként ismétlődő, rövidebb-hosszabb ideig tartó időszak, 

amelyet évszázadok óta az evés, ivás, lakodalmak, disznótorok, jelmezes 

felvonulások jellemeznek. Az egyház az ördögök ünnepének tartotta és 

tiltotta, de gyakran a világi hatóságok se nézték jó szemmel a farsangi  

kicsapongásokat. A farsang vízkereszttől a - húsvétot megelőző negyven 

napos nagyböjt kezdetéig -, hamvazószerdáig tart. A farsang hosszú is 

lehet és rövid is, attól függően, hogy mikor van húsvétvasárnap. Ettől a 

naptól kell visszaszámítani negyven napot, s így állapítható meg a  

nagyböjt időszakának kezdete, hamvazószerda. A farsang a tavaszvárás 

ősi örömünnepe. A magyar farsangi szokások a középkorban honosodtak 

meg. A farsang három utolsó napjához kapcsolódott a legtöbb szokás:  

farsangvasárnaphoz, farsang hétfőhöz és húshagyókeddhez. A farsang 

utolsó napját jelölő húshagyó elnevezés a böjt, a böjti étkezés kezdetét 

jelenti. A farsang jellegzetes étele a fánk, amelynek mágikus erőt  

tulajdonítottak. Ugyancsak kedvelt étel ilyenkor a rétes. A farsangi  

báloknak elsősorban a párválasztásban volt nagy szerepük. 

___________________________________________________________ 

HAGYOMÁNYOS CSÖRÖGEFÁNK 
 

HOZZÁVALÓK: 
 

1 csomag sütőpor, 50 dkg liszt, 3 db tojás, 

1 csipet só, 3 ek cukor, 2 dl tejföl, olaj  

(a sütéshez), lekvár (vagy porcukor a  

tálaláshoz) 
 

 

ELKÉSZÍTÉS: 

sütőporral elkevert lisztet, a tojásokkal, a sóval, cukorral, a tejföllel egy 

tálban összegyúrjuk, vékonyra nyújtjuk, majd derelyeszaggatóval  

különböző szélességű csíkokra szeljük. Két helyen, végeihez közel  

bevágjuk és kifordítjuk a tésztacsíkokat, majd bő, forró olajban szép  

pirosra sütjük. Bármilyen lekvárral, dzsemmel, vagy porcukorral  

ízesíthetjük. 
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______________________________________________________________________ 

Nyerteseink! 
 

2019. december havi keresztrejtvényünknek megfejtői: 
 

1. Helyezett: Freisinger Leona 

2. Helyezett: Orsós Kornélia 

3. Helyezett: Orsós Stefánia 

 

A jutalmatokat a Pári IKSZT-ben lehet átvenni. 
 

Pári IKSZT 

 

 

 

 

Farsangi kézműves foglalkozás 

 

Szeretettel várunk mindenkit a farsangi  

kézműves házunkra! 

  2020. február 15-én, szombaton 15:00 - tól. 

      Pári IKSZT 
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Szelektív és kommunális hulladékszállítás  
Hétfői napokon történik! 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Vertikál Nonprofit Zrt. tájékoztatása  

szerint a szelektív hulladékszállítás január-február hónapban az  

alábbiak szerint lesz esedékes: 

Kék tetejű gyűjtőedény: 

Papírhulladék       január 20. 

         február 17. 

Sárga tetejű gyűjtőedény: 

Csomagolási hulladék      január 27. 

         február 10. 

  Üveg hulladék negyed évente 1 alkalommal:   február 3. 

Minden hulladék tisztán, étel- és vegyszermaradéktól mentesen  

helyezhető az edénybe! A VERTIKÁL emblémával ellátott Biológiailag 

lebomló zsákok az önkormányzatnál vehetők át. 

 

      Felelős kiadó: Pári Község Önkormányzata 

      Cím: 7091, Pári, Nagy u. 18. 

      Tel.: 887-165 

      E-mail: ujsagpari@gmail.com 

      Szerkesztés, tördelés: Pári Község Önkormányzata 

Régiós elérhetőségek:  

Központ, Polgárdi régió 22/576-070; penzugy@vertikalrt.hu  

Képviselő – testületi jegyzőkönyvek a település honlapján, a letöltések  

menüpont alatt olvashatók. 


