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Gyereknap

2017. május 27-én került megrendezésre falunkban a gyereknap. Sok gyermek
élvezte ezt a nevezetes eseményt a Teleházban, valamint a Teleház melletti
placcon. A gyermekek várakozása sem volt hiábavaló, mert a tervezett
programokat megtartottuk a gyerekek és a felnőttek örömére.
Az itt élő gyermekeket vendégül láttuk Hot- Doggal, palacsintával, jégkrémmel,
Vattacukorral, pattogatott kukoricával, édességekkel és nem utolsó sorban
nagyon finom gyümölcssalátával.
A nekik rendezett vetélkedőn nagyon jól érezték magukat és nagyon jól
szerepeltek a nagy hőség ellenére is.
Falunk legkisebb lakói nagyon élvezték a pónigolást, ugráló várat, a
mobiljátszóházat, de a nagyobbaknak is kedvében jártunk az íjászattal, a népi
játékokkal, arcfestéssel és a kézműves házzal.
Mindent egybevéve, aki velünk töltötte ezt a vidám napot, akár „kicsi” akár
„nagy”, nagyon jól érezte magát. Reméljük jövőre is tudunk egy ilyen örömmel
teli napot közösen eltölteni.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a rendezőknek ezért a csodás napért amit
gyermekeinknek szereztek.
Pálmai Natália Hortenzia és Vargáné Papp Klaudia
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Gyerek napi támogatóink:
Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik a gyerek napot segítették.
Felajánlásaikkal
színesebbé,
színvonalasabbá
tették.
Segítségükkel
hozzájárultak, ahhoz hogy a gyerekeknek örömteli délutánba lehetett részük.
Azoknak is akik munkájukkal segítették a rendezvény lebonyolítását.
Pech Tibor
Tam – Bau Kft.
Regina Schifner
Belányi Lászlóné
Margret és Gerd Schneider
Rozenberger György
Ludvig Ildikó
Toni Weinreich
Balipap Csaba
Gosztola Dorottya
Farkas Jánosné
Bodó Éva
Kiss- Fehér Katalin
Rauh Jánosné Terike néni
Baranyai Sándor
Miklós József
Szabó Istvánné Marika néni
Dombai József
Vargáné Papp Klaudia
Pálmai Hortenzia Natália
Pelcz Istvánné Csilla
Rauh Istvánné Marika
Fölkerné Balázs Andrea
Glück Róbert
Pölöskeiné Fölker Anna
Pátzelt János
Búzásné Gruber Tünde
Cukros Balázs
Jakab Józsefné Erzsi

Pári Ezermester és Szociális Szövetkezet
Pech Margit
Groisz Ádámné
Kohári Andrea
Heiter Éva
Lajkó Lászlóné

3

NYÁRI DIÁKMUNKA
2017. július 1. és 2017. augusztus 31. között ismét lehetőséget biztosít az
önkormányzat a 16-25 év közötti, közép és felsőoktatási intézmények nappali
tagozatos hallgatói részére nyári munkavégzésre. A diákok 1 hónapon keresztül,
napi 6 órát dolgozhatnak az önkormányzat intézményeiben.

Jó pihenést kívánunk a nyárra minden óvodásnak, iskolásnak!
Vigyázzatok magatokra és egymásra!

A foglalkoztatás feltétele a tanulói jogviszony igazolása és a járási
foglalkoztatási hivatalban, nappali tagozatos diák közvetítést kérőként történő
regisztrációja.
A munkára jelentkező diákokat az önkormányzat irodájában várjuk.
Farkas Jánosné
polgármester

Családi nap
Sok
szeretettel
várunk
mindenkit
2017.07.15-én
megrendezésre
kerülő
családi napunkra a Pári IKSZT előtti
placcon.
6 fős csapatok jelentkezését várjuk a
csapat – és egyéni versenyre is.
A csapatok jelentkezését július 4-ig várjuk
az IKSZT-be.
Töltsünk el együtt egy vidám napot játékos
vetélkedő keretei között.
Bővebb információ a következő számban.
Az előző évekhez hasonlóan az idén is szívesen fogadjuk a sütemény
felajánlásokat! 
Kérjük támogassa rendezvényünket tombolatárgy felajánlással.
Szeretettel várunk mindenkit!

Pári Község Önkormányzata
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Piknik a Levendulásban
Tamási-Adorjánpuszta
2017. június 17 - 18.
- Élvezd öt hektár levendula látványát és illatát.
- Hozz magaddal egy – két szendvicset, plédet és
piknikezz a levendulásban, madárcsicsergés mellett.
- Nem lesz nagy felhajtás, nincsenek kötött
programok.
- Lehetőség lesz helyi termelők kézműves
termékeinek megvásárlására.
Meghívott borászat: Simigh Pincészet Gyönk

Pörköltfőző
2017.07.01-én, szombaton 14:00 órától kerül
megrendezésre a Pörköltfőző verseny a Pári IKSZT ben.
A versenyre való jelentkezés határideje: 2017.06.27ig.
A nevezési díj: 500 Ft
A délutánt zenével
hangulatosabbá.

tesszük

Az estét bállal zárjuk.
Belépő: 500 Ft.

A rendezvény területére a belépés:
- Felnőtteknek: 1000 Ft
- 6 éves kor alatt ingyenes
Minden belépő mellé adunk egy „szedd magad” zacskót, amit saját
kezűleg tele szedhetsz friss levendulával.
Van lehetőség további zacskók megvételére 500 Ft/db áron.

Eső esetén a rendezvény június 24-25-én kerül
megrendezésre!

Bővebb információ a Pári IKSZT-ben a 74/887-391-es számon kapható.

Gyerekek figyelem várjuk ötleteiket, hogy nyári
szünetben milyen programokat szeretnétek!
Szervező: Herb-Seed Kft. Tamási
Hegedüs Nóra és Gulyás Imre
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Ötleteitekkel bátran jelentkezzetek a Teleház
dolgozóinál!
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Óvodai hírek
Június 2.-án tartottuk óvodánk évzáró és ballagó ünnepélyét. Ekkor adtak műsort
a gyerekek azokból a versekből, dalokból, amelyet az év során tanultak és még
nem hallhatták a szülők vagy hozzátartozók.
Elbúcsúztak és búcsúztattuk azokat a gyerekeket, akik kinőték az óvodát és
szeptemberben iskolások lesznek. Erre meghívtuk Csirkéné Májer Katalin
óvónénit is, aki velük több éven keresztül foglalkozott. Elballagott
óvodásainknak sok sikert és kitartást kívánunk a rájuk váró, olykor nem könnyű
feladatokhoz. Reméljük, hogy az óvodától kapott ajándék írószercsomagot
eredményesen tudják majd használni.
Az évzáróval azonban nem ért véget az óvodai év. Továbbra is nyitva tartunk
egészen július 3.-áig. Ekkor három hét takarítási szünet következik, (július3-tól,
július 23.-áig) ezen idő alatt az óvoda zárva tart.
Nyitás: július 24.-én, hétfőn reggel.
Ettől a naptól újult erővel várjuk azokat a gyerekeket, akik a nyáron is igénybe
veszik az óvodát.

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

papír hulladék

Sárga tetejű gyűjtőedény:
- műanyag + háztartási fém

június 16.
július 14.
június 16.
július 14.

Gebhardt Tiborné
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
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