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Óvodások Márton napja
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Adventi készülődés
2016. november 26-án, szombaton, délután 13:30-tól
Adventi készülődés a felső buszmegállóban.
Az előző évekhez hasonlóan, örömmel fogadjuk a
karácsonyfára szánt díszeket idén is.
November 27.-én, Advent első vasárnapján 17 órakor a nagy
utcai keresztnél szeretettel várunk mindenkit koszorúnk
első gyertyájának meggyújtására.

Az idén november 10.-én került sor az óvodások Márton
napi ünnepségére. Erre az alkalomra is lelkesen készültek a
gyerekek, Horváth Éva hitoktató segítségével. Verseket,
éneket tanultak, lámpásokat készítettek.
Ezen a napon, délután 4 órakor indultunk az óvodától,
gyerekek és szülők együtt. Kicsit elidőztünk a játszótérnél,
ahol a játszótér nevét szimbolizáló tábla felavatására került
sor. Beszédet mondott Belányi Lászlóné, majd együtt
vonultunk át a templomba, ahol már várta a gyerekeket
Hegedüs János atya. Az ovisok nagyon ügyesen és bátran
mondták el verseiket és Hegedüs Márta gitár kíséretével
szépen elénekelték Szent Mártonról szóló dalukat.
Ezután került sor a szokásos szeretet vendégségre a
teleházban.
Szeretnénk megköszönni azoknak a szülőknek és
támogatóknak a segítségét, akik hozzájárultak az ünnepség
sikeréhez.

Sok szeretettel várunk mindenkit!

Gebhardt Tiborné
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Katica játszótér
2016 márciusában határozott a Képviselő-testület arról, hogy
egy játszóteret épít a településen. Az elkészült játszótér július 2-án
került megszentelésére és átadására, amikor is megfogalmazódott az
igény, hogy adjunk nevet a játszóterünknek. Augusztusban a 3-10 év
közötti gyermekek részére a rajzos névadó pályázat került kiírásra,
amire 13 alkotás érkezett. Független zsűri Nieder Adél pályázatát
értékelte a legjobbnak, így kapta a játszóterünk a Katica nevet.
November. 10.-én a Pelcz Mesevilág által támogatásként kapott
névadótáblát adtuk át, ami a játszótér nevét ábrázolja.
A július óta eltelt idő igazolt bennünket, hiszen a játszóteret a
gyermekek szüleikkel, nagyszüleikkel, testvéreikkel, barátaikkal
rendszeresen látogatják. Kellemes időtöltést kívánunk a
továbbiakban is mindenkinek az egyre szépülő Katica
játszóterünkön.
Ezúton is köszönjük Pelcz Istvánnénak a támogatást.
Farkas Jánosné polgármester

Alsószentmártonban jártunk
Pári Község Roma Nemzetiség Önkormányzata által működtetett
„ Pári Aranyeső Roma Hagyományőrző tánccsoport”
2016.
november
11-én
többéves
hagyományunkhoz
híven
Alsószentmárton legfőbb ünnepén a „Márton Napi Ünnepen”
képviselte Pári színeit, ami legfőképp egyházi, de helyi kultúrát sem
elhanyagoló rendezvény.
A Horvát határtól 3 kilométerre található kis falu1980 körül
etnikailag tiszta cigány településsé vált. Cigány lakosai a beás, más
néven
teknős/teknővájó
cigányok
mi
Pári
cigányok.
Nyelvük archaikus román dialektus. Körülbelül az egyetlen nem
cigány lakosa Lankó József az Alsószentmártoni plébános aki nem
mellékesen a Pécsi Egyházmegye Roma Pasztorációjáért felelős
koordinátora. E kissé kacifántos elnevezésű rangnak vagy
beosztásnak köszönhetően az ország bármely részén keresztelhet és
teszi is ezt Páriban is évek óta a „Hitélet és Kultúra Napján” átlagban
évi 15 főt.
Így hát, hogy tánccsoportunk fellépésével színesítsük a Márton Napi
ünnepet Alsószentmártonban szinte már-már kötelességünknek is
számít egy soha ki nem mondott baráti együttműködési megállapodás
szerint.
E a „kötelességünk” teljesítésének pár órája amit ott töltünk engem
személy szerint nagy örömmel tölt el és egy pici kis irigységgel is. Az
öröm az, hogy létezik hely ahol perfekt beszélik még a 2 éves
gyerekek is a beás cigány nyelvet olyan szinten, hogy nem igazán
hallani a rendezvényükön magyar szavakat. A kis irigységem meg
abból adódik, hogy irigylem őket azért, ahogy megtartották a nyelvet
és teljes mértékben használják is – nem mint mi Páriak – mert
sajnos itt Páriban csak nagyon kevés ember beszéli már a nyelvet a
fiatalok szinte már nem is tudnak a nyelvünkön. Ami megmaradt és
szeretnénk is hogy megmaradjon a cigányok egyik fontos
önkifejezésének módja a tánc.
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A tánccsoport mindig kitüntető odafigyeléssel és vendégszeretettel
van fogadva és az alsószentmártoni emberek a Páriakat mindig olyan
szeretettel várják mintha valamiféle testvérfalu volna Pári és
Alsószentmárton.
Ezt a pár gondolatot csak azért írtam, mert el tudnék képzelni egy
jövőbeli Alsószentmártoni kirándulást Márton napon, ami akár
lehetne egy nagy busznyi ember akik cigányok és nem cigányok
lennének vegyesen. Garantálom, hogy onnan lelkileg feltöltődve
sokkal több szeretettel a szívünkben lehet hazatérni. mert az ottani
emberek számára ez a természetes mert ebben nevelkednek az Atya
szárnyai alatt az ottani Oviban és Tanodában.
Bogdán István (Medy)
Pári Község Roma Önkormányzatának Elnök
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Tungi Fesztivál Tamási

2016. október 22-én első alkalommal rendezett a Tamási
Német nemzetiségi Önkormányzat Tungi Fesztivált a Tamási
Túrmezei Erzsébet téren. A színvonalas műsor egyik
meghívott résztvevője a Pári Edelweiss Asszonykórus volt. A
jó hangulatú, nagy érdeklődésre számot tartó eseményen a
páriak is megmutatták hogyan készítik a tungit, ezt a
hagyományos sváb ételt.
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Advent

Gyertyák a koszorún
A gyertyákat vasárnaponként gyújtják meg, minden alkalommal eggyel
többet. A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő
fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor. Az adventi
koszorún mind a négy gyertya egyszerre ég az utolsó vasárnapon.
Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat: hit, remény, öröm, szeretet. A
gyertyák egyben a katolikus szimbolika szerint egy-egy személyre vagy
közösségre is utalnak:
Ádám és Éva – mint akiknek elsőként ígérte meg Isten a megváltást (hit);
zsidó nép – akinek megígérte, hogy közülük származik a Messiás (remény);
Szűz Mária – aki megszülte a Fiút (öröm – rózsaszín gyertya);
Keresztelő Szent János – aki hirdette Jézus eljövetelét, és készítette az utat
az emberek szívéhez (szeretet).
Hazánkban a rendszerváltás utáni években alakult ki az adventi koszorú
hagyománya.
A kezdetekhez viszonyítva át is alakult, az ünnepi asztal ékessége lett, s a
gyertyák száma négyre, az adventi vasárnapok számára csökkent. Eredetileg
három lila és egy rózsaszín gyertya alkotja, de ma már számtalan stílusban
készülnek adventi koszorúk. Az ünnep nélkülözhetetlen szimbóluma lett,
rengeteg változata létezik.

Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (december
25-ét) megelőző negyedik vasárnaptól (görög katolikusoknál hatodik
vasárnaptól) karácsonyig számított időszak. A karácsonyi ünnepkör advent
első napjával kezdődik, és vízkeresztig (január 6-ig) tart. Advent első
vasárnapja egyúttal az egyházi év kezdetét is jelenti. Az advent szó
jelentése a latin „adventus Domini” kifejezésből származik, ami annyit tesz:
„az Úr eljövetele”.
Az adventi időszak
Advent az ünnepekre való készülődés és a reményteli várakozás időszaka,
amely a karácsony előtti negyedik vasárnappal veszi kezdetét és
karácsonyig tart.
Az adventi időszak varázslatos hangulatát nemcsak a karácsonyi várakozás
keresztény mitológiája alakította ki, hanem a téli sötétségben a melegre, a
fényre, a megújuló életre vágyódás ősi hite is. A téli napfordulóig egyre
rövidebbek a nappalok, viszont egyre több a minket körülvevő sötétség.
Ehhez kapcsolódóan mondják, hogy az adventi koszorún ilyenkor azért
gyújtanak meg hétről hétre több gyertyát, hogy karácsonyra világosság
legyen ott, ahol Jézust várják. Vallási szempontból az advent a hívő ember
lelki felkészülése Jézus eljövetelére, arra, hogy a lehető legközelebb
kerüljön Istenhez. Ez az időszak csendes, elmélkedéssel töltött hónap,
melyben testi és lelki megtisztuláson is átmegy a hívő ember.
Mióta létezik az adventi időszak?
Az 5. század óta tartják. A karácsony ünneplésével együtt terjedt el, a
kezdetektől összetartozik a két fogalom: karácsony és advent, a felkészülés
és az ünneplés. Eleinte négy, később öt hétnyi időszak volt. VII. Gergely
pápa rendelte el a négy vasárnapból álló időszakot. Szent idő: a várakozás és
a reménykedés ideje.
Az adventi koszorú
Az első adventi koszorút 1860-ban egy hamburgi lelkész készítette. A
leleményes hamburgi lelkész egy gigantikus fenyőkoszorút függesztett a
plafonra. 24 gyertyát tett rá, ezzel utalt az ünnep valamennyi napjára.

Adventi kalendárium
Manapság nálunk is terjedésnek indult a gyerekek által igen kedvelt
adventi naptár, ami ennek az időszaknak az időmérő eszköze. Az adventi
házikók, naptárak ablakaiból minden nap csak egyet szabad kinyitni,
mögöttük leggyakrabban édesség rejtőzik. Régen inkább kis képek, vagy
karácsonyi jókívánságokra nyíltak az ablakok.
Az első nyomtatott adventi naptár 1908-ban készült a müncheni Lang
kiadónál. Az ötlet állítólag Gerhard Lang, a későbbi készítő édesanyjától
ered, aki megunta, hogy kisfia minden este megkérdezte tőle, hogy még
hányat kell aludnia karácsonyig? Ezért fogott egy kartont, huszonnégy
mezőre osztotta, és mindegyikre rátűzött egy bonbont. Kisfia minden nap
megehetett belőle egyet. A már felnőtt Lang később erre az ötletre alapozva
készített először adventi naptára.
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TÁJÉKOZTATÁS a 2016. évi szociális célú tűzifa támogatásról

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el.
1. §
„(1) Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:
Önkormányzat) vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát
biztosít azon pári állandó bejelentett lakcímmel rendelkező lakosok
részére, akik
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény szerinti aktív korúak ellátására jogosultak,
b) időskorúak járadékára jogosultak
c) Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelete alapján rendszeres települési támogatásban
részesülnek,
d) akinek családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. XXXI törvényben szabályozott halmozottan hátrányos
helyzetű gyermek neveléséről gondoskodnak, továbbá
e) az a)-d) pontokban foglaltakat követően, akiket a polgármester
méltányossági jogkörében eljárva rászorultnak ítél.
(2) A tűzifa támogatás háztartásonként egy személynek állapítható meg.
(3) Az elbírálás szempontjából egy háztartásnak kell tekinteni az egy
lakásban együtt élő és ott bejelentett lakóhellyel rendelkezők közösségét,
függetlenül ezen személyek rokoni kapcsolatától. A háztartásban együtt
élőnek kell tekinteni azt a gyereket is – a teljes ellátást nyújtó bentlakásos
intézményben lévő kivételével – aki tanulmányai folytatása miatt
átmenetileg nem az igénylő lakásában lakik.
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2. §
(1) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak
állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások
számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás
a szociális rászorultság alapján történik.
(2) Üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki
nem él, a támogatás nem kérhető.”
Az igénylés az azonos lakcímen élők jövedelemigazolásával együtt adható
be
2016. november 30-ig a Polgármesteri Hivatalban!

IGÉNYLŐLAP AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN KÉRHETŐ!

Kéményseprés
2016. október 1-jétől Páriban a katasztrófavédelem
kéményseprő ipari szerve végzi a kéményseprést. A
lakosság körében végzett sormunka ingyenessé vált, a
kéményseprési szolgáltatásért nem kell térítési díjat fizetni.
A katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve központi
ügyfélszolgálatán keresztül, a 1818-as ingyenesen hívható
telefonszámon áll az ügyfelek rendelkezésére.
Pári Község Önkormányzata
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megvan, mintegy plusz biztonsági megoldásként a vízmérő előtti,

Tisztelt Felhasználónk!

közterület felé eső csapot is zárja el! A víztelenítést követően a vízmérő

Szolgáltatási területünkön az elmúlt években a téli hideg időjárás miatt

áramlásjelző kerekének mozdulatlan állapotban kell lennie, továbbá

jelentős számú mérőelfagyás történt. Mindez arra késztet bennünket, hogy

egyetlen ponton sem folyhat a víz a vezetékből. Amennyiben nem

még nagyobb figyelmet fordítsunk a felhasználók időben történő

rendelkezik kellő szakismerettel célszerű, hogy bízzon meg szakembert e

tájékoztatására. A károk megelőzése érdekében ezúton tisztelettel felhívjuk

feladat elvégzésével.

figyelmét a megelőző intézkedések fontosságára.

Javasoljuk

Az 58/2013. (II.27.) kormányrendelet értelmében az elfagyást megelőző

időközönként

intézkedések elmulasztásából adódó költségek (vízmérő javítása, pótlása,

ellenőriztetését az esetlegesen bekövetkező meghibásodások mielőbbi

szerelése, hitelesítése) a felhasználót terhelik. A károk, a szolgáltatás

észlelése érdekében.

helyreállítását és az elfolyt vízmennyiséget tekintve több tízezer, akár több

Kérjük, hogy a károk elkerülése érdekében szükséges intézkedéseket Ön is

százezer forintos nagyságrendűek is lehetnek.

tegye meg! Köszönjük!

továbbá

a

történő

télen

nem

ellenőrzését,

használt
vagy

ingatlanok
megbízott

rendszeres
útján

való

A vízmérő-elfagyások leggyakrabban a kellő gondosság, illetve a
szakszerűség hiánya miatt következnek be. Sajnos gyakran nem fordítanak

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

kellő figyelmet a vízmérő akna megfelelő szigetelésére, pedig néhány
egyszerű lépéssel jelentős anyagi károk előzhetők meg.
A vízmérőelfagyás

megelőzése

érdekében javasoljuk,

hogy Ön is

gondoskodjon az alábbiakról:
A vízmérőakna belső felületét megfelelő szigeteléssel javasoljuk ellátni. A
szigetelés az akna mennyezetére és az oldalfalakra is javasolt, az aljzatot
azonban hagyjuk szabadon. A szigetelőanyag tekintetében fontos, hogy
nedvesség hatására ne veszítsen szigetelőképességéből.
Alkalmazható pl.: hungarocell.
Alkalmatlan pl.: rongy, papír
A lebúvónyílást záró aknafedlap illeszkedését, megfelelő zárását ellenőrizni
kell. Nem lehetnek hézagok, ahol a kinti hideg levegő az aknába áramolhat.
Az aknafedlapot szintén hőszigetelő anyaggal javasoljuk ellátni.
Idényes felhasználók esetében ezen kívül fontos teendők:
Az esetleges vízelfolyások megelőzése érdekében javasoljuk, hogy nyaralók
esetén a téli, használaton kívüli időszakra a házi vezetékhálózaton
elhelyezett víztelenítő szerelvények segítségével víztelenítsen. Ha ez

Térítésmentes influenza elleni védőoltás
Az influenza elleni oltás célja, hogy egyéni védelmet nyújtson
azoknak, akiknél egy esetleges influenzavírus-fertőzés súlyos
lefolyású lenne.
A védőoltás ajánlott minden 60 évnél idősebb személynek, továbbá
életkortól függetlenül a krónikus légzőszervi betegségben
szenvedőknek, szív,- érrendszeri betegségben szenvedőknek,
cukorbetegeknek, krónikus máj-és vesebetegeknek, daganatos vagy
más betegség miatt csökkent védekezőképességű személyeknek.
A védőoltás beadása után a védettség kb. 2 hét alatt alakul ki, ezért
célszerű legkésőbb december beadatni a védőoltást.
A védőoltás beadásának pontos időpontjáról a háziorvosi rendelőben
lehet tájékozódni.
Tájékoztatás a Dombóvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya
felhívására történt
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Vis-maior
A közműszolgáltató tartóoszlopainak áthelyezését
követően megkezdődnek a vis-maior pályázat kivitelezési
munkái. A Kis utca 216-217. és a Kossuth utca 258-259.
házszámú ingatlanok környékén emiatt
forgalomkorlátozásra kell számítani a munkavégzés
befejezéséig.
Pári Község Önkormányzata

Szelektív hulladékszállítás
Felhívjuk figyelmüket, hogy a szelektív hulladékszállítás október –
november hónapokban a következő napokon, az alábbiak szerint lesz
esedékes:
Kék tetejű gyűjtőedény:
-

papír hulladék

november 25.
december 23.

-

zöldhulladék

december 09.

Sárga tetejű gyűjtőedény:
- műanyag + háztartási fém

november 25.
december 23.

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

