
     Pári Újság 
PÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA * VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 

2020* 



2 

A falu lakosságáért tették 

 

Kedves Olvasó! A jelenlegi helyzetben mindannyian köszönettel 

tartozunk azoknak a Pári önkénteseknek, akik anyagi és tárgyi  

hozzájárulásukkal, idejükkel és nem kevés munkájukkal  

gondoskodtak arról, hogy minden Párinak legalább egy arcmaszkot 

el tudjunk juttatni. A kezdeményezésért, szervezésért és  

hozzájárulásért köszönjük Pári Község Önkormányzata nevében:  

Pölöskeiné Fölker Annának. Arcmaszkokat készítettek, amiért örök 

hála és köszönet: Fölkerné Balázs Andrea, Gutheil Ádámné, Gutheil 

Mihályné, Miklós Magdolna, Pálfi Istvánné, Pálfiné Németh  

Szilvia, Katona Magdolna és Jakab Józsefné önkéntesek részére. 

Tetteikkel bizonyították, hogy Páriban létezik összefogás, amiben 

van lendület és tenni akarás. A közösségért tanúsított  

önfeláldozásukat magánemberként is nagyon szépen köszönöm! 

 

Tisztelettel: Glück Róbert polgármester 
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Napjainkban 

 

Talán nem túlzás ha azt mondom, soha nem látott helyzetet  
teremtett mindannyiunk számára a kirobbant világjárvány és ennek 
következményei melyekkel lassan egy hónapja napi szinten együtt 
kell éljünk. Teljesen felforgatta az életünket, fel kellett adjunk sok 
mindent a megszokott minden napi komfortból. 

Nem mehetünk családostól boltba, épületen kívül kell várakoznunk 
orvosi rendelő előtt, a postán. Nem foghatunk egymással kezet.  
Elmaradnak a közösségi rendezvények, egészségügyi távolság 
megtartása embertársunktól,mára már nem feltűnő ha valakit  
arcmaszkban látunk az utcán. Kifosztott üzletek a kihirdetett 
„vészhelyzet” elején. Sokan már csak abból a félelemből vásároltak 
fel rengeteg tartós élelmiszert, gondolván hogy nekik később nem 
jut, mivel mások akik valóban félnek(pánikolnak) elkezdtek nagy 
mennyiségben tartós élelmiszereket felhalmozni. Pár nap után a 
kereskedelem szerencsére utolérte magát, újra megjelent a  
polcokon a liszt, a tej,az élesztő, az A minőségű rizs. Idáig csak 
filmekben vagy tudósításokban láttunk hasonló helyzeteket, most 
pedig mi is belecseppentünk szinte egyik pillanatról a másikra.  

A tőlünk telhető legjobban igyekszünk ellátni-kiszolgálni  
időseinket, és a rászorulókat, illetve aki Önkormányzati segítséget 
kér ellátásában, összehangoltan együtt működve a család segítővel 
és a szociális gondozókkal. 

Önkormányzatoknak is sok új terhet tett a vállára a kialakult  
helyzet, nincs ez másképp Páriban sem. Időközben munkába tudtuk 
állítani a falugondnokunkat, pótoltuk elmaradt bejelentéseiket a 
közétkeztetést igénylők körében. Első napokban ezek sok időt  
elvettek az étel házhozszállítása közben. Szerencsére ez az egész 
mára egyszerű rutinfeladat. A korábban felmerülő idő csúszásokból 
eredő kellemetlenségekért elnézésüket kérjük! Nem csak rajtunk 
múlik, múlott de igyekszünk jobbak lenni ott, ahol gyengék  
voltunk. 
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Miért nem hoztunk helyi rendeleteket a veszélyhelyzettel, és a  
kijárásokkal kapcsolatban? Egyszerűen azért, mert településünkön 
sem polgárőri szolgálat sem Rendőrség nincs jelen, vagy nincs  
jelen olyan szinten, hogy betartathassuk a lakossággal a kiszabott 
rendeleteinket.  

Ezzel elkerültük, hogy támadási felületet hagyjunk magunk után, 
mert biztos lett volna reklamáció, hogy nem tartatjuk be a helyi  
rendelkezéseket településünkön. Időközben kormányunk is reagált 
arra, hogy egységet kell teremteni, nem lehetnek lényeges  
különbségek települési Önkormányzatok rendeletei között. 

Az egyedi helyi rendeletekkel még így is találkozhatunk, főleg  
Tamásiban. Páriban ezek helyett igyekeztünk kommunikációval és a 
megfelelő szavakkal kérni a lakosságot a megváltozott körülmények 
és új elvárások-kérések betartására. Saját magamon érezhettem, 
hogy nekem is idő volt át állni mindenre, de örömmel látom, hogy 
tudatosult mindenkiben az új szabályok - kormányrendelet  
betartásának fontossága. 

Válaszul mindenre, amit még megtehetünk: Hetente háromszor  
fertőtlenítjük a falu központi területein található korlátokat,  
kilincseket, padokat. Közfoglalkoztatottainkkal igyekszünk továbbra 
is szebbé, ápoltabbá varázsolni az utcákat-tereket. 

Végül de nem utolsó sorban: Több ingatlanhoz tartozó kert  
tulajdonosával sikerült megállapodni, így minden korábbinál több  
zöldség termesztésére kerülhet sor ebben az évben. Bízunk abban, 
hogy kedvezni fog az időjárás, kegyesek lesznek hozzánk  
embertársaink is és nem ritkítják meg a terméseket saját  
javukra, amiért mi megdolgoztunk…hiszen a cél az, hogy az  
időseket, akik elvesztették munkájukat, vagy más okból rossz anyagi 
helyzetbe kerültek őket ki tudjuk segíteni. 

Több mint valószínű, hogy nem jut 100 %-ban mindenre idő és  
odafigyelés, ezért aki úgy érzi nem tud otthonában mit kezdeni  
magával és a jelenlegi helyzetben is vállalja, hogy utcára lép, tisztes 
távot tartva másoktól azt szeretettel várjuk kerti munkára. Önkéntes 
munkáját jó társasággal, és a termelésből származó adománnyal  
tudjuk honorálni. 



5 

Apropó, bocsássanak meg! Tudják mi jutott eszembe? Most, hogy  
annyian „otthon marad”-nak, nem kell rohanni a gyárba 3  
műszakba és 4 műszakba…..Van még köztünk aki haszonállatot 
tart, vagy szívesen tartana? 

Most arra gondolok, hogy mindenki tehetne valamit a közösbe, 

nem feltétlen ingyen. Akinél adottak a körülmények, esetleg  

rendelkezik takarmánnyal, kedve van hozzá és egészsége lehetővé 

teszi, tenyészthetne haszonállatot….kérem gondolják át.  

Vágóhidunk (vágópontunk) is van, helyben is sok minden  

cserélhetne gazdát, úgy érzem kereslet van de kínálat már kevésbé 

élő állatra. Utóbbi mondatok lehetnek jó bevezetők ahhoz, hogy a 

piacterünk még több értelmet nyerjen helyi termelők, tenyésztők és 

feldolgozók számára, miután elmúlt a járványhelyzet. 

 

Tisztelettel: Glück Róbert polgármester 
______________________________________________________ 

 

Kellemes Húsvéti  

Ünnepeket 

kívánunk mindenkinek! 

     Pári IKSZT 
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Irodán kívül 
 

Láthatták,hallhatták hogy több alkalommal végeztem magam is két kezi 

munkát akár közterület rendezéskor, de láthattak már traktort vezetni  

is, vagy éppen járművet-gépet javítok. 

Ezeknek több oka is van, egy részt nem merek minden feladatot  

közfoglalkoztatottra bízni és jó ha olyankor magam végzem a munkát, 

így nincs máson nagy-nagyobb felelősség, illetve jobban fel tudom mérni 

mit tudok az emberekre bízni. 

Narancssárga kis teherautónkat amit Burgstädtből kaptunk az elmúlt  

napokban értékesítettük, mivel a hiányzó fődarabok pótlása és a jármű 

felújítása gazdaságtalan lenne. Elképzelhetőnek tartom, sokan kötődtek 

ehhez a járműhöz hiszen mikor meglátták, a testvérvárosi kapcsolat  

megtestesítőjeként tekintettek rá. A jelenlegi helyzetben az onnan  

befolyó összeget fiatalabb, alig másfél éves traktorunk váltó és egyéb  

hibáinak javítására szorul, így egy hétre de talán még kettőre is kiesik  

a munkából. Azért ültem a fülkéjében, hogy a beígért bérmunkák  

elkészüljenek mielőtt javításra kerül sor, eközben aznap alkalmazottunk  

a másik géppel a közfoglalkoztatottak keze alá tudott dolgozni és nem 

kevés anyagot mozgatott. Tehát kicsit ütemesebbre is fogtuk így a  

munkát. 

Illetve igyekszem minden felmerülő javítási költséget minimalizálni úgy 

hogy mikor idő és alkalom lehetővé teszi kiveszem a részem a gép  

és járműpark javításában. 

Oly módon teszem ezt mindig, hogy településünknek hátránya ebből ne 

származzon. Ezért van az is, hogy sokszor késő estéig az irodában  

vagyok. 

 

Tisztelettel:Glück Róbert polgármester 
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Pályázatok 

 

-Elindultak a kivitelezések a telepprogrammban egyszerre több helyszínen 

is. Sajnos a veszélyhelyzet miatt fel kellett függeszteni a  

munkálatokat, ezzel is izolálva településünket a fertőzés veszélyétől az  

ország különböző pontjairól ide utazó dolgozókon keresztül. 

-Mindenki várja már a temető járda építését,mely egy nyertes Leader-es 

pályázat segítségével valósulhat meg. Jelenleg elindítottuk a támogatói 

okirat módosítását, mivel tájékozódás után aggályosnak tartottam, hogy az 

építendő járdának abszolút nincsen semmilyen csapadékvíz elvezetése, 

illetve egyes szakaszokon jelentős szintkülönbséggel épülne meg a  

talajból kiemelkedve. Nem szeretném ha bárkinek mozgásában  

nehézséget okozna a járdáról az alsó síremlékek megközelítése, illetve 

elkerüljük, hogy bárki azért neheztel az Önkormányzatra mert úgy véli,  

a járda hiányzó vízelvezetése miatt süllyedt meg a felmenőjének sírja. 

Önkormányzatunk a jelenlegi helyzetet és saját gazdasági lehetőségeit 

mérlegelve úgy döntött, hogy ebben az évben nem adja be a Kossuth utca 

felső része út építéséhez beadandó pályázatot a Magyar falu programban. 

Leginkább a gazdasági helyzet kilátástalanságára és a sok függő  

már jelenlévő pályázatokra hivatkozva, fokozott óvatosságra és  

megfontoltságra int a jelenlegi helyzet. 

-Sajnos nem kaptam minden egészségügyi szolgáltatást ellátó orvosunktól 

eszközigénylésre visszajelzést, mindenesetre az Önkormányzat részéről 

megkerestük mindhárom érintettet de nem kaptunk választ mindenkitől. 

Ennek ellenére beadtunk az Orvosi eszközök beszerzésére a  

pályázatunkat. Bízunk benne, hogy külső forrásból sikerül majd  

felszerelni az orvosi rendelőnket. 

 

Tisztelettel:Glück Róbert polgármester 
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Rajzpályázat 

Technikai tudnivalók: 

Szabadon választott technika, viszont 

előnyt jelent, ha nem rajztechnika! 

A 20 legjobb alkotás készítője egy 

kirándulást nyer. Júniusban a  

Pörbölyi Ökoturisztikai Központba. 

Ha kérdésetek van keressetek  

bennünket telefonon: 06/74-887-391. 

Hétfőtől– péntekig 8-16-ig 

 

Kérünk benneteket a  rajzaitokat  

május 8-ig juttassátok el a  

Teleházba. 

 



9 

Húsvét 

 

Húsvét a kereszténység főünnepe. Jézus pénteki kereszthalála után 
harmadnapra, vasárnap feltámadt. Halálával megváltotta minden 
ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett. 

Húsvét a tavaszvárás ünnepe is, amit márciusban vagy áprilisban,  
a Hold állásától függően tartanak. Az első niceai zsinaton, 325-ben 
megszabták, hogy a keresztény húsvét időpontja a tavaszi nap-éj 
egyenlőség utáni első holdtöltét követő vasárnap legyen. 

Húsvét a Jézus sivatagi böjtjének emlékére tartott negyvennapos 
nagyböjt zárása. Nagyhét a nagyböjt utolsó hete, virágvasárnaptól 
nagyszombatig tart. Virágvasárnap hagyományosan barkát  
szentelnek és körmenetben vonulnak be a templomba. A nyugati 
kereszténység húsvétvasárnapja legkorábban március 22-én,  
legkésőbb április 25-én lehet. 

A katolikus kereszténységben böjtnek nevezett időszak után ekkor 
szabad először húst enni (húsvét). A böjt utolsó hete a nagyhét,  
a húsvét után hét húsvét hete vagy fehérhét. A húsvéti ünnepkör a 
pünkösddel zárul. 

Húsvét vasárnapján szokás az ételszentelés. A délelőtti misére  
letakart kosárral mentek a hívők, melyben bárányhús, kalács, tojás, 
sonka és bor volt. A húsvéti bárány Jézus áldozatát, a bor Krisztus 
vérét jelképezi. A tojás az újjászületés jelképe. 

Az egészben főtt tojás a családi összetartást is jelképezi. Húsvét hét-
fői népszokás a locsolkodás, a hímes tojás ajándékozás. A víz meg-
tisztító erejébe vetett hit a szokás alapja. A húsvéti tojások  
piros színe Krisztus vérét jelképezheti. Húsvét eredetileg  
termékenységi ünnep lehetett, az emberek bő termést, és a  
háziállatok szaporulatát kívánták ekkor. Így kötődik a nyúl a  
tojáshoz, mivel a nyúl szapora állat, a tojás pedig magában  
hordozza az élet ígéretét. 
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Óvodai beiratkozás 

 

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt 

a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozások során 

a köznevelésért felelős miniszter határozata alapján javasoljuk, 

hogy a szülők az óvodákkal egyeztetve a következőképpen  

járjanak el: 

 

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a kötelező felvételt biztosító 

óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó 

azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, 

hogy más óvoda felvette. A beiratkozáshoz szükséges iratok  

bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd 

sor. Ha tehát a szülő olyan óvodába szándékozik beíratni a  

gyermekét, amely egyébként is a kötelező óvodai felvételt  

biztosítja a számára, akkor nincs szükség a személyes  
megjelenésre az óvodában. Az óvoda az ilyen gyermekekre  

számít, és a férőhelyet biztosítja számukra. Ennek ellenére azt  

javasoljuk, hogy legalább telefonon vegyék fel a kapcsolatot 
az óvodával és tájékoztassák a szülői szándékról, hogy a  

körzetes óvodába kívánják beíratni gyermeküket. 

Az óvoda elérhetősége: 20/773-6761 

 

Az iskolába történő beiratkozásról még nem áll információ a  

rendelkezésünkre. 

 

      Tisztelettel: Gebhardt Tiborné 

Óvodavezető 
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ÜNNEPI SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI REND 

HÚSVÉT 
 

Kedves Páriak! 

Figyelem! 
 

2020. április 13. (Húsvét  

hétfő) helyett 2020. április 11. 

(Szombaton) fogják vinni. 
 

Kérjük, hogy az edényzeteket reggel 6 óráig 

szíveskedjenek kihelyezni az ingatlan elé, 

mivel a Vertikál Zrt. munkatársai a  

megszokott járattervtől eltérő időpontokban 

gyűjtik a hulladékot. 
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Húsvéti találós kérdések 
 

Fejtsd meg a következő találós kérdéseket! Egyiküknek nincs 

párja! Karikázd be! 

 

Fülem hosszú, bundám selymes, 

a farkincám pöttöm. 

Húsvétkor a gyereksereg 

nagyon várja a jöttöm. __________________________ 

Kicsi fehér házikó, 

benne sárga kiscsikó. 

Széttörött a házikó, 

kiugrott a kiscsikó. ______________________________ 

Kity-koty, kity-koty, kotyogok,  

milyen anyóka vagyok? ________________________ 

Csengő cseng a nyakában, kint legel a határban. 

Türelme nagy, orra pisze, 

puha gyapjú göndör szőre. ________________________ 

Tojáshéjból ha kikelek, 

rögtön kapirgálni megyek. __________________________ 

Reggel mondja, kotkodács,  

minden napra egy tojás. ______________________ 

Tapsi füle, rugó lába,  

soha nem érsz a nyomába. 

Lakhelye a tarka rét,  

a kedvence a sárgarépa. _____________________________ 
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Találós kérdések 

 

1.Tarka, de nem virág, 

szárnya van, nem madár, 

álló napon a rét fölött száll. _____________________________ 

2.Pettyes hátam, hártyás szárnyam, 

levéltetűt eszem bátran._________________________ 

3.Döngicsélve körbeszállok, 

virágporra rátalálok. 

Összegyűjtöm, szedem néked 

így eheted majd a mézet.____________________________ 

4.Háló nélkül halászik, 

kéményeken tanyázik. 

Elköltözik, ha fázik.__________________________________ 

5.Bokrok alján meghúzódok, 

kerek levél mögé bújok. 

Lila szirmaim kibontom, 

elárul majd az illatom._________________________________ 

6.Már tavasszal kinyílik, 

kerítésen kihajlik, 

lila virág a bokrain, 

fürtben nyílik az ágain._________________________________ 

 

Kedves Gyerekek mindenkinek jó időtöltést kívánunk a fejtörők 

megfejtéséhez! 

 

Pári IKSZT 
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SZÖVETKEZET 

 

NYITVA TARTÁS VÁLTOZÁS!!!!! 

Értesítjük kedves vásárlóinkat és leendő vásárlóinkat, hogy kis 

boltunk nyitva tartása újabb nappal bővül március 17-étől 

 

KEDD-CSÜTRÖTÖK: 6.00-10.00 

PÉNTEK: 6.00-10.00 ÉS 14.00-16.30 

 

KÍNÁLATUNK IS FOLYAMATOSAN BÖVÜL, ÍME AZ  

ÚJDONSÁGOKBÓL 

-MIRELIT ZÖLDSÉGEK (zöldborsó, karfiol, vajbab, brokkoli…..) 

450gr- 310.-/cs 

- FŰSZEREK 

-TEJTERMÉKEK – FINOMFÖL 20%, 150GR - 90.-/DB 

-FŐTT ÁRUK 

-DZSEMMEK, LEKVÁROK 

-KOLBÁSZ, SZALÁMI ÚJDONSÁGOK (SZERECSENDIÓS,  

KÖMÉNYES, SZEGFŰBORSOS) 

 

EMELETT TERMÉSZETESEN A MEGSZOKOTT TERMÉKEK IS 

KAPHATÓK 

MINDEN HÓNAP MÁSODIK PÉNTEKÉN: MARHAHÚS,  

MALACHÚS KAPHATÓ 
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Húsvéti recept: 

 

Sárgatúró: 
 
Hozzávalók: 
 

 1 liter tej 
 10 tojás 
 2 csomag vaníliás cukor 
 1 evőkanál cukor 
 csipet só 

 

Elkészítés: 
 
A tejet forrald fel. A tojásokat a cukorral, a  
vaníliás cukorral és a csipet sóval keverd ki  
alaposan. 
Folytonos kavargatás mellett öntsd a tejhez, és 
forrald addig, míg a massza össze nem áll.  
Ezután kösd egy sűrűn szőtt vászonkendőbe, és 
akaszd fel, hogy a savó kifolyjon belőle.  
Ha kifolyt, tedd hűtőbe, majd szeletelve a  
sonkával tálald. 
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Szelektív és kommunális hulladékszállítás  
Hétfői napokon történik! 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az Vertikál Nonprofit Zrt. tájékoztatása  

szerint a szelektív hulladékszállítás április—május hónapban az alábbiak 

szerint lesz esedékes: 

Kék tetejű gyűjtőedény: 

Papírhulladék       május 11. 

Sárga tetejű gyűjtőedény: 

Csomagolási hulladék      április 20. 

         május 4. 

Komposztálható hulladék elszállítása:  április 27. 

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. 


