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Köszöntő versecske anyák napjára 
 

Rengeteg törődés és szeretet, 

e szavak fényesítik nevedet. 

Lehetett éjjel, vagy akár nappal, 

Te ott voltál értem szakadatlan. 

Köszönöm mindazt mit értem tettél, 

megszültél, gondoztál, felneveltél. 

 

 
Szeretettel köszöntöm az Édesanyákat, nagymamákat 

és dédi mamákat anyák napja alkalmából.  

Szívből kívánok jó egészséget mindannyiuknak! 

 

 

Tisztelettel: Glück Róbert polgármester 
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Hol tart most a járványügyi helyzet, tömeg-

közlekedés alakulása, vasárnapi szent mise? 

 
-„2020 Május 4. napjától Budapest és pest megye  

kivételével megszüntették a kijárási tilalmat,viszont be kell 

tartanunk bizonyos szabályok maradtak amit be kell  

tartanunk, illetve nem állt még minden szolgáltatás teljesen 

helyre. Ahogy korábban tájékoztattuk szórólapokon a  

lakosságot, az egészségügyi ellátások tekintetében az akkor 

leírtak vannak jelenleg is érvényben. E szerint Dr. Szatmári 

László háziorvos a járványhelyzet elmúlásáig nem rendel 

Páriban, gyógyszeríratás céljából hétköznap a  

06-74-673-000 telefonszámon fogadják a betegek hívásait. 

Amennyiben személyesen szeretné magát valaki  

kivizsgáltatni, erre a Tamási rendelőintézetben van  

lehetőség. A doktor úrhoz időpontfoglalással tudnak  

bejutni, egyeztetni időpontot a 06-74-673-000  

telefonszámon tudnak. Amennyiben igénylik a megíratott 

gyógyszer kiváltását, Farkas Jánosné családsegítő továbbra 

is áll rendelkezésükre, keddi és csütörtöki napokon kiváltja 

Önöknek - Önök helyett a gyógyszereket, illetve nála is  

jelezhetik ha orvoshoz kell kísérni - elszállítani Önöket.  

Elérhetősége: 06-20-238-88-12. Orvoshoz való  

elszállításukat a falugondnokunk Orsós György végzi. 

Elérhetősége: 06-70-774-37-41. 

-Az üzlethelyiségekbe országosan csak arcot eltakaró  

szájmaszkban, kendőben, sálban lehet belépni.  
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Több üzlethelyiségben csak annyi vásárló tartózkodhat 

egyszerre, ahány fős kiszolgáló személyzet dolgozik éppen. 

Kivétel például a Tamási Lidl áruház, ahová létszám-

korlátozás nélkül arcunk eltakarásával beléphetünk.  

Lehetőleg 1,5 méter távolságot igyekezzünk megtartani  

a környezetünkben lévő emberektől, vásárlóktól, illetve  

ne csoportosan-családostól menjünk bevásárolni, azt adott  

családtól lehetőleg csak egy személy végezze. 

-Május 11 napjától a tömegközlekedési eszközökön 

(autóbuszokon) újra megválthatóak a menetjegyek és a  

bérletek, kivéve a Budapest és Pest megye útirányú  

járatokat. A jegykezelőnél-sofőrnél egyszerre csak egy  

személy tartózkodhat, a többi utasnak ez idő alatt a  

peronon vagy a buszmegállóban kell várakoznia. 

-Mátyás Imre plébános Úr tájékoztatott, hogy vasárnapi 

szent mise továbbra is csak internetes felületen kerül  

közvetítésre, ezek elérhetők vasárnaponként 10 órától a 

www.facebook.com oldalra történő bejelentkezés után a 

„Tamási Katolikus Közösség” profilra kattintva, vagy a 

www.youtube.com oldalon a „Tamási Plébánia” csatornán. 

 

 

 
Tisztelettel: 

Glück Róbert 

Polgármester 

 

http://www.facebook.com/
http://www.youtube.com/
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Fűkaszálás, fűnyírás nálunk 
 

Tekintettel arra, hogy több ingatlan tulajdonos, korából,  

egészségi állapotából, vagy egyéb helyzetéből adódóan nem 

tudja lekaszálni-fűnyírózni az ingatlanja előtti területet a  

kerítésen kívül, Önkormányzatunk közfoglalkozatottjai ellátják 

ezt a feladatot. Már többen kérdezték Tőlem: ”Mikor jön az 

Önkormányzat, mikor kaszálnak már az Én házam előtt is ?!” 

 A válaszom erre, hogy megyünk. A türelmét kérjük  

mindenkinek! Idei évben először 4 motoros benzinkaszát 

igyekszem mozgósítani, hogy a haladás ütemesebb és  

látványosabb legyen az utcákon. Megkérnék mindenkit,  

ne utasítsák és ne parancsolgassanak a kaszáló  

fiatalembereknek, tudják a dolgukat. Van, hogy elmarad vagy 

kimarad rész vagy szakasz, mert éppen vége a napnak, jön egy 

zápor-szélvihar vagy megfeledkeznek róla, de ahol abba  

hagyták ott folytatni fogják. Igyekszünk és törekszünk a  

kulturált utcakép megteremtésére és fenntartására, és senki ne 

érezze magát megkülönböztetve, ha azt tapasztalja egyik nap itt 

vagy ott fűkaszáltak az Ön háza elé nem értek el dolgozóink, 

majd másnap sehol senki. Ez azért van, mert ebben az évben a 

korábbi földterület dupláját munkálja az Önkormányzat és  

amikor szükséges a fűkaszás emberek is a kertbe mennek  

palántázni, gyomlálni. Egy maximum két napos kihagyás 

ilyenkor lesz a fűkaszálásban, de a munkát folytatni fogják.  

Páriban minden utca utca, és mindenki számít. Türelmüket és 

megértésüket köszönjük! 
 

Egy jelenleg is érvényben lévő Önkormányzati rendelet : 

Pári Község Önkormányzati Képviselőtestületének 10/2007.

(VI. 13.) számú önkormányzati rendelete a település-

tisztaságról, a környezet- és természetvédelemről 
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(1) Az ingatlantulajdonosnak a közterület tisztán-tartásával, 

a zöldterület, park ápolásával kapcsolatos feladatai:  

a) az ingatlanok előtti növényzet ápolása, karbantartása, 

 a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, 

legfeljebb az úttest 10 méteres körzetén belüli területének a 

gondozása, tisztántartása, szemét és gyommentesítése; 

b) a járda folyamatos tisztántartása, portalanítása,  

a járdaszakasz előtti árok és ennek műtárgyai gyom-

mentesítése, a csapadékvíz zavartalan lefolyását  

akadályozó hulladék stb. eltávolítása, 

c) a hó eltakarítása, a síkos járdaszakasz felszórása. 
 

Szemben ezzel a rendelettel ígérem, hogy mégis menni  

fogunk, vágjuk, kaszáljuk, segítünk. 
 

Tisztelettel: 

Glück Róbert 

Polgármester 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

NYÁRI DIÁKMUNKA 
 

Nyári diákmunka 2020. munkaerőpiaci program indításáról  

tájékoztatás még nem érkezett az Önkormányzathoz. 

Amint tájékoztatást kapunk a diákmunkával kapcsolatban, arról a 

Pári Község Önkormányzatának oldalán és a Pári IKSZT oldalon 

olvashatnak, illetve szórólap formájában ki lesz plakátolva. 

 

Megértésüket köszönjük! 

 

Pári Község Önkormányzata 
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Hétvégi és ünnepnapi csend 

 

Többen javasolták már, hogy szülessen rendelet a hétvégi de 

főleg a vasárnapi és ünnepnapi munkavégzés szabályairól…. 

Olvashatunk a témához kapcsolódó híreket-rendeleteket az  

interneten. Nem tervezek semmilyen rendelet bevezetését  

ehhez kapcsolódóan, de arra kérnék minden kedves Pári lakost, 

hogy szombatonként reggel-délelőtt 9 óra és este 10 óra között 

intézzen minden zajjal járó munkát - feladatot. Ide tartozik a 

például a fűnyírózás, favágás motorfűrésszel, flexelés,  

kalapálás. Vasárnap és ünnep napon 9 és 12 óra között  

mindenki intézhetné a dolgát, majd a nap hátra lévő részét  

töltsük pihenéssel vagy oly módon, hogy a környezetünkben 

élők nyugalmát azzal ne zavarjuk! 

Érthető, hogy sokan hétköznap rohannak, munka - család -  

háztartás, és hétvégére van beszorítva az ember egyéb, de  

számára fontos munkák elvégzésével. Mivel nem áll  

szándékunkban sem bírságolni és egy ilyen rendeletet  

betartatni sem tudnánk, ezért kérem, legyünk tekintettel  

egymásra! Gondolják végig ha egyik vasárnap vagy  

ünnepnapon Önök dolgoznak délben vagy délután és másik  

alkalommal éppen Önök ülnének ki az erkélyre - teraszra  

családjukkal egy ebédet elfogyasztani, esetleg pihenni délután 

úgy, hogy pihenésüket zavarja meg valaki hangos  

munkavégzéssel. Mindannyian lehetünk ilyen kellemetlenség 

okozói és áldozatai. De megélhetjük a hétvégét és ünnepnapot 

pihenéssel, csendben. 

Csak rajtunk múlik, gazdálkodjunk okosan az időnkkel! 

 

Tisztelettel: 

Glück Róbert 

polgármester 
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TÁJÉKOZTATÁS 

Nyári szünidei gyermekétkeztetésről 

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes  

képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény(továbbiakban: Gyvt.) 

21/C. § (1) bek. a) pontja alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a  

gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, 

a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei 

gyermek-étkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő  

kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan  

hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja. 

A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványát a falugondnok 

fogja kivinni minden érintett számára! 

 

Pári Község Önkormányzata 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 
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Szelektív és kommunális hulladékszállítás  

Hétfői napokon történik! 
 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Vertikál Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint 

a szelektív hulladékszállítás  május - június hónapban az alábbiak szerint 

lesz esedékes: 

Kék tetejű gyűjtőedény: 

Papírhulladék       június 22. 

Sárga tetejű gyűjtőedény: 

Csomagolási hulladék      június 15. 

Komposztálható hulladék elszállítása:  május 18. 

         június 8. 

  Üveg hulladék negyed évente 1 alkalommal:   május 25. 

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. 

      Tel.: 887-165 

      E-mail: ujsagpari@gmail.com 

      Szerkesztés, tördelés: 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. 


