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Köszönetnyilvánítás
Tisztelt Pári lakosok!
Óvodánk gyermekei és dolgozói nevében ezúton szeretnénk
megköszönni támogatóinknak azt a sok anyagi és dologi támogatást,
amelyet a gyermekek fejlődése, fejlesztése és szabadidős
tevékenységének tartalmasabb eltöltése végett kaptunk.
Köszönettel tartozunk:
 Pári Község Önkormányzatának (az óvodai testneveléshez
biztosított eszközökért)
 Roma Kisebbségi Önkormányzatnak (mikulás csomagokért)
 Német Nemzetiségi Önkormányzatnak (mikulás csomagokért
és informatikai eszközökért)
 PÁME-BT.-nek (édesség csomagért)
 Sport és Szabadidő Egyesületnek (anyagi támogatásukért)
 Stengl családnak (papír, írószer csomagért)
 Rosenberger családnak (édesség csomagért).
Reméljük, hogy ezt a sok támogatást és bizalmat munkánkkal és a
gyermekek későbbi jó eredményeivel tudjuk meghálálni.
Tisztelettel: Gebhardt Tiborné
Tagintézmény vezető

2.

3.

Háziorvosi rendelés
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy dr. Szatmári László háziorvos
rendelési ideje 2017-ben az alábbiak szerint alakul:
Pári
Szerda:

09.00 -11.00

Tamási
Hétfő:

13.00 – 16.00

Kedd:

08.00 – 11.00

Szerda:

13.00 – 16.00

Csütörtök:

08.00 – 11.00

Péntek:

13.00 – 16.00

Gyermek-háziorvosi rendelés
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy dr. Bartalos Petra Margit gyermekháziorvos rendelési ideje 2017-ben az alábbiak szerint alakul:
Pári
Kedd

13.00 -15.00

Tamási
H-K-CS-P:

08.00 – 11.00

Szerda:

12.00 – 15.00

Védőnői rendelés
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Tulézi Renáta védőnő rendelési ideje
2017-ben az alábbiak szerint alakul:
Pári
Kedd

11.00 -13.00

5.

6.

FELHÍVÁS!
Felnőtt színház
Mindenkit sok szeretettel várunk február 4-én 1500-i kezdettel a Molnár
Ferenc: Az ibolya című egyfelvonásos vígjátékra, amely a Pári IKSZTben lesz. A belépés ingyenes.
Pári IKSZT

Disznóvágás
Sok szeretettel meghívjuk Önöket
2017. január 28-án, szombaton a
„falusi disznóvágásra”.
Reggel 7 órakor kezdődik a
Teleháznál a „Disznósírató”.
Akik csak nézni szeretnék, hogyan
szorgoskodik a böllér és segédei az
jöjjön el és töltse vidáman a napot.
A finomságok 1400 –órára készülnek el.
Mindenkit szeretettel várunk, hogy eltöltsünk együtt egy kellemes
napot!
Pári Község Önkormányzata

A farsang története
A farsang a vígság azon
időszakát jelzi, mely a
húsvéti nagyböjtöt megelőzi.
A Farsangot rendesen jan. 6ától hamvazó szerdáig
számítják. Velencében már
István-napján (dec. 26.),
Spanyolországban pedig
Sebestyén-napkor (jan. 20.)
kezdődik a Farsang,
Rómában csakis a hamvazó szerdát megelőző 11 napot mondják
Farsangnak, illetve karneválnak. Sok helyen a hamvazó szerdát
megelőző héten tartják a voltaképpeni Farsangot, mely minálunk
húshagyó kedden éri el befejező tetőpontját. A Farsang hazája
Olaszország, manapság is az olasz, különösen a velencei Farsang vagy
karnevál utolsó hete a leghíresebb népünnepek közé tartozik
Farsang ma
A farsang vízkeresztkor (január 6.) kezdődő és hamvazószerdáig
(változó időpont) tartó, évszázadok óta évente megismétlődő
ünnepsorozat, nagyon gazdag szokáshagyománnyal. Megelőzi a
karácsonyi ünnepkör, és követi a húsvéti ünnepkör, pontosabban annak
kezdete, a húsvétot megelőző 40 napos böjt. A hagyományok szerint ez
az önfeledt mulatozás, dús lakomák időszaka, amikor búcsúzunk a téltől
és köszöntjük a tavaszt.

7.

8.

Szelektív hulladékszállítás
Felhívjuk figyelmüket, hogy a szelektív hulladékszállítás
január – február hónapokban az alábbiak szerint lesz
esedékes:
Kék tetejű gyűjtőedény:
- papír hulladék

január 27.
február 24.

Sárga tetejű gyűjtőedény:
- műanyag + háztartási fém
január 27.
február 24.
Minden hulladék tisztán, étel- és vegyszermaradéktól
mentesen helyezhető az edénybe!

PÓTSZILVESZTER
2017. 02. 28. -án

Képviselő-testület jegyzőkönyvei a település
honlapján, a letöltések menüpont alatt olvashatók.

20 : 30 -tól
Felelős kiadó: Pári Község Önkormányzata

Batyus jelleggel.

Cím: 7091 Pári, Nagy u. 18.
Tel.: 887-165

Helyszín: Pári IKSZT
Mindenki szeretettel
várunk!

E-mail: ujsagpari@gmail.com
Szerkesztés, tördelés: Pári Község Önkormányzata

