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Újévi köszöntő 

 

 

Tisztelettel köszöntöm a kedves Olvasót a 2021. év  

alkalmából. 

Kívánok Önnek és családjának jó egészséget, és  

sikerekben gazdag új esztendőt! 
 

 

„Bort, búzát, békességet, sötétségben fényességet!  

Új esztendő újat hozzon, régi jótól meg ne fosszon.  

Ki barát volt az maradjon, ki elindult az haladjon” 
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Közösen, együtt könnyebb 
 

 
2019 Októbere óta sajnos kivágtunk, illetve kivágattunk 

Pári utcáin néhány öreg, vagy veszélyes fát. Szüleim volt 

házában is mindig küzdöttem az udvaron lévő fák kivágása 

ellen, ezért volt alkalom mikor kézzel vágtam vissza a  

fenyőfát, amely már az autóbeállóig nyújtózkodott,  

és darus autót fizettem a nyírfánk visszavágására,  

mert veszélyben volt a villanyvezeték bekötés az utcai  

villanyoszlopról. Mindig érzékenyen érint ha így, vagy úgy 

bele kell nyúlni a természetbe. Alkalom adtán fogunk  

gyéríteni, szépíteni a zöld területeken: púpos hídnál,  

Szávai Erika néni házához vezető lépcsős járda melletti  

részen. 

Arra gondoltunk Önkormányzati részről, hogy kitisztítjuk  

a patak part melletti részt a púpos hídtól a Szent Imre híd  

irányába, melyet igyekszünk majd a jövőben szépen ápolni 

és rendben tartani. Lehetne ott egy kis sétáló ösvény  

padokkal, virágokkal virágosládákban és a földbe ültetve.  

Építhetnénk sziklakertet a púpos hídnál felállított „kútnál”, 

melyhez köveket lakossági felajánlásokból már  

gyűjtöttünk. Ugyanitt lehetne felállítani asztalt, esetleg  
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A kihirdetett veszélyhelyzet elmúltával ha lehetőség lesz 

társadalmi munka hirdetésére, örömmel fogadjuk a  

segítséget és reméljük minél többen részt vesznek majd  

a lakosság részéről az építő - szépítő munkálatokban.  

A területek megtisztítását addig is igyekszünk közmunka 

programban végrehajtani. A kihelyezendő asztalok, padok, 

virágtartók, hulladékgyűjtők gyártását ha vállalkozó  

szellemű magánszemély, esetleg vállalkozás elkészítené  

fából az nagy segítség lenne. A gyártáshoz szükséges  

alapanyagot és annak szállítását Önkormányzatunk  

biztosítaná. Természetesen azok jelentkezését is várjuk,  

aki vagy akik megfőznének üstben egy finom ételt ebédre, 

hogy napközben ne maradjon egyetlen segítő önkéntesünk 

sem éhesen. A 2019 és 2020 évben Páriban született  

kisgyermekek nevével fákat ültetnénk a szülőkkel közösen. 

A „park” megvalósulása végén emléktáblát készítenénk,  

a segítő lakosok és vállalkozások névsorával. 

Végül megszerveznénk egy ünnepélyes felavatást, melyre  

magánszemélyként még készülnék meglepetéssel. 

Biztosak vagyunk benne, hogy a hely vonzaná a tiszta  

levegőre, és egy kis mozgásra vágyó időseket, fiatalokat. 
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Fotópályázat 

 

2022. évre szeretnénk készíteni tűzött falinaptárakat,  

melyeken minden hónapban egy, az évszaknak  

megfelelő kép szerepelne szeretett kis falunkról. 

A képek készülhetnek a falura fókuszálva, de örülünk, 

ha a falut környező pincékről, dombokról,  

virágos-zöldellő rétekről is láthatunk képeket. 

A képeket szíveskedjenek a „ polgarmester@pari.hu „  

e-mail címre elküldeni, majd ezeket közzé tesszük Pári 

Község Önkormányzata Facebook oldalon.  

A legtöbb „tetszik”-et kapott képek kerülnek majd 

nyomtatásra hónapnak-évszaknak megfelelően.  

A képeken fel lesz tüntetve a készítő neve és a pontos 

helyszín. 

Tessék csak menni kirándulni, és fényképezni Pári  

csodálatos környezetében! 

Várjuk szeretettel a képeket! 

 

 

mailto:polgarmester@pari.hu


5 

 

Tájékoztatás Orvosi rendelő helyszínének  

változásáról 

 

Tisztelt lakosság! 

 

Előreláthatólag 2021 Január 18 napjától a  

háziorvosi, gyermekorvosi rendelés és a védőnői  

szolgálat ideiglenesen átköltözik a Pári Nagy utca 19 

(Pári Életház) címre.  

A költözés oka: az Óvoda épületének átépítése. 

 

 

Rendelési idő változás 
 

 

- Dr. Szatmári László körzeti orvos 2021 Január 1-től 

szerdai napon rendel délelőtt 9-11 óráig. 
 

- Falusi - Tulézi Renáta területi védőnő és Dr.Bartalos 

Petra gyermekorvos 2021 évben is keddi napokon a 

megszokott rendelési idejükben várják kis betegeiket. 
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Köszönetnyilvánítás 
 

 

A tavalyi év decemberében a Jótékonysági Karácsonyi  

vásárt a Pári Sport és Szabadidő Egyesülettel közösen  

rendeztük meg. A járvány helyzetre való tekintettel nem a 

megszokott módon a Pári IKSZT – ben történt a  

rendezvény lebonyolítása, hanem Interneten, illetve a Pári 

Húsfeldolgozó és Szociális Szövetkezet boltjában került 

kihelyezésre. 

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki készített 

vagy ajánlott fel eladásra kínált terméket, illetve aki  

vásárlásával támogatta a Jótékonysági Karácsonyi vásárt.  

A karácsonyi vásárban forint gyűlt össze, amely a  

Könyvtá- ros nyári 

táborban résztvevő 

gyerme- kek részé-

re került felajánlás-

ra. 
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Szelektív és kommunális hulladék szállítás  

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       február 1. 

Sárga tetejű gyűjtőedény: 

Csomagolási hulladék      január 25. 

         február 8. 

Komposztálható hulladék elszállítása:  január 18. 

  Üveg hulladék negyed évente 1 alkalommal :   február 15. 

Minden hulladék tisztán, étel– és vegyszermaradéktól mentesen  

helyezhető az edénybe! A VERTIKÁL emblémával 

ellátott Biológiailag lebomló zsákok az önkor-

mányzatnál vehetők át. 
 

 

     Felelős kiadó: 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.  


