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Tökfaragó délután

PÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA * V. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2017*

Adventi készülődés
Készüljünk együtt a Karácsonyra!
2017.december 2-án szombaton, délután 1330 órától
díszítsük együtt a Pári karácsonyfáját és a Betlehemet
a felső buszmegállónál.

Az idei halloween-i kézműves házon ugyan
nem voltunk sokan, de így is szép eredmények
születtek.
A gyerekek örömmel faragták a tököket,
segítettek egymásnak.
Nagyon ügyesek és kreatívak voltak.
Rémisztően jó tökök készültek.
Családias hangulatban telt el a délután és
mindenki örömmel vitte haza, amit készített.

Az előző évekhez hasonlóan örömmel fogadjuk a
karácsonyfára szánt díszeket idén is.

Sok szeretettel várunk mindenkit!

Horváth Mónika
Pári Község Önkormányzata
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Falumikulás!!
Pári Község Roma Nemzetiségi
Önkormányzata immár hetedik
alkalommal kéri meg a Mikulást
jöjjön el a Páriban lakó jó és picit
rosszabb gyerekekhez .
A Mikulás megígérte, hogy amennyiben a Pári
Ovisok szép műsorral várják, akkor az
1 éves –től a 12 éves korig ajándékkal fog
kedveskedni a gyerekeknek.
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KÖNYVKIÁRUSÍTÁS!
2017. NOVEMBER 21
(KEDD) –TŐL –
DECEMBER 2
(SZOMBAT) – IG
NYITVATARTÁSI
IDŐBEN.
KIÁRUSÍTJUK A KISELEJTEZETT
KÖNYVEINKET 50-100 FT ÉRTÉKBEN.
HELYSZÍN: PÁRI IKSZT (TELEHÁZ)
NAGYTERME

2017. DECEMBER 6.-án a Teleházban 17: 00
órakor
Az ajándékokat csakis az ünnepségen lehet átvenni, a
Télapó senkire NEM ruházza át az ajándékosztást!!!

SZERETETTEL VÁRUNK
MINDEN VÁSÁRLÓT ÉS
ÉRDEKLŐDŐT!
Pári IKSZT

Pári Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
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Pári Ezermester Szociális Szövetkezet /PESZSZ/
tájékoztatás folytatása 2.

A 2014-es év alakulása:
Miután az épület felújítási munkálatai befejeződtek 2013. decemberében a
Tájszoba berendezésre került az épületben, amelyhez kapcsolódóan
2014.01.01-től határozatlan időre szóló bérleti szerződést kötött a Pári Község
Német Önkormányzata és a Szövetkezet. Ennek éves összege 120.000.- forint.
Év elején az elnökön kívül 3 fő alkalmazott volt a Szövetkezetben,
mindhárman tagok.
A Pári Zrt. kivitelezésében elkezdődött a helyi termék bolt kialakítása, az
építési munkák pályázati pénzből kerültek finanszírozásra.
Vállalatfejlesztési pályázat került beadásra.
A Vágóponti pályázatnak köszönhetően a Vágópont létrehozásának,
megvalósításának a menete történt ebben az időszakban. A pályázatban több
partner is érintett volt, mert együttműködéses élelmiszeripari pályázat,
melyben a legnagyobb részt a Szövetkezet tölti be.
A pályázati támogatásoknak köszönhetően a Mérleg eredmények még jók
voltak, de a Szövetkezetnek profitot kellene termelnie ahhoz, hogy jól tudjon
működni a továbbiakban.
2014. december 10-én KÖLCSÖNSZERZŐDÉS kötés történik a Pári Zrt. és a
Szövetkezet között. A kölcsönre azért volt szükség, mert a pályázatok
finanszírozására 25.000.000.- (huszonöt millió) forintra volt szüksége a
Szövetkezetnek. (Az érintett pályázatok: a TÁMOP -gazdaságfejlesztés és
LEADER -Vágópont kialakítása).
A kölcsönt ekkor 2015. december 31. napjáig adta a Pári Zrt.
„A szövetkezet megalakulásának elsődleges célja az volt, hogy a helyben
történő foglalkoztatást elősegítse. ….. ahol értékteremtő munka mellett a
munkavállalók minél nagyobb arányban járulnak hozzá munkabérük
kitermeléséhez.”
A tájékoztatást a következő újságban folytatjuk.
Tisztelettel:
Belányi Lászlóné s.k.

Magyar Bajnoki cím az évzárón!
A Tamási Koppány Sportegyesület a
súlyemelők felnőtt országos
bajnokságán zárta az évet.
Orsós Richárd címvédőként érkezett a
versenyre, a mérlegelés is jól sikerült
az 56 kilós súlycsoportba.
Ricsi felnőtt kategóriában a második,
idei harmadik bajnoki címét is
begyűjtötte.
2017 nov. 18 rendezték
meg BP ena Súlyemelő
Felnőtt OB T.
Ezen a versenyen Orsós
Ricsi ismét bizonyított!
Megvédte bajnoki címét
így kétszeres felnőtt
országos bajnok lett!
Ezekkel az eredményekkel
zárult az idei szezon a
Tamási egyesület számára.
Nagyon sikeres év volt!

a szövetkezetben önkormányzati képviseletet ellátó tag

Pári IKSZT
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Mikulás bál
Advent első vasárnapján
december 3 – án 1700 – kor
a Nagy utcai keresztnél
szeretettel várunk mindenkit
koszorúnk első gyertyájának
meggyújtására és az utána
következő vasárnapok
mindegyikére.

Sok szeretettel várunk mindenkit
az idei Mikulás bálra.
Helyszín: Pári IKSZT
Időpontja: 2017. december 09.,
szombat 2100
Zenél: Sprint Live Musik Band

Belépő: 500 Ft.

Pári Község
Önkormányzata
Pári IKSZT
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Óvodások Márton napja
Az idén is november 10.-én került sor az
óvodások Márton napi ünnepségére. Erre az
alkalomra is lelkesen készültek a gyerekek,
Horváth Éva hitoktató segítségével.
Verseket, éneket tanultak, az óvó nénikkel pedig körjátékokat
tanultak és lámpásokat készítettek.
Ezen a napon, délután 4 órakor indultunk az óvodától a
Teleházba, gyerekek és szülők együtt.
Ebben az évben a Plébános úr más elfoglaltsága miatt nem
mentünk a templomba.
Az ovisok nagyon ügyesen és bátran mondták el a Teleház
színpadán a verseiket és szépen elénekelték Szent Mártonról
szóló dalukat és előadták a körjátékokat.
Amire büszkék vagyunk, hogy az új kiscsoportosok is bátran
és büszkén vettek részt a szereplésben.
Ezután került sor a szokásos szeretet vendégségre.
Szeretnénk megköszönni az önkormányzatnak a szalámit és a
Teleház dolgozóinak a munkáját, amellyel hozzájárultak kis
ünnepségünk lebonyolításához.
Mindenkinek köszönjük, hogy jelen voltak és kíváncsian
figyelték az ovisok műsorát.
Reméljük jövőre is együtt ünnepelhetünk.

Szelektív hulladékszállítás
Felhívjuk figyelmüket, hogy a szelektív hulladékszállítás november –
december hónapokban az alábbiak szerint lesz esedékes:
Kék tetejű gyűjtőedény:
-

zöldhulladék

december 22.

-

papír hulladék

december 1.

Sárga tetejű gyűjtőedény:
- műanyag + háztartási fém

december 1.

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

Gebhart Tiborné Edit
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