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Eladtuk 

 

Fájó szívvel váltunk meg Önkormányzatunk kék  

buszától, mely a megtett útjai nagy részében  

az Időskorúak szállítását szolgálta otthonuk és a Pári 

Életház között minden hétköznap.  

Gépjárműparkunk megfiatalításának első lépése volt ez 

az eladás. Ígérjük, hogy helyette egy hasonló  

adottságokkal rendelkező korszerűbb kisbuszt  

vásárolunk pályázati úton keresztül. 
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Vertikál Zrt. kérése  

 

A hulladékszolgáltató írásban jelezte munkatársaik  

észrevételét, több lakcím esetében elmaradt a hulladék és  

szelektív hulladék gyűjtő edények kihelyezése hétfői napokon 

reggel 6 órára. 

Ezúton kérünk mindenkit, hogy figyelmesen kövesse a  

szolgáltató által készített naptárat, melyen részletesen fel van 

tüntetve a szelektíven gyűjthető hulladékok elszállításának  

napjai.  

A Pári Újság utolsó lapján találhatják a 2021. évi Vertikál Zrt  

szelektív hulladékgyűjtési naptárát. A kék tetejű edénybe  

gyűjtve negyedévente egyszer, a hulladékgyűjtési naptárban 

"Üveg" dátumok alatt megjelölt időpontokban az  

üveghulladékot háztól elszállítják. Már próbáltunk több  

alkalommal igényelni a Vertikál Zrt-től kék és sárga tetejű 

gyűjtőedényeket sikertelenül. Sajnos mindig azt a választ  

kaptuk, hogy telephelyükön nem áll rendelkezésre ilyen  

gyűjtőedény. Viszont a szelektíven gyűjtött csomagolási és  

papír hulladékot elszállítják a kijelölt szelektív hulladék  

elszállítási napokon, amennyiben átlátszó műanyag zsákban,  

a kommunális hulladékgyűjtő edény mellé kihelyezik.  

Együttműködésüket köszönjük!  
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Covid-19 elleni védőoltás 

 

Tisztelt Lakosság! 

 

Különböző médiákból már értesülhettek, hogy az oltási terv 

szerint jelenleg a 60 év feletti korosztályon belül a  

89 életévüket betöltöttek oltása zajlik. Időskorú olvasóinknak 

azt a tájékoztatást tudom adni, hogy Dr. Szatmári László  

körzeti orvosunk időpont egyeztetésre megkeres minden  

védőoltásra regisztrált időskorút. Jelenleg az 1930. év után  

születettektől haladnak az oltások beadásával. Kapacitása  

sajnos korlátozott a Doktor Úrnak, mivel nem áll még  

rendelkezésre elegendő mennyiségű vakcina így hetente  

maximum 20 fő oltását tudja lebonyolítani. Mivel hűtést  

igényel a vakcina ezért a Pári orvosi rendelőben nem tud senkit 

beoltani Doktor Úr, szíves megértésüket és türelmüket kéri a 

Páriaknak. Védőoltást csak a Tamási Rendelőintézetben tud  

adni. A Tolna Megyei Kormányhivatal a települési  

Önkormányzatok segítségét kérte a vakcináztatás  

lebonyolításában. Erre egyeztetést hívtak össze, mely  

2021. február 19-én pénteken lesz. További részletekről ezzel  

kapcsolatban csak később tudok beszámolni. 

 

Glück Róbert 
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Gyepmesteri ("Sintér") szolgálat Páriban 
 

Az Alpha Vet Kft és a Dám Önkormányzati társulás  

által kötött szerződés alapján a gyepmesteri szolgálatot  

településünkön havonta egyszer köteles ellátni  

a szolgáltató. Előfordulhat, hogy túlterheltség és  

a pandémiás helyzet miatti munkaerő kiesés  

következtében elmaradhat a havi szintű feladat ellátás. 

A jelenlegi helyzet talán nem annyira aggasztó,  

vagy nem fut be önkormányzatunkhoz minden  

információ.  

Arra kérjük a tisztelt lakosságot :  

-Minden háznál gondoskodjanak arról, hogy az eb 

vagy ebek ne juthassanak házuk kerítésén vagy  

saját telkükön kívüli területre, közterületre. 

-A tartott ebek veszettség ellen legyenek beoltva, 

így érvényes eboltási könyvüket bármikor fel  

tudják mutatni a kiérkező rendőr vagy gyepmester 

számára. 

- Saját belátásuk szerint csak annyi és akkora testű 

ebet tartsanak háznál, ahány etetéséről szociális 
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Fenti gondolatokat figyelembe véve elkerülhetők a  

kellemetlenségek, melyek a gondtalan állattartót  

érhetik. 

Sem a Gyepmester, sem a Rendőr nem Önök ellen  

dolgozik, hanem a közbiztonságért, mely  

mindannyiunk közös érdeke. 

 

Maradok tisztelettel: 
 

Glück Róbert 

polgármester 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Eboltás 
 

Dr. Hegedűs Lajos járási állatorvossal egyeztettünk, a 

jelenlegi járványügyi helyzetben egyenlőre nem tudja 

megmondani mikor lesz lehetőség eboltás megtartására 

Páriban.  

Havi szinten tartjuk egymással a kapcsolatot, ezzel 

kapcsolatos új fejleményekről tájékoztatni fogjuk a 

Tisztelt lakosságot. 
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Farsang 

 

Kedves Gyerekek, Tisztelt Szülők! 

 

Sajnos nem volt lehetőség farsangi ünnepség  

megtartására, hogy kicsik és nagyok megmutathassák 

egymásnak milyen jelmezt öltöttek magukra erre az  

alkalomra. 

A Facebook közösségi oldalon örömmel látjuk  

a feltöltött képeket jelmezbe öltözött gyermekekről és 

szülőkről. Ebben az évben már csak így oszthatjuk meg 

egymással a farsang örömét. Reméljük a pandémiás 

helyzet minél előbb véget ér és felvehetjük a farsangi 

ünnepséget is a Pári IKSZT jövő évi esemény-

naptárába. 

 

 

 

Komáromi Rebeka  
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Vir nyaraló 

 

A Pári Vagyonkezelő és Befektető Zrt. tulajdonában  

lévő nyaraló, mely a csodaszép Horvátországi Vir  

szigeten található idén nyáron is várja a pihenni  

vágyókat. 

Az eredeti áron: - alsó szint 120.000 Ft/hét 

                          - felső szint 100.000 Ft/hét 

 

Foglalásukat kérjük telefonon jelezzék a  

06-74/887-165 számon. 

A nyaraló birtokba vehető vasárnaponként 16 órától, 

elhagyni vasárnap 12 óráig szíveskedjenek, miután  

maguk után kitakarítottak a Tisztelt vendégek. 

 

 

 

Szűcs Attila 

vezérigazgató 
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„A jövő fantasztikus állatai” 
ALKOTÓPÁLYÁZAT 

kistelepülésen élő alsó tagozatos diákoknak 
 

Technikai tudnivalók: 

Szabadon választott technika, viszont előnyt jelent, ha nem  

rajztechnika (elektronikus rajz)! 

A rajzokat a Pári Teleházban lehet leadni, vagy a  

konyvtarpari@gmail.com e-mail címre küldeni. 

A 20 legjobb alkotás készítője egy kirándulást nyer a Pörbölyi  

Ökoturisztikai Központba.  

Határidő: 2021. május 17. 
 

Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár KSZR-es csoportja 

Komáromi Rebeka IKSZT 

 

mailto:konyvtarpari@gmail.com
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Szelektív és kommunális hulladék szállítás  

Hétfői napokon történik! 

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Vertikál Nonprofit Zrt. tájékoztatása  

szerint a szelektív hulladékszállítás március hónapban az alábbiak szerint 

lesz esedékes: 

Kék tetejű gyűjtőedény: 

Papírhulladék       március 1. 

Sárga tetejű gyűjtőedény: 

Csomagolási hulladék      március 8. 

 

Minden hulladék tisztán, étel– és vegyszermaradéktól mentesen  

helyezhető az edénybe! A VERTIKÁL emblémával ellátott Biológiailag 

lebomló zsákok az ön- kormányzatnál vehetők 

át. 

 

 

     Felelős kiadó: Pári Község Önkormányzata  

     Cím: 7091, Pári, Nagy u. 18.  

     Tel.: 887-165  

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

Képviselő – testületi jegyzőkönyvek a település honlapján, a letöltések  

menüpont alatt olvashatók.  


