Pári Újság
PÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA * VI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2018*

Pári Község Önkormányzata tisztelettel
meghívja Önt és kedves családját az

1848-49-es forradalom és szabadságharc
emlékére
2018. március 14-én, szerdán
15:30 órakor
tartandó ünnepségére

Óvodai beíratás

Helyszíne: Teleház nagyterme
A Diósberényi Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa úgy
határozott, hogy a Diósberényi Napraforgó Óvoda és Konyha
Intézményben és Tagintézményeiben a 2018/2019-es nevelési évre
történő, óvodai beiratkozás időpontja: 2018. április 24. (kedd) 8001600 és 2018. április 25. (szerda) 8 00 1600 óra.
Az óvodába a 2018-2019-es nevelési évre a 2015. augusztus 31-ig
született gyermekek beíratása kötelező.
A beiratkozás módja: Az óvodát igénylő és az óvodai nevelésre
kötelezett gyermekek beíratásához a szülők személyes megjelenése,
továbbá az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:
- gyermek születési anyakönyvi kivonata
- gyermek és szülő lakcím igazolványa
- gyermek TAJ kártyája
- a gyermek esetleges betegségét, speciális igényét igazoló
orvosi szakvélemény
- elvált, illetve élettársi viszonyban élő szülők esetén a szülői
felügyelet jogát igazoló hivatalos dokumentumot

Gebhart Tiborné

Program:
Himnusz
Pári ovisok műsora
Szózat
Szeretettel várjuk községünk lakóit !

Meghívó
2018. március 24 –én (Szombaton)15 órakor
Borversenyt rendezünk.
Várunk minden olyan gazdát,aki szakértő zsűri
által minősíttetné borát!
Nevezés: fajtánként két palack.
(7 dl-s zöld üvegben)
Az estét egy kis nótázással és
„eszem – iszommal” zárjuk.
A bormintákat
március 22. (Csütörtök) estig
várjuk a Pári IKSZT-be.

Érdeklődni a 887-391 – es
telefonszámon lehet!

Sok szeretettel
várunk mindenkit!

Pári IKSZT

„ A zene mindenkié.” Kodály Zoltán
2018.02.17-én a Regölyi Népdalkórus 20 éves jubileumi
ünnepségén vettünk részt.
Az egybegyűltek között vendégkórusokkal, tánccsoportokkal
és népdalszerető barátokkal találkozhattunk, ismerkedhettünk
és ünnepelhettünk.
Minden fellépő hangulatos produkcióval köszöntötte a
Regölyi Kórust.
A szeretetben, barátságban, vidám hangulatban eltöltött
délután után finom vacsorával, majd táncos mulatozással
köszönték meg részvételünket.
Köszönjük, hogy részesei lehettünk e kedves születésnapi
rendezvénynek.
„Egy lángot adok, ápold, add tovább,
És gondozd híven … ”
Remenyik S. /Öröktűz
Edelweiss Asszonykórus
Pári

Kellemes Húsvéti Ünnepeket
kívánunk mindenkinek!
Pári IKSZT

Szelektív hulladékszállítás
Felhívjuk figyelmüket, hogy a szelektív hulladékszállítás
március – április hónapban az alábbiak szerint lesz
esedékes:

HÚSVÉTI KÉZMŰVESHÁZ
Szeretettel várunk mindenkit
március 31-én (Szombaton)
13:30-kor tartandó
húsvéti kézműves házunkba,
melyen közösen
készülődhetünk a húsvétra.

Kék tetejű gyűjtőedény:
- papír hulladék
Sárga tetejű gyűjtőedény:
- műanyag + háztartási fém
Zöldhulladék elszállítása:

március 30.
április 27.
március 30.
április 27.
április 6.

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

Pári IKSZT
Képviselő – testületi jegyzőkönyvek 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

