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Búcsú az óvoda vezetőjétől.
Minden jót kívánunk, Csirkéné Mayer Katalin!
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Tankönyvvásárlási támogatás
Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy 2016. évben a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben nem részesülő, Pári lakhelyű általános- és
középiskolások 5.800 Ft, a felsőoktatási intézményben
hallgatók pedig 10.000 Ft tankönyvvásárlási támogatásban
részesülnek, amennyiben Önkormányzati Hivatalunkban
(Pári, Nagy u. 18.) 2015. október 15-ig befizetési bizonylattal
igazolják a könyvek megvásárlását.
A közép- és felsőoktatási intézményben tanulóknak
iskolalátogatási igazolást szükséges mellékelniük a tanulói,
illetve hallgatói jogviszonyuk igazolására.
Igénylőlapot az Önkormányzati Hivatalban biztosítunk!

Pári Község Önkormányzata

" Ha csak egy szőllőlevelet
sikerül megörökítened...
...vagy ha szépre nézve, hozzátenni
semmit sem állítsz, csak belémerülni,
mint lelked otthonába:
már nem éltél hiába."
(Devecseri Gábor)
Csirkéné Mayer Katalin évtizedeken keresztül dolgozott az
óvodánkban a pári gyermekekért, családjukért és a településért.
Kati óvó néni elköszönt, hogy egy hozzá közel álló, új területen
Waldorf módszer szerint foglalkozhasson a kicsikkel.
Szeretném megköszönni áldozatos munkáját, mely során több
száz gyermeknek segített elindulni az önálló élet útján.
Kívánunk neki további sok sikert az általa választott új
kihíváshoz.
Pári Község Önkormányzata
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„Adjunk nevet a játszóterünknek”
Pári Község Önkormányzata rajzversenyt hirdet a 3-10 év
közötti gyermekek számára „Adjunk nevet a játszóterünknek”
címmel. A nemrégiben átadott játszóterünknek keresünk nevet.
Amit szeretnénk: válassz egy nevet a játszótérnek, az
alkotásodon tüntesd fel, hogy hol szeretnéd látni a nevet
megörökítő táblácskát (kapu, csúszda, stb.).
Az alkotásokat szabadon választott technikával, A/3-as vagy
A/4-es méretben készíthetitek el.
Leadási határidő: 2016. szeptember 23. (Péntek) - Pári IKSZT
Eredményhirdetés: 2016. október 01. – Minimum Fesztivál
keretén belül.
Az elkészült művek hátoldalára írjátok fel:
játszóterünknek adott nevet
saját neveteket
életkorotokat
telefonszámot
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Amerikai fehér medvelepke (szövőlepke)
Védekezési lehetőségek:
Legegyszerűbb módszer a hernyófészek levágása és elégetése.
Vegyszeres megoldás: egy gyors hatású peroid (KARATE,
SHERPA) és egy hosszú tartamhatású lárvaírtó szer keverékével
(DIMLIN, STEWARD, DIPEL) permetezzük le a növényeket.

Az amerikai fehér
védekezés KÖTELEZŐ!

Fás szárú növényeinken felszaporodtak a szövőlepkék. A
lombkorona felső, naposabb részein rágják a lombot,
hernyófészkeket készítenek. Kertünkben leggyakrabban az
alma- a cseresznye- és a diófákat károsítják, de minden lombos
növényt kedvelnek.
A hernyók kártétele a korona külső részén kezdődik, a
leveleket rágcsálják, majd sűrű szövedékszállal összeszövik.
Ezekben a fészkekben sárgászöld testű hernyók hámozgatnak.
A kezdeti néhány levélre kiterjedő fészek egész hajtásrészekre
nagyobbodnak. A kis hernyók növekedésükkel párhuzamosan
kisebb csoportokba tömörülnek, majd egyesével szétszélednek.
Ilyenkor már a teljes levelet elfogyasztották, tarrágást okoznak.

medvelepke

elleni

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy amennyiben
közterületen is tapasztal szövőlepke jelenlétet, annak
helyét jelentse be a Polgármesteri Hivatalban.

MINIMUM
2016.szeptember 30. ~ péntek
13.00 80 éven felüliek köszöntése
Ünnepi ebéd (zártkörű)
2016. október 1 ~ szombat
13.30 Szüreti felvonulás
Útvonal: ~Teleház
~Emlékmű
~Óvoda
~Miklós Józsiék előtt
~Felső buszmegálló
15.00 Kulturális műsor
~ Pári Óvodások
~ Hőgyészi Német Nemzetiségi Tánccsoport
~ Tavaszi Virágok Cigánytánccsoport
~ Jamilah hastánccsoport
~ Pári Edelweiss Asszonykórus
~ Aranyeső Cigánytánccsoport
~ Tengődi Zumba Tánccsoport
~ Happy Street Band
~ Furján Balázs
Közben:
Rajzpályázat eredményhirdetése

19.00 Sztárvendégek: Sógorok
20.00 Vacsora
21.00 Bál
zenél: Sprint
2016. október 2. ~ vasárnap
10.30 Kispolgárok köszöntése
11.00 Ünnepi szentmise
13.30 Gyermek, majd felnőtt focimeccs

Szeretettel várunk mindenkit!
Pári Község Önkormányzata
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Szelektív hulladékszállítás
Felhívjuk figyelmüket, hogy a szelektív hulladékszállítás
szeptember - október hónapokban a következő napokon, az
alábbiak szerint lesz esedékes:
Kék tetejű gyűjtőedény:
papír hulladék

szeptember 23.
október 28.

zöldhulladék

október 14.

Sárga tetejű gyűjtőedény:
műanyag + háztartási fém

szeptember 23.
október 28.

Minden hulladék tisztán, étel- és vegyszermaradéktól mentesen
helyezhető az edénybe!

Képviselő-testület jegyzőkönyvei a település
honlapján, a letöltések menüpont alatt olvashatók.
Felelős kiadó: Pári Község Önkormányzata
Cím: 7091 Pári, Nagy u. 18.
Tel.: 887-165
E-mail: ujsagpari@gmail.com
Szerkesztés, tördelés: Pári Község Önkormányzata

