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Köszönjük a segítséget! 
 

Az elmúlt időszakban többen segédkeztek  

Önkormányzatunk levendulásában, és eddig soha nem  

látott mennyiségben sikerült szüretelni és szárítani  

levendulavirágot, melyet további feldolgozással  

igyekszünk értékké teremteni. 

A Képviselő Testület nevében is köszönöm szépen  

munkájukat, akik a virágszedésben részt vettek.  

Reméljük jól érezték magukat, és ki is kapcsolódtak  

kertünkben! Remek alkalom volt beszélgetésre,  

találkozásra mindenkinek. Köszönjük Időseinknek is, akik 

az Életházban szép csokrokat kötöttek a virágokból. 

Köszönöm szépen a gyors és pontos munkáját  

Lorbert Györgyinek és Gere Tibornak.  

Segítségükkel megújultak a munkavégzéshez szükséges  

önkormányzati felszerelések. 
 

 

Glück Róbert polgármester 
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Rendezvényekről 
 

A 2020. évi eseménynaptárt év elején átbeszéltük, és 

megírtuk. Sajnos a járvány helyzet sok mindent felülírt, 

elmaradt például a Borverseny, a Gyereknap. Lassan  

talán újra számolni kell a járvány következő  

hullámával, de nagyon bízom benne, hogy ez nem így 

lesz. Augusztus 29.-én tartanánk egy Pörkölt főző  

versenyt. A „Szüreti ünnepség- Minimum”  

elmaradhatatlan, és úgy gondolom védjegye a Pári  

hagyományőrzésnek. Szem előtt tartom, hogy a  

Borversenyre és a Gyereknapra is jó lenne még ebben 

az évben sort keríteni. 

Picit talán úgy tűnik, hogy bealudtunk, ami a  

rendezvényeket illeti, adtak plusz feladatot és  

tennivalót a járványhelyzet alatti hónapok. Idei évben 

még biztosított külső anyagi forrás pályázati keretből 

rendezvények lebonyolítására, a következő időszakban 

ez sajnos másképp lesz. De megszületett a fejemben a 

megoldás. Szeretném ha idővel új dolgok -  

rendezvények is elindulnának, ehhez pedig nem elég ha 

írok az újságban. Sokuknál fogok kopogtatni a  

következő hetekben. Bízom abban, hogy számíthatok 

az együttműködésükre! 
 

Glück Róbert polgármester 
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„Elfelejtettem” 
 

 
A koronavírus járvány következtében kialakult helyzetben is  

pontosan és alaposan végezték munkájukat a Pári orvosi  

rendelőben Falusi - Tulézi Renáta területi védőnő és  

Dr. Bartalos Petra Margit gyermekorvos. Utólagosan fogadják 

őszinte elismerésemet és köszönetemet a veszélyhelyzet ideje 

alatt tanúsított bátorságukért és szorgalmas munkájukért.  

Kívánok további jó egészséget és sok sikert munkájukhoz! 

 

 

Glück Róbert polgármester 

_______________________________________ 
 

Körzeti megbízotti iroda 
 

 

Tolna megyei Rendőrkapitányság munkatársai egy alkalommal 

megkerestek azzal, hogy Önkormányzatunk épületében irodát  

szeretnének kialakítani a körzeti megbízott számára. Ez azt  

jelenti, hogy a fogadóóráin kívül, idővel itt Páriban veszi fel és  

adja le a szolgálatot, Antal Ádám rendőr főtörzsőrmester Úr,  

illetve járőrautót is a rendelkezésére bocsátanak. A feltételekről 

és a részletekről testületi döntés és határozat szükséges.  

Az iroda műszaki feltételeinek biztosításához kisebb  

átalakításra lesz szükség. 

 

 

Glück Róbert polgármester 
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Pörköltfőző verseny 

 

2020. augusztus 29-én szombaton délután 14 órától  

megrendezésre kerül immár hagyománnyá vált Pörköltfőző  

versenyünk. 

Helyszín: Pári IKSZT 

A versenyre való jelentkezés határideje: 2020.08.25-ig a Pári 

IKSZT-ben. 

Bővebb információ a későbbiekben a  

lakossághoz kijuttatott szórólapokon  

olvasható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pári IKSZT 
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Hírek Burgstädtból 
 

 

Augusztus hónapban meglátogatnak bennünket Burgstädtból, a  

Polgármester Úr és egy személy az ottani képviselő-testületből  

utaznak hozzánk Páriba. Augusztus 26-tól 29-ig lesznek a  

vendégeink. Reméljük látogatásuk jó alapköve lesz a két  

település, és vezetői közötti új és régi barátságnak. 
 

 

Glück Róbert polgármester 

__________________________________________________ 

 

 

Elektromos hulladékok 
 

 
Idei évben is nyílik alkalom a rossz, régi, használhatatlan  

elektromos hulladékok gyűjtésére és elszállítására a Pári  

Óvoda javára. Hogy az Óvoda udvar látképét ne rontsa, és a 

lakosságnak is könnyebb legyen a kisebb-nagyobb elektromos 

tárgyakat elszállítjuk háztól díjmentesen. Kérjük ha igényt  

tartanak elszállíttatásra, Önkormányzatunknál jelezzék  

telefonon a 06-74/887-165 vagy a 06-30/2383846 számok  

bármelyikén. 

Mert így hasznosan, a megfelelő helyre kerülhet. 

 

 
Glück Róbert 

polgármester 
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TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁS 

 

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 38/2020. 

(VI. 30.) számú határozatával TANÉVKEZDÉSI  

TÁMOGATÁS megállapításáról döntött. 

Ennek keretében az önkormányzat 2020. évben  

tanévkezdési támogatást nyújt az óvodai nevelésben és a 

nappali rendszerű iskolai oktatásban részesülő Pári  

lakhelyű gyermekek részére. 

A támogatás összege óvodások esetén legfeljebb 7.000 Ft/ 

fő, iskolások esetén legfeljebb 10.000 Ft/fő. 

A támogatás utólag kerül kifizetésre tankönyv, írószer,  

illetve gyermekruha, cipő vásárlásáról szóló, a gyermek  

nevére kiállított számla és iskolalátogatási igazolás  

bemutatása ellenében. 

A támogatás igénylésének határideje 2020. szeptember 30. 

A fentieknek megfelelően felhívom a lakosság figyelmét,  

hogy amennyiben gyermekük részére a támogatási körben  

szereplő, a tanév kezdéséhez szükséges felszerelést  

vásárolnak, úgy arról kérjenek számlát a gyermek nevére. 

A számlából egyértelműen megállapíthatónak kell lenni, 

hogy mit vásároltak.  
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A támogatás igényléséhez a megfelelő összegű számlákat 

gyűjtsék össze és azokat az önkormányzati hivatalba  

vigyék be az iskola-látogatási igazolással együtt, amelyet 

az iskolában kell kérni. A támogatás kifizetésére  

utólagosan kerül sor az ügyintézővel egyeztetett  

későbbi időpontban, miután a támogatásra való  

jogosultság megállapításra kerül. 

 

Glück Róbert 

polgármester 

__________________________________________________ 

 

Építési hulladék-törmelék elszállítás 
 

2020. Augusztus 18. (kedd) napjára megkérek mindenkit, aki 

teheti, helyezze ki hídja elé építési hulladékát, amely kizárólag 

FA-BETON-TÉGLA anyagokat tartalmaz. Nincs benne azbeszt 

tartalmú építőanyag, sem vegyi úton előállított hulladék 

(Nikecell- „ hungarocell ”, üveggyapot, stb.). Elszállításáról 

tárgynapon reggel 8 és 16 óra között gondoskodunk. Akinek 

nehézséget okoz a hulladék mozgatása de elszállíttatná  

udvarából vagy a kert végéből, kérjük telefonon jelezze  

szándékát Önkormányzatunknál telefonon a 06-74/887-165 

vagy a 06-30/2383846 számok bármelyikén. 
 

Glück Róbert 

polgármester 
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Temetőben történtek 
 

Tisztelt Olvasó! 

-Tapasztaltuk, hogy sajnálatos módon eltűntek az öntözőkannák a 

pári temetőből. Szeretnék megkérni mindenkit, gondolja végig  

tudatában van-e annak mielőtt a következő kannát elemeli és  

otthonába magával viszi a temetőből, hogy ezeknek a kannáknak az 

értéke bizony jóval több mint annak a bolti ára. Miért? Ezek az  

eszközök mindenki kényelmét szolgálják bízva abban, hogy  

otthonról elindulva a temetőben majd ott találja a kannákat ahová 

mások is mindig visszatették, hogy a következő oda látogató szintén  

használhassa. Nem beszélve arról, hogy oda járó időseinknek már 

kigyalogolni is sok fáradtságot jelent. Képzelhetik mekkora csalódás 

érhet bárkit, aki öntözőkanna nélkül érkezik a temetőbe, és csak a 

kannák hűlt helyét találja….!Egy részt elfáradhatott az illető,  

másrészt feleslegesen ment a temetőbe meglocsolni felmenői sírját. 

Kérem tartsuk tiszteletben közös értékeinket! 

-A temető felső bejárata mellett található egy 500 literes gyűjtő  

konténer melybe kizárólag üveg hulladékot gyűjtünk, mivel a  

szelektíven gyűjtött hulladékok elszállításakor ezt évente négyszer 

ürítik. Önkormányzati alkalmazottaink észlelték, hogy több zsák  

háztartási hulladékot, illetve egy nagy zsák használt ruhát dobott  

ebbe a konténerbe valaki. Az ilyen, nem oda illő anyagokat  

eltávolítottuk. 

A dolgunk megkönnyebbítése érdekében tisztelettel megkérem ha 

bárkinek van felajánlani való használt ruhája és - vagy a  

szemételszállíttatás neki problémát okoz akkor keressen meg  

személyesen önkormányzatunknál. Igyekszünk megfelelő helyre 

tenni mindent, hogy ami Önnek már felesleges azt más talán még 

használni tudja. Ami pedig mindenkinek csak hulladék az se a  

temetőben lévő üveggyűjtő konténerbe se árokba vagy erdő szélére 

ne kerüljön! Biztosan találunk megoldást…keressenek bizalommal! 

 

Glück Róbert polgármester 
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Mehetünk, vagy nem mehetünk oda?! 
 

Egyenlőre sajnos mi Páriak nem szállíthatunk-rakhatunk le 

semmilyen hulladékot a Vertikál Zrt Tamási régi vasútállomás 

melletti hulladékudvarban szerződés hiányában. Több környező 

és távolabbi kistelepülés illetve Tamási város lakói jogosultak 

különböző hulladékok lerakására a fent említett telephelyen.  

A Vertikál Zrt. vezetőségét megkerestem, mert mielőbb  

szerződést szeretnénk kötni annak érdekében, hogy Pári  

lakosok is jogosultak legyenek a Tamási hulladékudvar  

szolgáltatásainak igénybevételére. 
 

Glück Róbert 

polgármester 

___________________________________________________ 

 

Iskolai tanszer csere-bere 
 

2020. Augusztus 10. és 2020. Augusztus 28. közötti  

időszakban várunk mindenkit, akinek megunt, kinőtt,  

feleslegessé vált tolltartója, iskolatáskája vagy bármilyen 

egyéb tanévkezdéssel kapcsolatos tárgya van otthon és  

szívesen továbbadná azt rászoruló diákok részére. Illetve 

várjuk mindazon érdeklődőket, akik válogatnak maguknak 

az összegyűlt tárgyak közül. A Pári IKSZT nyitvatartási 

ideje alatt ezek a tárgyak az épület előterében kihelyezett  

asztalokra helyezhetők és onnan ingyen elvihetők. 
 

Pári IKSZT 
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Találós kérdések gyerekeknek! 

 

Kedves Gyerekek mindenkinek jó időtöltést kívánunk a fejtörők 

megfejtéséhez! 

 

1. Melyik ács ehető ? _______________________________ 

2. Milyen tón juthatunk be a lakásba? __________________ 

3. Melyik ág illatos? ________________________________ 

4. Milyen ács van az ablakon? ________________________ 

5. Melyik ár mászik? ________________________________ 

6. Milyen tó száguld az úttesten? _______________________ 

7. Milyen cső a kisbab alvóhelye? ______________________ 

8. Melyik cső vezet az emeletre? _______________________ 

9. Melyik fa nem ég el a tűzön? ________________________ 

10. Melyik haj nem fésülhető? __________________________ 

11. Melyik hő ad vizet? ________________________________ 

12. Milyen tó altat el? _________________________________ 

13. Milyen tőből esznek télen az őzek? ____________________ 

14. Melyik lónak van tolla? _____________________________ 

15. Melyik lóval lehet halat fogni? ________________________ 

16. Melyik sóban tartunk vizet? __________________________ 

Pári IKSZT 
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„LEGKEDVESEBB NYÁRI  

ÉLMÉNYEM” címmel rajzpályázatot  

hirdetünk. 

Az alkotások A/4-es méretben, grafit,  

színes ceruza, zsírkréta, tempera technikákkal 

készíthetők. 

Korcsoport:óvódás, alsó tagozatos és felső  

tagozatos gyermekek részére. 

Az elkészült művek hátoldalán kérjük feltűn-

tetni a készítő nevét és életkorát. 

Leadási határidő: 2020. augusztus  

Eredményhirdetés: 2020. augusztus 29-én  

Pörköltfőző versenyen lesz. 
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Szelektív és kommunális hulladékszállítás  

Hétfői napokon történik! 

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Vertikál Nonprofit Zrt. tájékoztatása  

szerint a szelektív hulladékszállítás augusztus hónapban az  

alábbiak szerint lesz esedékes: 

Kék tetejű gyűjtőedény: 

Papírhulladék       augusztus 24. 

Sárga tetejű gyűjtőedény: 

Csomagolási hulladék      augusztus 10. 

Komposztálható hulladék elszállítása:   augusztus 3. 

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. 


