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Megemlékezés Trianonról
Ebben az évben Június 4. napján éppen 100 éve
történt, hogy aláírták a Trianoni békeszerződést
Franciaországban. Erről az eseményről tartottunk
rövid megemlékezést a Pári Teleházban, melyet az
IKSZT Pári Facebook oldalon vissza tudnak nézni a
Tisztelt érdeklődők. A jelenlegi helyzetre való
tekintettel, az esemény nem volt nyilvános.
Bízunk benne, hogy jövőre szélcsendesebb,
és minden szempontból kedvezőbb feltételek mellett
nyilvános
rendezvényen
találkozhatunk
a
megemlékezésen a Tisztelt lakossággal.

Glück Róbert polgármester

2

Nyári tábor Páriban
Ebben az évben első alkalommal Önkormányzatunk
szervezésében bonyolítjuk le a nyári gyermek-tábort.
Jelentős szerepe, munkája és segítsége van az egészben
Fölkerné Balázs Andreának, akinek ezúton is szeretném
megköszönni lelkes munkáját a szervezésben, és az
előkészítésben. Igyekszünk a lehetőségeinkhez mérten minél
színesebb programokkal kedveskedni a részt vevő
gyermekeknek.
Glück Róbert polgármester
___________________________________________________

Településfásítási program
Napokban tájékoztató levelet kapott Önkormányzatunk,
mely szerint tavaszi kiszállítással igényelhettünk több fajta
fiatal kb. két méteres fát kiültetésre. Minden 10.000 fő alatti
település igényelhet maximum 30 darabot. Korlátozott létszámban elérhetők a fa csemeték. Elsők között adtuk be
igényünket, így Pári Község megkap 15 darab csemetét, melyet
leszállításig Önökkel, Tisztelt lakossággal egyeztetve
pontosítjuk hova is ültessük és reméljük mikor oda kerül a sor,
társasági összefogással együtt ültethetünk majd el.
Glück Róbert polgármester
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Motorosok, kerékpárosok, fiatalok
és kedves szülők!
Az elmúlt hetekben több alkalommal tapasztaltam, hogy az épülő
piactér mögötti partoldal bizonyos szakaszán fiatal gyerekek
gurulnak lefelé kerékpárjukkal. Arra a helyre, ahol ez történt a
közeli jövőben korlátot fogunk telepíteni, hogy a testi épségét ott
senki ne tehesse ki veszélynek. Találkoztam is nagyjából
mindenkivel, aki ebből a tevékenységből kivette a részét és úgy
veszem észre tudomásul vettétek. Köszönöm!
A templom környékén a lépcsők és a támfal ezt se használjátok
ugratónak vagy ügyességi pályának légy szíves!
Fiúk, Ti, akik motoroztok. Már beszélgettünk korábban Facebook
csoportban, és csak ismételni szeretném magam, hogy a
krosszmotorjaitokkal csak áthaladásra használjátok a falu utcáit és
ne tekintsétek a Kis utca bizonyos részeit ugratónak, ahová
visszafordulva több alkalommal mentek egymás után.
Nem mindenkire vonatkozik, és tisztelet a kivételnek! Kérlek,
tényleg csak kulturáltan, az áthaladás céljából használjátok a falu
utcáit. Köszönöm!
Tudom, hogy mozgás és térigénye van ezeknek a járműveknek.
Már ötleteltem mit is lehetne tenni a cél érdekében, hogy
területet erre a célra felhasználhassunk úgy, hogy eltüntetünk
valamit, aminek nincs helye és oda tesszük ahol hasznát vehetitek
a további években. Tudom, hogy nem csak Ti, Pári fiúk
jártok át a falun motorokkal. Nekik sajnos nem tudok írni…őket
nem ismerem. Ezzel az írással tisztelettel fordulok hozzátok és
szüleitekhez kérve mindannyiotoktól a megértést és az
együttműködést.
Vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra!
Motoros üdvözletem küldöm nektek:
Glück Róbert polgármester
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Közvilágítás fejlesztése-bővítése
Sajnos hosszú hónapok várakozása után válasz érkezett az
E-ontól árajánlat formájában és bízom abban, hogy néhány régi
kívánságot teljesíthetünk. Közvilágítási vezetékek és
csatlakozási pontok kiépítésére kértem árajánlatot a Pári Nagy
utca 56 házszám melletti villanyoszlopra (Bogdán Márton
háza) , illetve a Kis utca 196 vagy 197 házhoz közeli
villanyoszlopra. Ez utóbbiról még az ott lakókkal
egyeztetnénk, melyik ház elé világítson majd a lámpa azon a
sötét évszakban igen csak veszélyes dombtetőn. A Kossuth
utcában telepítenénk további 3 helyre lámpatesteket a 230, 272,
280 házszámok előtti oszlopokra.
Idén ez lenne az első lépcső, következő évekre ütemezve
folyamatosan tennénk rendbe a villanyoszlopokra helyezett
lámpatestek elhelyezkedését törekedve arra, hogy ne minden
harmadik oszlopon legyen csak közvilágítás. Vannak még helyek, ahol hiányoljuk a közvilágítást, ezeket a helyeket is
figyelembe véve folytatnánk ezt a tevékenységünket a fejlődés
irányában.

Glück Róbert polgármester
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Kedves Szülők és Várandósok!

A
Védőnői
Szolgálatnak
a
továbbiakban nincs mobiltelefonos
elérhetősége, online felületeken
(nagykonyivedono@gmail.com)
illetve pénteki napokon a Nagykónyi
Védőnői tanácsadóban, tanácsadási
időben 9:00-11:00ig (gondozási
elfoglaltságoktól függően) az alábbi
telefonszámán lehet csak elérni.
0674/476-691
Védőnő
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Szövetkezet

NYITVA TARTÁS VÁLTOZÁS!!!!!
Értesítjük kedves vásárlóinkat és leendő
vásárlóinkat, hogy kis boltunk nyitva tartása
május 4-től megváltozott:
HÉTFŐTŐL - SZOMBATIG :délelőtt 6-10 óráig
leszünk nyitva.

Szeretettel várunk mindenkit!
Pári Húsfeldolgozó és Ezermester Szociális Szövetkezet
___________________________________________________

Kedves Gyerekek!
Mindenkinek jó pihenést és kellemes időtöltést
kívánunk a nyári szünetben. Vigyázzatok magatokra és
egymásra!

Pári IKSZT
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Keresztrejtvény gyerekeknek!
Kedves Gyerekek mindenkinek jó időtöltést kívánunk a keresztrejtvény
megfejtéséhez!
Fejtsd meg a keresztrejtvényt! A függőleges kékkel jelölt sorban
megfejtésként megtalálod, hogy mi az óvodások és iskolások kedvenc
szünideje.

1.AZ USZODÁBAN ÉS A STRANDON IS VAN ILYEN, EBBEN FÜRDÜNK,
VAGY ÚSZHATUNK IS BENNE, 2. KEREK, NAGY GYÜMÖLCS, KÍVÜL
ZÖLD, BELÜL PIROS, 3. OLAJBAN SÜLT, KELT TÉSZTÁBÓL KÉSZÜLT,
KEREK FORMÁJÚ ÉTEL, SAJTTAL, TEJFÖLLEL TÁLALJÁK,
4. SÁRGAMAGVAK SORAKOZNAK EGY CSÖVÖN, A STRANDON
FŐZVE ESSZÜK, DE A SZÁRÍTOTT SZEMEKBŐL KÉSZÜLHET LISZT ÉS
DARA IS, 5. EGY OLYAN JÁTÉK, AMIT HA A LEVEGŐBEN ÜGYESEN
ELDOBSZ, VISSZAFORDULVA REPÜL, 6. LASSAN OLVADÓ, HIDEG,
SZÍNES, ÉDES ITAL APRÓ JÉGDARABKÁKBÓL, 7. MAGAS ÉPÍTMÉNY,
AMIN A VÍZBE LEHET LECSÚSZNI, 8. EGÉSZSÉGES, VITAMINDÚS
TERMÉSEKET NEVEZZÜK ÍGY, 9. NYARALÁSKOR PIHENÉSKÉNT IS
LEHET OLVASNI, 10. TÉLEN ILYEN AZ IDŐJÁRÁS, NYÁRON PEDIG A
FAGYI, 11. AZ A HELY, AHOL ÚSZNI, CSÚSZDÁZNI ÉS NAPOZNI IS
LEHET

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 június - július hónapban az alábbiak szerint lesz esedékes:

Kék tetejű gyűjtőedény:
Papírhulladék

június 22.
július 20.

Sárga tetejű gyűjtőedény:
Csomagolási hulladék

július 13.

Komposztálható hulladék elszállítása:

július 6.

Üveg hulladék negyed évente 1 alkalommal:

július 27.

Minden hulladék tisztán, étel- és vegyszermaradéktól mentesen helyezhető az
edénybe! A VERTIKÁL emblémával ellátott Biológiailag lebomló zsákok az
önkormányzatnál vehetők át.
Régiós elérhetőségek:
Központ, Polgárdi régió 22/576-070; penzugy@vertikalrt.hu

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

