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KÖZÖSEN TÖBBRE MEGYÜNK 
 

Tisztelt olvasó! 
 

Felmerült bennem a gondolat, hogy követhetnénk szomszédos települések 

példáit, annyival kiegészítve, hogy a beérkező anyagokat nem csupán  

internetes közösségi oldalakon osztanánk meg. Miről van szó?  

Arra gondoltam berendezhetnénk leginkább képekkel, de tárgyi eszközökkel 

is a „Pári Galériát”! Egy helyiség, szoba, ahol a falu múltjára visszatekintést  

nyerhetnénk képekben, és használati eszközök szemléltetésével. Amennyiben 

rendelkezik bármilyen múltból készült képpel egy eseményről, például  

aratás, lakodalom, utcaképek, családi képek népviseletben stb vagy olyan 

tárgyi eszközzel, melyet felajánl kiállítási célra, kérjük jelezze személyesen 

vagy telefonon Önkormányzatunknál. A Régi, kopott fényképeket is szívesen 

restauráltatom saját költségemen. Amely fényképet pedig nem tudná  

nélkülözni, arról készítenénk másolatot. Ezeket kihelyeznénk a falra, és alá 

rövid leírást: mikor készült a kép, milyen esemény látható rajta, kik azok a 

személyek, akik szerepelnek ezeken a képeken, eszközöknél pedig a  

felhasználás jellegét, és nem utolsó sorban ki ajánlotta fel galériánkhoz adott 

képet, vagy eszközt. Például: A Tornaterem „ezer éves” öntvény kályháját 

megmenekítettük az ingatlan felújítása előtt és ezt is el szeretnénk helyezni a 

galéria egyik sarkában, ugyanígy a Tornaterem bükkből készült parkettájából 

is készítünk egy mintasort, mely hiányosságai ellenére egy csiszolással és 

lakkozással megállta volna a helyét napjainkban is. Ha írásommal meg  

tudtam mozgatni a gondolatait és úgy érzi tudna mit ajánlani erre a célra,  

kérem nézze meg mit talál a padláson, falon és keressen meg!  

Együttműködésüket előre is köszönöm! 
 

Glück Róbert 

polgármester 
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VIR szigeti nyaraló 
 

2020 évre még az alábbi időpontokban foglalható a Pári Zrt tulajdonát 

képző nyaraló Horvátországban: 

 

 - 2020.06.21-06.28 Alsó és felső szint szabad. 

 - 2020.07.05-07.12 Alsó szint szabad. 

 - 2020.08.23-08.30 Felső szint szabad. 
 

Nyári szünetre vonatkozóan ezek az időpontok nincsenek még betöltve, 

természetesen a nyaraló bérelhető 2020.06.21 előtti időszakban is,  

illetve a legutolsó foglalás dátuma jelenleg 2020.08.30-09.06. 
 

Glück Róbert 

polgármester 
 

__________________________________________________ 
 

TESTVÉRVÁROSUNKRÓL 
 

Bíztató jelek a jövőre nézve, hogy már több alkalommal hosszasan  

beszélgettünk telefonon Burgstädt polgármesterével. Személyes  

tapasztalatom alapján kijelentem, nagyon barátságos és nyitott emberhez 

volt szerencsém a polgármester Úr személyében, aki jelezte, hogy 2020. 

Június elején Magyarországra utazik, hogy személyesen találkozhassunk 

és megismerjük egymást. Úgy érzem valami elkezdődött, ami később 

falunk életére pozitív és jó hatással lesz. Igyekszem jó kapcsolatot  

teremteni Neumann Úrral és rajta keresztül mindenkivel Burgstädtból. 

Remélem ebben az öt évben a Német kisebbségi Önkormányzattal 

együttműködve sikerül pezsgést hoznunk településünk lakói a 

Burgstädti vezetőség és polgárok számára egyaránt. Ennek érdekében 

minden Tőlem telhetőt megteszek képviselő testületünkkel együtt. 
 

Glück Róbert 

polgármester 
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MÚLT SZOMBATON TÖRTÉNT! 

 
Ebben az évben, ahogy korábban meghirdettük elmaradt a falusi 

disznóvágás, helyette megtartottuk a „Hivatal főz” napot.  

Képviselőink otthon sütöttek különböző süteményeket, jó  

magam pedig beálltam az üst mögé. Röviddel 12 óra előtt el is 

készült az ebéd, fél egykor köszönthettem az első vendégeket, 

amikor még nem voltunk sokan így megragadtuk az alkalmat és 

leültünk ebédelni a vendégekkel együtt. Ezek után folyamatosan 

érkeztek a vendégek, foglalták el helyüket és csomagolták ki 

szatyorkájukból az otthon készült süteményt. Lelkesen kínáltak 

bennünket és mindenkit az asztaloknál. Finomabbnál finomabb 

pogácsákat, süteményeket és linzert volt szerencsém  

megkóstolni. Örömmel láttam, milyen jól elbeszélgetnek a  

vendégeink egymással, igyekeztem Én is minden asztalhoz  

odaérni, mindenkivel beszélgetni kicsit. Étkezés után mindenki 

hosszabb időt töltött az asztaloknál,tapasztaltam, hogy olyan  

emberek is találkozni tudtak egymással akik már jó ideje nem 

látták egymást. Sokan az egész délutánt a Teleházban töltötték. 

Voltak pillanatok mikor arra gondoltam, érdemes lenne  

teadélutánokat tartani a Teleházban, a szombati nyitvatartási idő 

keretein belül. Nap végére alig egy fazékra való étel maradt  

csupán, becslésünk szerint körülbelül 110-en tiszteltek meg  

bennünket. A Képviselő testület nevében is nagyon szépen  

köszönöm mindenkinek, hogy elfogadták meghívásunkat,  

értelmet adtak egy új-más rendezvénynek. Jelenlétükkel  

bearanyozták a napunkat, várunk szeretettel mindenkit  

legközelebb is! 

 

Glück Róbert 

polgármester 
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BOROSGAZDÁK FIGYELEM! 

 

 

 

Felhívjuk a borosgazdák figyelmét, hogy 2020. március 28–án 

kerül megrendezésre a hagyományos Pári Borverseny a  

Teleházban. Várunk minden olyan gazdát, aki szakértő zsűri 

által minősíttetné borát! 

Bővebb tájékoztatást adunk a Pári Újság márciusi számában,  

illetve a kihelyezésre kerülő plakátokon. 

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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Rendelési, tanácsadási idő 

 
Ezutón szeretnénk elnézést kérni a január havi újságban  

rosszul megjelentetett védőnői és gyermekorvosi tanácsadás, 

illetve a gyermekorvosi rendelés miatt! 

 

Tamási 
Dr. Bartalos Petra Margit: 

 

H, CS, P: 8.00 - 11.00-ig 

K: 09.30-11.00 

SZ: 12.00 - 15.00-ig 
 

Csecsemő-gyermek tanácsadás, gondozás (egészséges  

gyermekeknek): Kedd: 8-9.30 óra csak időpontra! 
 

Tanácsadásra időpontfoglalás: 74/674-256 

 

Pári 
Dr. Bartalos Petra Margit: 
 

K: 13.00-tól 

 

Falusi -Tulézi Renáta: 
 

Kedd: 
Váradós tanácsadás: 11.00 - 12.00-ig 

Csecsemő és kisgyermek tanácsadás: 12.00 - 13.00-ig 

Gyermekorvossal tartott védőnői tanácsadás és oltás: 13.00-tól! 
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Szelektív és kommunális hulladékszállítás  

Hétfői napokon történik! 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Vertikál Nonprofit Zrt. tájékoztatása  

szerint a szelektív hulladékszállítás február - március hónapban az  

alábbiak szerint lesz esedékes: 

Kék tetejű gyűjtőedény: 

Papírhulladék       február 17. 

         március 16. 

Sárga tetejű gyűjtőedény: 

Csomagolási hulladék      március 9. 

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. 


