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A jövő digitális tanulj meg élni benne!

A térítésmentes 35 órás informatikai képzésre van lehetőség, ami a
számítógép, tablet és az okostelefon használatához szükséges alapvető
tudáshoz juthatnak a résztvevők.
A képzéseken részt vehet, aki
•
•
•
•
•
•
•

elmúlt 16 éves és nincs tanulói/hallgatói jogviszonya
nem múlt el 65 éves, így a megszerzett tudást a munka
világában is hasznosítani tudja,
nem igazodik el a digitális világban, és úgy érzi, hogy sok
mindenből kimarad,
könnyebben szeretne munkát találni,
megtanulná használni az okos eszközöket,
szeretné a családdal, ismerősökkel az interneten keresztül is
tartani a kapcsolatot,
otthonról szeretné intézni dolgait az okos eszközök
használatával.

A képzés anyaga könnyen megérthető, elsajátítható a gyakorlati órák
pedig abban segítenek, hogy otthoni tanulás nélkül is megszerezhesse a
tudást.
Tanfolyamra jelentkezni a Teleházban és a Polgármesteri hivatalban
található regisztrációs lapokon lehet.
Érdeklődni: Pintér Györgyinél a 06-30/281-7854 telefonszámon lehet.
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PÖRKÖLTFŐZŐ VERSENY PÁRI
2017.01.01.
A szervezők és nekünk a rendezvényen résztvevők örömére szép
napsütéses reggellel indult július első napja.
13.00 órakor a mi kis csapatunk is megérkezett a teleházhoz az
alapfelszereltséggel: háromláb, bogrács, fakanál, gázpalack. Persze
mind ez még kevésnek bizonyult. A főzésre szánt alapanyagok ott
lapultak a kosarak, hűtő táska mélyén.
Megkezdődött a sürgés- forgás és nem sokára betöltötte a levegőt a
piruló vöröshagyma, paprika, paradicsom illata, amely a kilenc
bográcsból áradt. Jöttek még ott az ilyenkor elmaradhatatlan „öblítő
anyag” illatok is, hiszen ilyenkor a jó ízleléshez a pálinkával
fertőtlenített ízlelőbimbókra is szükség van. Mindenhonnan hallatszott,
hogy a szakácsok és kukták átbeszélik az ízesítési recepteket. Az
asztalok megteltek minden féle sütött finomsággal és természetesen
különböző szomjúság oltóval. Beszélgetések hangfoszlányai, nevetések,
gyerek kacagások keveredtek a fakanalak jellegzetes bogrács kocogtató
hangjával. Kisebb- nagyobb csoportosulások alakultak ki hol egy
bogrács körül, hol egy csapat asztala mellet. Gyorsan repült az idő,
egyre erősebb illatok töltötték be a teret. Halk zene szolgáltatta a
további jó hangulatot, később az élő előadásba még a jelenlévők közül
is csatlakoztak a jó torkúak.
A versenyzők között volt, akit a versenyszellem mélyen áthatott, olyan
is, aki a barátaival együtt töltött délután hangulatát akarta megélni, és
olyan is, aki egy közösségben jó hangulatú délutánt szeretett volna
eltölteni. Úgy érzem minden jelenlévő megtalálta azt, amit ebben a
napban keresett. A saját nevünkben állíthatom, hogy így volt.
Reméljük jövőre még többen jelentkeznek, jönnek.
Köszönjük a szervezőknek, segítőknek, és minden jelenlévőnek ezt a
szép napot!
CSIPET-CSAPAT
emléklapos résztvevő csapat
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Ki mit tud

Családi nap

A 2017-es Ki mit tud, amit a Pári RNÖ rendezett sikeresen lezajlott.
Amin 8 fellépő szerepelt és tudásuk szerint adták elő az énekeket,
táncokat.
Mindenki nagy izgalommal készült fel. Aki jelen volt nagyon jól érezte
magát, és sajnáljuk, hogy ilyen kevesen voltak.
Reméljük jövőre többen rászánjátok magatokat, hogy megmutassa,
mindenki Ki Mit Tud.
Köszönjük a résztvevőknek és a zsűri tagok munkáját.
Sok szeretettel várunk mindenkit 2017.07.15-én megrendezésre kerülő
családi napunkra a Pári IKSZT előtti placcon.
Programjaink:
♦ 1000 Farkas Jánosné polgármesterasszony megnyitja a
rendezvényt
♦ 1000Csapat vetélkedő
♦ 1300 - 1400 Ebéd
♦ 1330 csapatvetélkedő eredményhirdetése
♦ 1400 Egyéni vetélkedő
∼ Ponigolás
∼ Kézműves ház
∼ Csillámtetkó
♦ 1530 Csiga Biga Alapítvány Kutyaterápia
♦ 1700 Habparty
♦ 2100 Bál : Zenél a Sprint Live Musik Band (Ingyenes)
♦ 2300 Tombolasorsolás
Orsós Jánosné
R. N. Ö.
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Pári Község
Önkormányzata
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Gyerekek figyelem!
• 2017. 07. 18 - 07. 21.
• 2017. 07. 24 - 07. 28.
Szelektív hulladékszállítás
Felhívjuk figyelmüket, hogy a szelektív hulladékszállítás július –
augusztus hónapokban az alábbiak szerint lesz esedékes:
Kék tetejű gyűjtőedény:
- zöldhulladék
július 28.
-

papír hulladék

Sárga tetejű gyűjtőedény:
- műanyag + háztartási fém

Pári IKSZT

július 14.
augusztus 11.
július 14.
augusztus 11.

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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