
Pári Újság 
PÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA  

* IX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2021* 

Húsvéti köszöntő 
 

Kívánunk Önnek és családjának kellemes Húsvétot! 
 

Hujber Ildikó 

Remény 

 

Hiszem, hogy vannak csodák, 

Hiszem, hogy ragyogni fog újra a napsugár! 

Tudom, hogy most csend van, félelem. 

Tudom, vigyázni kell, mert a világ beteg. 

Látom a fényt, mert látni akarom! 

Látom az álmom, ez reményem, virágom. 

Hiszem, hogy van szeretet, mi begyógyítja 

Minden sebedet! 

SZERETEK! 

 

https://www.poet.hu/vers/283591 

Forrás: www.poet.hu 
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Segítünk 

Tisztelt Olvasó! 

Kevés olyan Család él Páriban akik nem kerültek  

kapcsolatba a koronavírussal közvetlenül vagy 

 közvetetten. Napi szinten rengeteg hír és információ 

jut el hozzánk különböző módon. Amit biztosan 

tudunk, hogy ez a vírus már nem válogat korosztályok 

között. Idősekre, fiatalokra egyaránt veszélyes lehet. 

Az elmúlt évhez képest fokozottabban van jelen, és fer-

tőz. Ezt jól mutatja, hány igazolt fertőzött volt már 

településünkön is. Fontosnak tartjuk, hogy a lakosság 

védettsége meg legyen a koronavírussal szemben, hála 

a rendelkezésre álló vakcináknak. Viszont mindenkinek 

joga eldönteni, hogy szeretné-e magát beoltatni vagy 

sem. Amennyiben Ön vagy családtagja még nem  

regisztráltak védőoltásra ezt megtehetik a 

„vakcinainfo.gov.hu” internetes weboldalon. Nem  

bonyolult a regisztráció viszont E-mail cím (is)  

szükséges hozzá. Ha bármilyen nehézségük támad, 

vagy nem áll rendelkezésükre a regisztrációhoz  

szükséges eszköz, akkor állunk rendelkezésükre,  
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Oltópontra, és orvoshoz való szállításban is állunk  

rendelkezésükre. Tisztelettel megkérünk mindenkit, ha 

van már időpontjuk és élnének a lehetőséggel, hogy a 

falugondnoki busz szállítsa el Önöket, időben  

jelezzenek Kőműves József falugondnoknak a  

06-70-774-3741 telefonszámon vagy az Önkormányza-

tunk vezetékes telefonszámán: 06-70-887-165.  

Igyekszünk mindenkit kiszolgálni, és eljuttatni a  

céljáig, viszont a jelenlegi helyzetben sajnos idő és  

ember szűkében vagyunk. Mivel átmenetileg plusz  

feladatok is hárultak ránk a köz és gyermek  

étkeztetésben más feladatokra szánt időnk leszűkült. 

Ezért nagyon fontos, hogy időben tudjunk arról ha 

igénybe vennék a falugondnoki busz szolgáltatásait. 

Ennek ellenére is elképzelhető az akkor aktuális  

körülmények tekintetében, hogy nem tudunk segíteni 

minden alkalommal. Törekszünk, hogy ez ne történjen 

meg, hiszen Önökért vagyunk, Önökért dolgozunk! 

Tisztelettel: Pári Község Önkormányzata 
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Használt sütőolaj gyűjtő pont létesül Páriban 

 

Örömmel tudatjuk a tisztelt lakossággal, hogy 

2021.Április 1-től a Pári Nagy utca 18. (Önkormányzat 

és Posta udvar parkoló melletti területen) cím alatt  

kihelyezett sárga színű 240 Literes gyűjtő edénybe  

lehetőség lesz az elhasznált sütőolaj elhelyezésére.  

Kérjük, hogy az elhasznált sütőolajat gondosan lezárt 

műanyag edénybe (PET palack) esetleg zárt befőttes 

üvegben vagy egyéb zárt üvegben helyezzék a  

gyűjtő edénybe. Az idősekre való tekintettel havonta 

kétszer, minden hónap második hetének hétfő  

délelőttjén begyűjtjük a ház kapuján kívül a kerítésre 

vagy a járdára kihelyezett elhasznált sütőolajat.  

Kérjük szépen időseinket, hogy legkésőbb 8:30-ig  

szíveskedjenek kihelyezni házuk elé a régi sütőolajat 

bármilyen a fent felsorolt edényben. Amennyiben  

ünnepnapra, vagy munkaszüneti napra esik adott hétfői 

nap, úgy az azt követő első munkanapon kerül sor a  

begyűjtésre. 

Glück Róbert polgármester 
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Húsvét 

Mindenkit szeretettel köszöntök Húsvét alkalmából, 

ami a  kereszténység legnagyobb ünnepe. Az  

Újszövetség szerint Jézus  pénteki keresztre feszítése 

után vasárnap feltámadt. Kereszthalálával megváltotta 

minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet 

aratott a halál felett. A valláson kívül a tavaszvárás, a 

tavasz eljövetelének ünnepe, ami idén április 4-re esik 

a Hold állásának megfelelően. 

Sajnos a járványügyi helyzet miatt el kellett maradnia 

az idei húsvéti rendezvénynek, de talán nyárra  

enyhülnek már a korlátozások és új programokkal  

várhatom Önöket. 

 

Kellemes Húsvétot! 

 

Komáromi Rebeka 

Pári IKSZT 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kereszt%C3%A9nys%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cnnep_(napt%C3%A1ri_id%C5%91tartam)
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajsz%C3%B6vets%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Keresztre_fesz%C3%ADt%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vas%C3%A1rnap
https://hu.wikipedia.org/wiki/Felt%C3%A1mad%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Megv%C3%A1lt%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C5%B1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hal%C3%A1l
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tavasz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hold
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Óvodai beiratkozás 
 

A Diósberényi Napraforgó Óvoda és Konyha  

Intézményben és Tagintézményeiben, így Páriban is, a 

2021/2022-es nevelési évre történő, óvodai beiratkozás 

időpontja: 

2021. április 22. (csütörtök) 8 00 -16 00 és 

2021. április 23. (péntek) 8 00 -16 00 óra. 

Az óvodába a 2021/2022-es nevelési évre, a 2018. 

augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező, de 

lehetőségünk van azon gyermekek felvételére is, akik 

2021. december 31.-ig betöltik a 2,5 évüket. 

 

A beiratkozás módja: Az óvodát igénylő és az óvodai  

nevelésre kötelezett gyermekek beíratásához a szülők 

személyes megjelenése, (járványügyi helyzettől függően),  

továbbá az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges: 

 

- gyermek születési anyakönyvi kivonata 

- gyermek és szülő lakcím igazolványa 

- gyermek TAJ kártyája 

- a gyermek esetleges betegségét, speciális igényét igazoló  

  orvosi szakvélemény 

- elvált, illetve élettársi viszonyban élő szülők esetén a  

  szülői felügyelet jogát igazoló hivatalos dokumentum 

- a szülő személyi azonosító hatósági igazolványa 

- a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványa 
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Amit óvodánk a gyermekeknek nyújt: 

 családias légkör 

 megértő, gyermekszerető, szakmailag felkészült  

 óvó nénik, pedagógiai asszisztens és dajka néni 

jelenleg két óvó nénivel rendelkezünk: 

 Gebhardt Tiborné (Edit néni) óvónő, tanító és  

gyógypedagógus végzettséggel,(dislexia, disgrafia, 

diskalkulia, SNI, BTMN-s gyermekek fejlesztése) 

 Pelcz Magdolna (Magdi néni) német nemzetiségi és 

roma nemzetiségi végzettséggel, (Magdi nénivel  

szeretnénk szeptembertől a német nemzetiségi oktatást  

       újra elindítani) 

 

 hangsúlyt fektetünk a hátrányos és halmozottan  

hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására,  

fejlesztésükre 

 munkánkban előnyben részesítjük a gyermekek egyéni 

képességeinek, mozgásának fejlesztését, amit  

kisebbeknél komplexen, míg a nagyobbaknál már  

célzottan, egy-egy képesség területre összpontosítva, 

az iskolára való felkészítéssel valósítunk meg, 

 támogatóink segítségével ruhát, játékot tudunk osztani 

az óvodás gyermekeknek. 

 sajnos a járványügyi helyzet miatt nem tudjuk  

megvalósítani, de évente többször is szerepelünk a  

különböző rendezvényeken 
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Óvodánk jelenleg felújítás alatt áll. Reméljük hamarosan 

egy tornaszobával és egy fejlesztő szobával gyarapodva, 

korszerűbb mosdókkal és öltözővel, szebb udvarral  

kezdhetjük az új tanévet. 

Szeretettel várunk minden leendő óvodást és a szülőket. 

Érdeklődni illetve további információt kaphatnak a szülők a  

következő telefonszámon: 20/773-6761 
 

Tisztelettel és szeretettel: Óvoda dolgozói 
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Önkormányzati szolgáltatások, bérmunkák  

Sajnos nem áll rendelkezésünkre elegendő számú férfi 

munkaerő. Saját feladataink ellátásán kívül   

Önkormányzatunk nem tud vállalni semmilyen  

bérmunkát a lakosság részére a mezőgazdasági  

erőgéppel (traktorral), sem pedig fűkaszálást, vagy  

fűnyírást idő hiány miatt. Összpontosítunk a kiírt prog-

ramjaink és azon belüli feladatok teljesítése mellett az  

Önkormányzati kötelező feladatok ellátására. A szürke 

kisbusz hivatalosan nem adható már bérbe, mivel ez a 

jármű kapta a falugondnoki busz rangot. A  

közeljövőben elkészülő 6 személyes piros Toyota  

kisteherautót tudjuk majd bérbe adni a lakosság  

számára. 

Megértésüket köszönjük! 

Glück Róbert polgármester  
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Pári Óvodáról néhány gondolat  

Bizonyára sokan értesültek már róla, és mi is örömmel 

tudatjuk, hogy Pelcz Magdi óvónő újra tevékenykedik a 

Pári óvodában. Törekszünk arra a jelenlegi átépítéssel 

is, hogy minél magasabb szinten szolgálhassa az ott 

dolgozó alkalmazottakat és az ide járó gyerekeket is  

Intézményünk. Mindezzel szolgálva a szülők  

elégedettségét is bízva abban, hogy tovább emeljük 

Óvodánk jó hírét és minél több család, szülő dönt úgy a 

jövőben, hogy gyermekét a Pári óvodába íratja be. 

Nyílt napra sem a jelenlegi járványügyi helyzet, sem az 

Óvoda átépítése miatt nincs lehetőség, reméljük a  

következő évben már semmilyen kizáró ok nem  

akadályoz bennünket abban, hogy egy nyílt nap erejéig  

vendégül lássuk majd a kisgyermekes családokat.  

 

Glück Róbert polgármester  
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Szelektív és kommunális hulladék szállítás  

Hétfői napokon történik! 

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Vertikál Nonprofit Zrt. tájékoztatása  

szerint a szelektív hulladékszállítás április hónapban az  

alábbiak szerint lesz esedékes: 

Kék tetejű gyűjtőedény: 

Papírhulladék       április 12. 

Sárga tetejű gyűjtőedény: 

Csomagolási hulladék      április 19. 

Komposztálható hulladék elszállítása:  április 26. 

  

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.  

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

Képviselő – testületi jegyzőkönyvek a település honlapján, a letöltések  

menüpont alatt olvashatók.  


