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Balogh József: Vakáció 

Nyakunkon a nyár már, 

nyomában a játék, 

mezőt, hegyet járni 

eltökélt a szándék. 

A csavargó szélben 

táncoljon a labda, 

és a játékot mi 

nem is hagyjuk abba! 

Mert élet a játék, 

bár minden nap véges, 

legyen az ép testben 

lelkünk naptól fényes! 

Forrás:  

https://retromuzsika.hu/legszebb-nyari-versek-ime-12-nagyszeru-

koltemeny-a-nyarrol/ 
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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

Újra indul a nyári diákmunka program 
 
Legkevesebb 700 fő 16-25 év közötti, nappali tagozatos 
tanuló vállalhat nyári diákmunkát július-augusztusban 
Tolna megyében. A program megvalósításához a  
kormány több mint 87 millió forint vissza nem  
térítendő támogatást biztosít megyénkben. 
 
A kormány az idén kilencedik alkalommal induló Nyári 
diákmunka programra 3 milliárd forintot fordít, aminek 
köszönhetően 25 ezer fiatal foglalkoztatásához járulhat 
hozzá országszerte. Ezzel a kormány 2013 óta több 
mint 20 milliárd forintot szánt 210 ezer középiskolás és 
egyetemista vakációs munkavégzésének támogatására. 
A diákok idén is júliusban és augusztusban vállalhatnak 
munkát, vagyis két hónapon át juthatnak jövedelemhez. 
A mintegy 700 fő Tolna megyei tanuló a programban 
két típusú – önkormányzati, illetve a mezőgazdaság, a 
turizmus és vendéglátás területén folytatott –  
diákmunkára jelentkezhet. Míg előbbinél legfeljebb  
napi 6 órában, utóbbinál akár napi 8 órában is  
dolgozhatnak. 
 
Az önkormányzati diákmunka keretében a  
foglalkoztatók a területi, települési önkormányzatok és 
önkormányzati alaptevékenységet végző intézményeik, 
továbbá egyházi jogi személyek lehetnek. Ebben a 
konstrukcióban a diákok havi munkabérének 100  
százalékát fizeti meg az állam. A mezőgazdaság,  
turizmus és vendéglátás területén történő foglalkoztatás 
esetén pedig a munkabér 75 százaléka fedezhető a  
központi forrásból, amivel a kormány a koronavírus  
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okozta nehézségek leküzdésében is segítheti a hazai 
vállalkozásokat. 
 
A támogatás alapja mindkét területen a minimálbér 
(167.400 forint/hó), illetve a garantált bérminimum 
(219.000 forint/hó). Így havi munkabérként a  
szakképzettséget igénylő munkaköröknél fejenként 164 
250 forint, szakképzettséget nem igénylőknél pedig 125 
550 forint az állami támogatás összege. Rövidebb  
munkaidejű foglalkoztatás esetén arányosan csökken a 
támogatás. 
 
A diákoknak a területileg illetékes járási hivatal  
foglalkoztatási osztályán kell kérniük a nyilvántartásba 
vételüket június 15-től. A munkáltatók a tervezett  
foglalkoztatás kezdetét megelőzően ugyanott  
nyújthatják be munkaerő-igényüket, amelyben meg kell 
határozniuk a foglalkoztatni kívánt létszámot, illetve a 
szakmát, a munkakört (foglalkoztatási területet) pedig 
megadhatják. A nyári diákmunkaprogram részleteiről a 
https://www.munka.hu/ oldalon vagy a járási hivatalok 
foglalkoztatási osztályain tájékozódhatnak az  
érdeklődők. 
 
 
Tolna Megyei Kormányhivatal 

https://www.munka.hu/
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Változás a bérelhető eszközök  

szolgáltatásunkban 

2021.06.22. napján tartott  ülésen a bérelhető eszközök 

listájának kibővítéséről döntött a Képviselő-testület. 

Listára került a kerti pavilon. Ebből összesen kettő  

darab áll rendelkezésükre, ami bérelhető ,  darabonként 

1600 Ft/alkalom áron tudjuk adni. Saját elbírálás  

alapján ragaszkodhatunk az eszköz megadott címre  

történő kiszállításáról, helyszínen történő  

összeállításáról illetve bontásáról és visszaszállításáról.  

Továbbá, hogy a jövőben elkerüljük a ki nem fizetett 

szolgáltatások iratainak felhalmozódását, testületi  

döntés született a bérleti díj teljesítés előtti  

kifizetéséről. Tehát nem utólag kell rendezni a  

szolgáltatás, vagy bérelt eszköz ellenértékét az   

önkormányzat felé, hanem előre. A szolgáltatás, bérlés 

igényüket minden esetben a tárgynapot megelőző egy 

héttel kötelesek jelezni a Pári Teleházban, írásban.  A 

kérelem kitöltése után lent az Önkormányzatnál 

(lehetőleg ügyfélfogadási időben) rendezni kell a  

kérelemben szereplő eszköz vagy szolgáltatás  

ellenértékét. Csak és kizárólag ebben az esetben áll  

módunkban teljesíteni a kérelmüket. Tisztelettel kérjük 

a lakosságot az itt leírtakat szíveskedjenek tudomásul 

venni és ehhez alkalmazkodni. 
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Szúnyogirtás 

A nyári esti órákban minden évben visszatérő probléma 

a szabadban megjelenő vérszívók és az általuk okozott 

kellemetlenségek. Belügyminisztériumnál írásban  

kérelmeztem településünk felvételét az országos  

szúnyoggyérítési programba. A tevékenység államilag 

finanszírozott, semmilyen költség nem merül fel ezzel 

kapcsolatosan. Sajnos nem ennyire egyszerű, mivel  

előzetes helyszíni kivizsgálás után elbírálják 

indokoltságát a benyújtott kérelemnek. Amennyiben  

indokoltnak látják a felvételi kérelmünket, készül egy 

ütemezés amiről tájékoztatást kap az  

önkormányzat, melyben közlik a földfelszíni  

szúnyoggyérítés várható időpontját. Remélhetőleg  állni 

fogja helyét településünk, és mielőbb részesei lehetünk 

a szúnyoggyérítési szolgáltatásnak.    

Glück Róbert polgármester 

—————————————————————— 

Szabadság 

Szabadság miatt 2021.07.03.-án, illetve 2021.07.19.-24. 

között az IKSZT zárva tart. 

Megértésüket köszönjük! 

Komáromi Rebeka Pári IKSZT 
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2021. évben beadott pályázataink 

Ebben az évben összesen hat pályázatot adott be  

önkormányzatunk a Magyar Falu Program keretein   

belül. 

Röviden részletezném is. 

-Pályáztunk tanyagondnoki autóbusz beszerzésére, itt 

egy új Volkswagen Transporter 9 személyes kisbuszt 

szeretnénk elnyerni a meglévő falubuszunk cseréjével. 

Kommunális eszközök beszerzése című pályázatban: 

Stihl gyártmányú zöldterület karbantartó gépekre,  

láncfűrészekre és magassági ágvágóra. Egy magyar 

gyártmányú nagy teherbírású önrakodós pótkocsira, 

mellyel már az emberi létszám már nem lesz feltétel 

szociális tűzifa kihordásakor. Továbbá egy ágaprító 

gépre, mely a 9 cm átmérőjű gallyakat képes felaprítani 

8-10 centiméter hosszú darabokra. Ezzel az eszközzel 

lehetővé válik a kidőlt,  vagy kivágott fa gallyainak a 

gyors és hatékony darabolása melyet bármilyen szilárd 

tüzelésű fűtőegységben el lehet tüzelni. A gép a  

végterméket egy dupla zsákolós rendszerrel 50 literes 

zsákokba adagolja. 

- Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér  

pályázatban, a Pári Óvoda udvaron található eszközök 

lennének lecserélve. Két új mérleghinta, egy  
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meg. Ezen pályázat beadása előtt nagy segítségemre 

volt Gebhardt Tiborné Edit, aki az Óvoda részéről  

közvetített rengeteg adatot, melyek a pályázat  

megírásához és beadásához voltak szükségesek. Ezúton 

is köszönöm munkáját, és véleményezését az eszközök 

kiválasztásában. 

Annyi szünetet tartanék mielőtt folytatnám, hogy fenti 

pályázatokat magam írtam meg és adtam be, így  

semmilyen plusz költsége az önkormányzatnak nem  

keletkezik pozitív támogatói döntés esetén, kivéve azt a 

20.000 Ft értékű táblát melyet nyilvánosságbiztosítás 

szempontjából kötelezően végrehajtandó feladatként  

kiír minden pályázat. Az elnyerhető támogatási összeg 

bizonyos százaléka (pályázattól függően) elszámolható 

projektmenedzsmentre „általános költség”-ként viszont 

ebben a három esetben ezen összegeket is a  

beszerezhető eszközökre, gépjárműre tudjuk fordítani. 

Nyilván értesültek róla, hogy véget ért a polgármesterek 

„teljhatalma” vagyis újra tartható testületi ülés. Itt  

szeretném elmondani, hogy valamennyi a  

veszélyhelyzet ideje alatt született döntés előtt  

egyeztetés-megbeszélés történt a Képviselő-testület  

tagjaival, ahogy az itt beadott pályázatok esetén is  

közös döntés született. Magam részéről örülök, hogy 

véget ért ez az egyenuralmat sugaló időszak, és  

köszönöm a Képviselő-testület tagjainak hogy  

számíthattam rájuk az elmúlt hónapokban. 
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- Útépítés: Itt a Gyulaji utca hosszabb, kritikusabb  

állapotú útszakaszának szilárd útburkolattal történő  

bevonására pályáztunk. Most nyilván van aki örül, és van aki 

talán csalódott. Az igazság az, hogy a tervezői  

kapacitás országos szinten rendkívül leterhelt, és a  

szükséges engedélyeztetés is több folyamat eredménye. Szó 

szerint „vadászni” kell megfelelő szakemberekre. Akit találtunk 

nem vállalta az idő szűke miatt a Kossuth utca felső részének a 

pályázati előírásoknak megfelelő tervezését és az útépítés  

engedélyeztetésének lebonyolítását. Pedig igyekeztünk elég  

korán kezdeni, hogy összeállítsunk mindent már hónapokkal 

azelőtt hogy a pályázatbeadásra lehetőség nyílna. Az  

építőiparban nincs holtidőszak, ígéretet kaptunk a tervezőtől és 

mi is ígérjük, nem marad el a  Kossuth utca felső részének  

fejlesztése ami az utat illeti. 

- Rendezvény szervező bértámogatása és eszközbeszerzés:  

Kerti pavilon, hang és fénytechnikai eszközökön kívül  

játékkonzolra adtunk be pályázatot a bértámogatás mellett. 

- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése:  

Önkormányzati épületünk tetőszerkezetének cseréje, belső  

festés - átalakítás a vizes helyiségekben, zárható bejárati nagy 

és kiskapu telepítése az épület előtt, valamint a  

melléképület-raktár villamos hálózatának kiépítése. Ezekkel 

szeretnénk korszerűbbé, biztonságosabbá és komfortosabbá 

tenni az önkormányzat épületeit. 

Valószínűleg minden beadott pályázat nem nyerhet de  

bízunk benne, hogy többségében sikerülni fog a pályázati  

források elnyerése. 

Glück Róbert polgármester 
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Előadások a Pári IKSZT-ben  

2021.07.17.-én szombaton  15:00 órakor 

Sár József entomológus előadásait tekinthetik meg 

a Pári Teleház Nagytermében.  

Az előadást gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt ajánljuk  

Brazília a rovarok és hüllők paradicsoma  

45 perc 

 

Brazília színes, és óriás rovarvilágának  

bemutatása - preparátumok formájában. Gerinces 

preparátumok, - Piranha, Candiru, Anakonda bőr, 

preparált hüllők nandu tojás, stb. - nemzeti  

zászló. indián néprajzi tárgyak, esőerdő hang  

aláfestéssel.  

Sár József - Bogaram Brazília című könyvének  

rövid ismertetése. 

 

Sár József - Igaz történetek az állatparadicsomból 

című könyvének bemutatója 

Kötetlen beszélgetés a felelős-felelőtlen  

állattartásról a házi és hobby állatok szakszerű  

tartásáról, idézetek, fejezetek felolvasása a  

kötetből, figyelem felhívó, oktató célzattal  

gyermekek, felnőttek számára 

45 perc 
 

Sár József nemzetközileg elismert rovarszakértő, 

együttműködik a Müncheni Természettudományi 

Gyűjtemény kutatóival, több alkalommal járt  

Brazíliában múzeumi és egyetemi felkérésre.  

Magyarországon körülbelül tíz bogárfaj felfedezése 
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Gyereknap 

Köszönöm mindenkinek, aki eljött a gyereknapra.  

Örömmel tölt el, hogy ennyi segítő kezet kaptam,  

nélkülük biztosan nem sikerült volna ilyen jól. Volt, akivel 

már előre megbeszéltük, de sokan ott a helyszínen szánták 

el magukat és álltak be a pult mögé, hogy a gyerekeket  

kiszolgálják. Kezdetben félénken álltam neki, de a boldog 

és örömteli arcok felbátorítottak. Külön köszönetem  

Pelcz Magdolnának, Glück Róbertnek, Propszt Józsefnek 

és Bogdán Mártonnak akik már korán reggel jöttek és  

rendezték be a terepet, támogattak ötleteikkel. Magdi néni 

csodásan vezette hátul a kézműves sarkot fantasztikus  

ötleteivel. Köszönetem Rohonczi Noéminek és Niederné 

Városi Évának, akik ügyes kezeikkel gyönyörű csillám  

tetoválást ragasztottak majdnem minden egyes  

gyereknek. Köszönetem Hohner Kacz Ildikónak, aki  

szüntelenül osztotta a gyerekeknek járó kuponokat és  

szorgosan írta a jelenléti listát. 

Köszönetem Velner Zoltánnénak, Freisinger Györgynének, 

Freisinger Leonának, akik ebben a melegben folyamatosan 

osztották a hűsítőket, és a finom falatokat. Kellemes  

meglepetés volt, amikor 

Rauh Viktor és Teszler Ro-

land, akik ön- ként beálltak 

hotdogot ké- szíteni.  
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Köszönetem Wéberné Pohner Mónikának, Bódizsné Wéber 

Nikolettnek, akik fantasztikusan finom gofrit készítettek. 

Köszönetem Pölöskeiné Fölker Annának, Belányi  

Lászlónénak és Orsósné Szabó Zsófinak, akik különböző 

játékokkal és édességekkel támogatták rendezvényünket. 

Köszönetem Kőműves Józsefnek, aki délután elhozta  

pónilovát, hogy a gyerekek simogathassák. 

Továbbá nem szeretném kihagyni, Szabó Istvánnét 

Radány Nórát, Bogdán Mártonné-Julát, Orsós Anitát 

Velner Zoltánt és Hohner Józsefet. 

 

Komáromi Rebeka Pári IKSZT 
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Róka Farok 

Hozzávalók: 

30dkg cukor  

5db tojás  

25dkg margarin  

2dl tejföl  

30dkg liszt  

0,5csom sütőpor  

1csom epres pudingpor  

2csom vaníliás cukor 

2ek kakaó  

Elkészítés: A tojást szétválasztjuk, a sárgáját, a cukrot 

és a margarint habosra keverjük, lassan hozzáadjuk a 

tejfölt. A sütőport belekeverjük a lisztben és apránként 

hozzáadjuk a masszához. keményre verjük a tojás  

fehérjét egy kevés cukorral és óvatosan összekeverjük 

a kettőt. Ezután, szétosztjuk a masszát 3 tálba. Az  

egyikbe óvatosan belekeverjük a vaníliás cukrot, a  

másikba a eper ízű pudingport, a harmadikba  

2 evőkanál kakaót. 

Kivajazunk és kilisztezünk 2 őzgerincformát,  

szétosztjuk bennük. Alulra kerül a vaníliás, utána a  

kakaós, végül az epres massza. 

Kb. 200 fokon 30 perc alatt megsütjük, tűpróbával  

ellenőrizzük. 

Jó étvágyat hozzá! 

Köszönjük a finom Süteményreceptet! 

Komáromi Rebeka Pári IKSZT 

https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/cukor
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/tojas
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/liszt
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/sutopor
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/pudingpor
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/kakao
https://ad.adverticum.net/C/6466791/6466785/646675400?
https://ad.adverticum.net/C/6466791/6466785/646675400?
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Pári helytörténete 

- 1742-ben akkor felépítették maguknak az első  

templomot, mert annyira hiányzott nekik, annyira  

vallásos nép volt, mondjuk minden német az volt  

Magyarországon. 

- A Kálvária körül építették? Vagy azt nem lehet tudni? 

- De igen lehet tudni. Az első templomot, natúr fából  

építették német mintára, ahol most a Pá-Me bt. van.  Ott 

volt Párinak az első fa temploma. 1742 szeptember  

29.-én szentelték föl. Mivel nem volt különálló  

plébános Nagykónyihoz tartoztunk, a Kónyi  

plébánoshoz és az járt át Párba 1742 szeptember 29-től 

1789 szeptember 29-ig. De ez a fatemplom ez kétszer 

villámcsapás által leégett. Mind a kétszer újjá építették 

natúr fából. A második leégése után az emberek annyit 

próbáltak gondolkodni, nem is tudom milyen erőből, 

hogyan még volt bennük lelkierő, hogy elkezdtek  

építeni egy kő templomot, ami most is áll még.  

1763-ban kezdték el építeni és 1767-ben készült el. 4 

évig épült ez a kőtemplom. Ebbe viszont már  

Osztrák-Német segítség is volt, mivel az Eszterháziak 

közvetítése révén az Osztrák császári család, vagy akik 

a körül voltak, pontosan azt nem tudom, de azok adtak 
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már ide került, de az első fatemplom ott állt, ahol a  

Pá-Me Bt. van.  

Úgy írták régen Párit, hogy Paári, és ez nagyközség 

volt. Az 1800-as években ez egy nagy község volt, 

mert annyi lakos összejött addigra, mert mindig jöttek, 

mindig jöttek ezek a német családok, meg itt is nagy 

családosok voltak, mert ugye sok gyerek született. Ak-

kor olyan nagy lett már Pári, hogy nagyközségnek  

nyilvánították az akkori Osztrák-Magyar monarchia, de 

akkor ugye a magyaroknak még nem volt akkora nagy 

irányítási szerepük az országban. 

Szemcse Szőlőhegy szintén Párihoz tartozott. Az nem 

Tamási volt, Az párihoz tartozott. A Nagykónyi  

vasútállomás ahol állt, mert már nincsen, annak a  

területét is Pári adta el Nagykónyinak, hogy tudjanak 

egy vasútállomást építeni. Ságpuszta is ide tartozott.  

Párinak nagy területe volt akkor az 1800-as években, 

akik Szemcse Szőlőhegyen laktak, akik Ságon laktak 

azoknak mind ide kellett, akkor megvolt a tanácsháza, 

ugye már jobban ment a falunak a sorsa, azoknak mind 

ide kellett jönnie a tanácshoz az ügyeiket intézni, mivel 

ide tartoztak. Hogy hogyan, hogyan nem el lett véve 

Ság is, meg Szemcse Szőlőhegy is. A kommunista 
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Nagyon keservesen tudták létrehozni, amit most itt  

látunk. Na most a szőlőhegyeknek a virágzása még a  

60-as években is csodálatos volt, mert ha bementél egy 

völgybe ott nem volt olyan pince vagy szőlős ahol ne 

lettek volna emberek. Mindenki művelte a saját  

szőlőjét, behívták, aki arra járt, vagy ők maguk a  

völgyben lévő emberek jártak össze inni, mulatni, bort 

kóstolni. Ezek olyan szőlőhegyek voltak, amik most ha 

odamész nem is hiszed el, hogy valamikor mind a két 

oldalon voltak pincék és azok tele voltak élettel, tele 

volt emberekkel. A kitelepítés után, meg ahogy jött ez a 

nagyon nagy elvándorlás, halálozások, így a régi  

területeken a pincék a szőlők elvadonosodtak,  

eldzsungelesedettek. Tehát azt lehet mondani, ahogy 

most szokták mondani, hogy vissza veszi a természet 

azt, ahogy ezt ők itt találták. Tehát ugyanaz lesz ahogy 

1720-ban találták. Kipusztultak a családok, elköltöztek 

a fiatalok, 105 családot kitelepítettek Páriból  

Németországba. Az egy nagyon nagy érvágás volt, amit 

47-ben a kommunisták csináltak. Ennek köszönhetően 

azóta visszafele fejlődik a falu. Ami fölvirágzott  

1720-tól 1946-ig az most mind visszafele megy. Tehát 

most teljes lejt menetben van ez a község.  

A szőlőtermelésben meg a rendrakásban akkor én tu-

dom a 60-as években ha mentünk ezekben a  

völgyekben hát nem hiszed el, föld út volt, de az olyan 

sima volt mint a tükör. Minden oldalon a szőlők, tisztán 

a szép pincék, az emberek dolgoztak, fütyültek,  
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nem is tudja elképzelni. Oda kéne csöppeni és ezt látni, 

hogy ez mi volt. Nagyon dolgos emberek voltak és 

emellett nagyon mélyen vallásosak.  

Következő lapunkban folytatjuk! 

 

Elmesélte: Igert Mihály 

Leírta: Komáromi Rebeka közművelődési asszisztens 

 

Pári Temp- lom 



 

 

Szelektív és kommunális hulladék szállítás  

Hétfői napokon történik! 

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Vertikál Nonprofit Zrt. tájékoztatása  

szerint a szelektív hulladékszállítás július hónapban az  

alábbiak szerint lesz esedékes: 

Üveg hulladék elszállítás     július 05. 

Sárga tetejű gyűjtőedény: 
Csomagolási hulladék      Július 12. 

Kék tetejű gyűjtőedény: 
Papírhulladék       Július 19. 

Komposztálható hulladék elszállítása:  Július 26. 

 
 

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  

     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.  


