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Kedves Páriak!
Karácsony a kereszténység, a család ünnepe, melynek
nyugalmát, tisztaságát, meghittségét elsősorban magunkban kell
megtalálnunk, harmóniát, békességet teremtve, a családban és a
nagyobb közösségben egyaránt.
Kívánom minden pári lakosnak, hogy családja körében,
szeretetben, békében, megtalálja az ünnep szépségét. A
hétköznapok rohanásában kevesebb idő jut szeretteinkre, mint
amennyit megérdemelnének, pedig a legfontosabb amit
adhatunk szeretteinknek az odafigyelés, törődés. Mindehhez
egészséget, kitartást, jókedvet és lelki békét kívánok.
Minden pári lakosnak békés, boldog karácsonyi ünnepet, és
eredményekben gazdag újévet kíván Pári Község
Önkormányzata nevében.
Farkas Jánosné
polgármester
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Egy új fejezet
Először is szeretném megköszönni mindenkinek a belém vetett
bizalmat, és mindazt a jót, amit ezalatt az öt év alatt kaptam.
Úgy érzem, hogy sok tapasztalattal és tudással lettem
gazdagabb. Sok barátot és sok haragost is sikerült szereznem, de
higgyék el mindent a faluért, és a benne élőkért tettem, és
remélem, hogy sokan majd jó szívvel gondolnak vissza rám és a
munkásságomra.
Most másfelé visz az utam, ez azzal jár, hogy itt hagyom kis
szülőfalum és egy csodálatos emberrel költözöm össze. De
természetesen továbbra is részese leszek Pári életének így vagy
úgy.
Kívánok az utódomnak sok sikert és kitartást a továbbiakhoz.
Önöknek/nektek pedig Áldott, Békés Karácsonyi ünnepeket és
Egészségben, valamint Sikerekben gazdag Újévet!
Pech Zsani
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ADVENT

Falumikulás

Idén második alkalommal gyújtottuk meg vasárnaponként
Adventi koszorúnk gyertyáit, minden alkalommal, eggyel
többet.

2016. december 6. -án Pári Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
immár hetedik alkalommal megrendezte a Falumikulást, a Pári Ovival
karöltve.
Az ünnepségen, mint minden évben, szép számmal jelentek meg a falu
gyermekei és szüleik, akik megnézhették az ovisok műsorát, mely továbbra
is fő és szép momentuma a rendezvénynek.
A Mikulás és Krampusz a szép műsor után ajándékkal kedveskedett a jó és
rosszabb gyerekeknek akik ott és akkor hirtelen nagyon megjavultak, de
reméljük, hogy tartós javulás lett ez.
Sajnálattal látom azért, hogy a faluban uralkodó ellentétek ezt a
rendezvényt is beárnyékolják. A Roma Önkormányzat, a Télapó és a
Gyerekek nem tartoznak semelyik oldalhoz!!! A Roma Önkormányzat
biztosítja, hogy Télapó át tudja adni MINDEN PÁRI gyerek részére (0-tól
14-éves korig), nemtől, kortól, faji és faluellentéti hovatartozás nélkül.
Sajnos vannak szülők, akik az utóbbi okból veszik el gyermekeiktől azt a kis
élményt, hogy a Télapótól vehessék át a csomagot. Itt és most leszögezném,
hogy a Mikulás ünnepségnek NEM a csomagosztás a lényege, hanem maga
az ünnep és a Mikulással való találkozás!! Az édességgel teli csomagot, jó
eséllyel különbet, mint amit mi tudunk biztosítani …igen bárki meg tudja
venni … de sajnálom ha valaki ebben látja az ünnep lényegét.
A jövőben továbbra is szeretnénk ezt hagyományt megtartani és szeretném
megkérni azokat, akik büszkeségből, vagy azért mert ellenséget látnak
bennünk NE vegyék el a gyermeküktől a Mikulással való találkozás
lehetőségét.
Akik pedig egyéb okokból nem tudtak megjelenni az ünnepségen azokra ez
a pár sor nem vonatkozik. Egy szó mint száz, akinek nem inge ne vegye
magára, akinek meg inge az öltözködjön!
Ettől függetlenül remélem, aki ott volt, jól érezte magát az ünnepségen, mi
biztos MERT ADHATTUNK!

A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja az
erősödő fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad
Karácsonykor.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik velünk
együtt részt vettek és segítettek hétről hétre, hogy az idei
Adventi gyertyagyújtást, Adventi időszakot szebbé varázsolják.
Áldott, békés karácsonyt és eredményekben gazdag újesztendőt
kívánunk!
Pári IKSZT

Tisztelettel: Bogdán István (Medy)
Pári Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Elnöke
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Köszönetnyilvánítás
TÁJÉKOZTATÓ!
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki készített
vagy ajánlott fel eladásra kínált terméket, illetve aki
vásárlásával támogatta célunkat. Az idei karácsonyi vásárban
34000 forint gyűlt össze, amelyet a Pári Óvodának ajánlunk fel.
Békés, Boldog Karácsonyt és Boldog Új Évet Kívánunk!
Sport és Szabadidő Egyesület

Kossuth utcai forgalomkorlátozás
A Kossuth utcában megkezdődött vis maior pályázat kivitelezési
munkálatai az ünnepek miatt január 10-ig szünetelnek. A
kivitelező kérése, hogy a munkák folytatásáig személyautónál
nagyobb gépjárművel ne közlekedjenek az érintett szakaszon,
ezért kérjük, hogy a hulladéktároló edényeket szíveskedjenek a
munkaterület elé elhelyezni a szállítási napon. Akinek
problémát okoz az edények kihelyezése a kért helyre, az kérjük,
jelezze Balipap
Csabának munkaidőben a 20/352-1843
telefonszámon.
Segítő együttműködésüket, megértésüket köszönjük.
Farkas Jánosné
polgármester

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az
Önkormányzati Hivatal
december 27. hétfőtől
december 30. péntekig
igazgatási szünetet tart, mely alatt az
ügyintézés szünetel!

