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Óvodások anyák napja

Mint minden évben, most is sor került az óvodások anyák napi
ünnepélyére. A gyerekek ekkor köszönik meg azt a sok gondoskodást,
figyelmet, fáradhatatlan törődést az anyukáknak, nagymamáknak,
amivel egész éven át körbeveszik őket. Itt köszönték meg, azoknak az
apukáknak is a gondoskodását, akik egyedül nevelik gyermeküket,
gyermekeiket.
Most is lelkesen készültek, tanulták a verseket, dalokat, készítették az
ajándékokat. Az ünnepélyt a Teleházban tartottuk, amelyre meghívtuk
az Életháza idős embereit is, akik szintén anyukák, nagymamák, esetleg
már dédmamák is. A műsorra délután fél 4 órakor került sor. Az
időjárás ugyan nem volt kegyes hozzánk, de így is sokan eljöttek és
megnézték a gyermekek előadását.
Reméljük sokaknak örömet szereztünk a zenés, verses műsorunkkal és
máskor is kíváncsiak lesznek gyermekük, unokájuk, esetleg ismerőseik
szereplésére és megtisztelnek bennünket jelenlétükkel.

Kedves Pári Lakosok!
„Kicsi vagyok én,
majd megnövök én,
mint a tüdő a fazékból
kidagadok én.
Kicsi vagyok én,
majd megnövök én,
apámnál is, anyámnál is
nagyobb leszek én…”
/ Szabó Lőrinc /
Szeretettel várunk minden kedves nagyszülőt, szülőt és gyermeket a
Teleházhoz 2017.05.27.-én (szombaton) 13 órakor kezdődő gyereknapi
rendezvényünkre.
Minden figyelmünk, szeretetünk a gyermekekre irányul ilyenkor május
végén. De nem csak most, hiszen egész életünk során védelmezzük,
óvjuk őket minden bajtól, egyengetjük útjaikat, segítjük nyiladozó
értelmüket és támogatjuk szárnyaik bontogatását. Igyekszünk hát olyan
feltételeket biztosítani, hogy vidám gyermekkort, örömteli élményeket
élhessenek át s hogy őszinte, nyílt, érdeklődő emberekké váljanak. Erőt,
biztonságot és példát kell mutatnunk nekik, hogy felkészülhessenek a
felnőtt korszak feladataira, hisz ők alkotják a jövő nemzedékét.
Május 27.-én ünnepeljünk, kacagjunk együtt gyermekeinkkel. Töltsünk
el közösen egy kellemes délutánt a Teleháznál, ahol színes, vidám
programok várnak minden érdeklődőre, továbbá ezen felül a 14 év alatti
pári gyermekeknek szolid kis ajándékkal kedveskedünk.
Gyermeknapi rendezvényünkre támogatást, felajánlást köszönettel
fogadunk.
Pári Község Önkormányzata és IKSZT
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Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének
a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól
Rendszeres települési támogatás
9./A §
(1) A polgármester Pári községben bejelentett lakcímmel rendelkező és
életvitelszerűen a településen élő személyeknek az általuk lakott
lakás fenntartásához támogatást nyújt a kérelem beadás hónapjának
első napjától az adott év december 31. napjáig.
(2) Rendszeres települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át. Egy
háztartásnak kell tekinteni a lakásban együtt lakó, oda bejelentett,
az Szt. 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott személyeket.
(3) Rendszeres települési támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy
jogosult részére állapítható meg, függetlenül a lakásban élő
személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a
társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott
lakás lakrészeit.

c) céljára használja, vagy a lakás használatát másnak, átengedi,
vagy a lakásban nem él életvitelszerűen,
d) amennyiben a támogatásra jogosult személy a jogosultsági
feltételeiben bekövetkezett változást a bekövetkezés napjától
számított 15 napon belül nem jelenti be a Hivatalnak. Ebben az
esetben a jogosulatlanul felvett támogatást köteles visszafizetni.
(8) Rendszeres települési támogatás kifizetését fel kell függeszteni,
abban az esetben, ha a támogatottnak az önkormányzattal szemben
köztartozása áll fenn. A megítélt támogatás összegét külön
megállapodás alapján a köztartozás kiegyenlítésére kell fordítani.
(9) Az (7) bekezdés c) pontja alapján előírt visszafizetési kötelezettség
esetén a polgármester, amennyiben az egyösszegű visszafizetés a
kérelmező megélhetését veszélyezteti, részletfizetési kedvezményt
engedélyezhet.
(10) Amennyiben a rendszeres települési támogatás folyósítása a (7)
bekezdés c) pontjában foglaltak alapján kerül megszűntetésre, úgy
a támogatás ugyanarra a lakásra a megszűntetést követő 6 hónapon
belül ismételten nem állapítható meg.”

(4) Rendszeres települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez
csatolni kell:
a) a támogatással érintett lakásba bejelentett személyek
jövedelemigazolását,
b) a kérelmező személyi igazolvány és lakcímkártya másolatát.
c) a kérelmező áramszolgáltatói partnerazonosítója.
(5) Rendszeres települési támogatás a kérelem benyújtása hónapjának
első napjától kerül megállapításra és annak mértéke havi 5.000 Ft.
(6) A rendszeres települési támogatás kizárólag a támogatásra jogosult
által lakott lakásban történő áramfogyasztás fedezetére fordítható.
A folyósítás az áramszolgáltatóval kötött megállapodás alapján, az
áramszolgáltató számlájára utalással, havonta a tárgyhónapot
követő hónap 15. napjáig történik. A támogatási kérelem
benyújtására az áramszolgáltatóval szerződésben levő személy
jogosult.
(7) Rendszeres települési támogatás megszűnik:
a) a támogatásra jogosult kérelmére,
b) ha a kérelmező a lakást részben, vagy egészben nem lakás
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Alapvető tudnivalók pünkösd ünnepéről.

Plitvicei-tavak

1. A pünkösd görög szó, azt jelenti, hogy „az ötvenedik" (nap).
Mármint húsvét után.

Figyelem egy napos kirándulást szervezünk a
Horvátországban található Plitvicei – tavakhoz.
A kirándulás tervezett időpontja: 2017.június 30.
Belépő árak:
• felnőtt
110 kuna kb. 4.500 Ft
• tanuló
80 kuna
kb. 3.300 Ft
• gyerek (7-18) 55 kuna
kb. 2.300 Ft
Csoportos kedvezmény 15 fő felett.
Útiköltség:
17 fős busz kb. 8000 Ft/fő
A kirándulás költsége: belépő+ útiköltségből tevődik össze.
Jelentkezni lehet: 2017. június 09-ig.
Aki szeretne részt venni az két részletben is kifizetheti a kirándulás
költségeit a Pári IKSZT-ben. Az első részletet kérnénk május 30-ig
rendezni.
Érdeklődni a 74/887-391-es számon lehet a Pári IKSZT-nél.
Pári Község Önkormányzata

2. A húsvét utáni ötvenedik nap a zsidó vallásban az aratás
ünnepe (Sávuót). Ezt (vagy ennek valamilyen korabeli formáját)
ünnepelték Jézus tanítványai és Szűz Mária, valamint még vagy 200
Jézus-követő, amikor megjelent a Szentlélek...
Pünkösd. Cseh mester alkotása, 15. század. Az aranymetszéssel és
temperával készült mű a Magyar Szépművészeti Múzeumban található.
3. ...és leereszkedett az apostolokhoz. Ezért Pünkösdöt a Szentlélek
ünnepének szokták nevezni. Ekkor a jelenlevők...
4. ...nyelveken kezdtek szólni, különböző csodákat műveltek és Szent
Péter egy korábbi jövendölés beteljesülését látta ebben. Ezért ma
márpünkösd a kereszténység születésének ünnepeis.
5. Minden országban más népszokások kísérik ezt az ünnepet. A
magyar vidéken a pünkösdi királyválasztás dívott sokáig (és néhol most
is).

Meghívó
2017.06.10-én, szombaton 14:00 órától
kerül megrendezésre a Pörköltfőző
verseny a Pári IKSZT-ben.
A versenyre való jelentkezés határideje:
20117.06.06-ig.
A nevezési díj: 500 Ft
A délutánt zenével tesszük hangulatosabbá.
Bővebb információ a Pári IKSZT-ben a
74/887-391-es számon kapható.
Pári Község Önkormányzata
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6. Pünkösdkor van a csíksomlyói búcsú; ez egy évszázados
hagyomány, amelynek eredetileg a helyi Mária-kegyszobor a célpontja,
de ma már a közeli hegyoldalban tartják a zarándokok megnövekedett
száma miatt.
7. A Vanuatu-szigetcsoportban elhelyezkedő Pünkösd-sziget onnan
kapta a nevét, hogy 1768-banLouis Antoine de Bougainville francia
tengernagy ezen a napon látta meg először. A sziget érdekessége, hogy
innen származik a bungee jumping nevű sportág.
8. Pünkösd hétfő egyes országokban munkaszüneti nap, más
országokban nem – például a mélyen katolikus Olaszországban és
Máltán is munkanap.
6.

Ingyenes
Tűzoltó készülék ellenőrzés!
2017. május 24-én szerdán,
9:00 – 15:00 óráig.
a Tűzoltó laktanyában.
Tamási Dózsa György. utca 96.
74/570-292

Éljen a lehetőséggel!!!

Köszönet!
Ezúton szeretném megköszönni Pári Község Önkormányzatának és a
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatását, mellyel hozzájárultak,
hogy részt vehessek a 2017-es Ifjúsági Világbajnokságon, ahol 190 kgos összteljesítménnyel a 27. helyen végeztem.
2017. május 01.
Köszönettel:
Orsós Richárd

5.

9.

Szelektív hulladékszállítás

MEGHÍVÓ
Sok szeretettel várunk mindenkit 2017.05.27-én 13órától
a Pári IKSZT-be

Felhívjuk figyelmüket, hogy a szelektív hulladékszállítás február –
március hónapokban az alábbiak szerint lesz esedékes:
Kék tetejű gyűjtőedény:
- zöldhulladék
június 02, 30.
-

papír hulladék

Sárga tetejű gyűjtőedény:
- műanyag + háztartási fém

Programok:
• Pónigolás
• Játékos vetélkedő
• Kutyaterápia
• Csillámtetkó
• Íjászat
• Mobiljátszóház
• Légvár
• Kézműves foglalkozás

május 19.
június 16.
május 19.
június 14.

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

Képviselő – testületi 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

Pári Község Önkormányzata és Pári IKSZT

10.

