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Fejlesztések
Újabb járdaszakasz szolgálja az itt élők biztonságos közlekedését.
2017. tavaszán döntött a testület, hogy a Belügyminisztérium által kiírt
fejlesztési támogatásra pályázatot nyújt be Szt. Imre hídtól az óvoda
irányába erősen leromlott járdaszakasz felújítására.
A minisztérium támogatásával, április hónapban a TAM-BAU Kft.
elbontotta, majd megépítette az új járdát, így az óvoda és az orvosi
rendelő babakocsival is biztonsággal megközelíthető.
Köszönjük mindenkinek a türelmet, amelyre a továbbiakban is szükség
lesz, mivel a jövő hónapban az óvoda felújítása kezdődik meg.
Az önkormányzatnak megfogalmazott célja a település fejlesztése az itt
élők kényelmének biztosítása érdekében. A fentieken kívül 6 beadott
pályázatunk vár elbírálásra, valamint 3 már pozitív elbírálásban
részesült.

BIBUCZI Gyermekszínház
2018.05.10-én az önkormányzat kedveskedett a faluban élő
kisgyermeknek a BIBUCZI Gyermekszínház zenés mesejáték
előadással.
Az időjárás ugyan nem volt kegyes hozzánk, de így is eljöttek és
megnézték a műsort.
A Nagyotmondó Tóbiás című mesedarabot adták elő. A gyerekek a
történetből megtudhatták, hogy a főhős, a galád Nagyotmondó Tóbiás,
hogyan csapja be a jóságos madarat, Varjú Vilmát, a kissé bolondos,
filozófus nyulat Csupa Hepehupa Fülöpöt, továbbá az együgyű
parasztot, a Földhöz ragadt Frigyest, valamint a rátarti, kevély IV. Jenő
királyt.
A vicces történet szálai Nagyotmondó Tóbiás „jóvoltából” alaposan
összekuszálódtak, de az előadás végére persze minden jóra fordult.
A gyerekek és a színészek is élvezték az interaktív együttlétet,
fegyelmezetten és érdeklődő tekintetekkel ülték végig az előadást. Az
előadók zenetanárok voltak, akik mókát, kacagást, fergeteges
hangulatot hoztak.

Pári Község Önkormányzata
Fölkerné Balázs Andrea
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Anyák napja
Mint minden évben az idén is sor került az óvodások anyák napi
megemlékezésére.
Május első vasárnapján köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat,
dédmamákat meg azokat az apukákat, akik egyedül nevelik
gyermeküket, gyermekeiket.
Megköszönik a sok szeretetet, gondoskodást, mellyel születésük óta
körbeveszik, elhalmozzák őket.
A gyerekek dallal, versekkel, maguk készíttette kis ajándékokkal,
virággal köszöntötték a számukra legfontosabb embert e napon!
Az ünnepélyt a Teleházban tartották, amire május 8-án, kedden fél 4kor került sor. Az óvodások meghívták az Élet-ház idős embereit is.
Köszönetet mondunk minden szereplőnek és felkészítőnek a nagyon
kedves anyák napi műsorért.

Pári Ezermester Szociális Szövetkezet
/PESZSZ/
tájékoztatás folytatása 7.
Tájékoztatást továbbiakban Pári Község Önkormányzata folytatja.
2017. június 20-án az önkormányzat levélben tájékoztatta Pátzelt
Hajnalka Igazgató Elnököt arról, hogy a 2017. június 7-i közgyűlési
határozatot - amely a munkaviszonyát megszűnteti és felmentést ad - a
bíróság előtt megtámadja. Továbbá felszólította, hogy a szövetkezet
hatályos alapszabályának megfelelően a tisztségét, a szövetkezet
ügyvezetését és képviseletét lássa el továbbra is.
2017. június 22-én Dr. Pesthy Gergely ügyvéd levele szerint, a
közgyűlésen kellett az önkormányzatnak minden szükséges lépést
megtennie, és mint szövetkezeti tag, nem bírálhatja felül a közgyűlés
döntését és nem utasíthatja munkavégzésre ügyfelét, kinek
munkaviszonya a határozat szerint 2017. június 23-án megszűnik.
Továbbá jelezte, hogy a határozatot nem lehet olyan módon vitássá
tenni, hogy azzal Pári Község Önkormányzata bármilyen pozitív
eredményt érjen el.
A képviselő testület több, Páriban élő emberrel egyeztetett, és kért fel a
szövetkezet vezetésére.
Nem volt olyan személy, aki a Pári Ezermester Szociális Szövetkezet
vezetését vállalta volna.
Jegyző Asszony június 19-én levélben a Tolna megyei
Kormányhivatalhoz fordult és állásfoglalást kért, hogy helyi
önkormányzati képviselő lehet-e igazgató elnöke a szövetkezetnek.

Pári IKSZT
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Belányi Lászlóné szövetkezetben önkormányzati képviseletet ellátó tag,
a közgyűlés összehívását kezdeményezte annak érdekében, hogy a
kialakult helyzetben a szövetkezet további működésének érdekében
történjen megállapodás. Pátzelt Hajnalka 2017. június 27-re összehívta
a rendkívüli közgyűlést.
„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.

Pári Község Önkormányzata

Felhívás!
Június 18-tól nyáron újból lehetőség lesz Nagykónyiból
ebédet hozatni!
Aki szeretne, az kérem, jelezze június 5-ig (Kedd) az
IKSZT- ben nyitvatartási időben!

Telefonszámunk: 06/74-887-391

A gyermek mosolya
Gyermek mosolyában
ott az egész világ,
tündöklő, zöld mezők
és rengeteg virág.
Napfény melegsége,
szellő suhanása,
tiszta éjszakában
csillag ragyogása.
Nincsenek még árnyak,
súlyos, nehéz dolgok,
ártatlan kacaját
nem felhőzik gondok.
Hogyha rád mosolyog,
felvidul a lelked,
meghaltnak hitt álmok
újra élnek benned.
/Vörös Judit/

Kedves Páriak!

Sok szeretettel várunk minden kedves szülőt, nagyszülőt és gyermeket a Pári
Teleház előtti placcon 2018.05.26 - án (Szombaton) 13:30-kor kezdődő
Gyermeknapi rendezvényünkre.
Május utolsó vasárnapja a gyerekek egyik legszebb napja, hiszen ilyenkor ők
vannak a középpontban.
Ünnepeljünk, kacagjunk együtt gyermekeinkkel ezen a szép napon, ami
számukra egy különleges alkalom.
Töltsünk el velük egy pár vidám órát közösen, ahol játékos programok várnak
minden érdeklődőre.
A 14 év alatti gyermekeknek egy kis meglepetéssel kedveskedünk.
A gyereknapi rendezvényünkre az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is
szívesen fogadnánk a vállalkozók, civil szervezetek és magánszemélyek
felajánlását és támogatását! Reméljük Önök/Ti segítségetekkel újra egy
emlékezetes, játékokban és főleg élményekben gazdag nappal ünnepeljük a
gyerekeinket!
Minden apróságért előre is köszönetet mondunk a magunk és a gyerekek
nevében.
Az önkéntes segítőkre idén is számítunk.
Köszönettel:

Pári IKSZT

Fölkerné Balázs Andrea és Horváth Mónika
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Rendelési, ügyfélfogadási időpontok 2018ban Páriban:
dr. Szatmári László háziorvos (Kis u. 152.)
csütörtök 09-11 óráig

Gyereknap

2018. május 26.
13:30

dr. Bartalos Petra Margit gyermekorvos (Kis u. 152.)
kedd 13-14 óráig

MEGHÍVÓ
Tulézi Renáta védőnő (Kis u. 152.)
kedd 11-13 óráig

Programok:
Játékos vetélkedő

Trambulin
Csillámtetoválás

Csipai-Szijjártó Renáta családsegítő (Nagy u. 18.)
kedd és csütörtök 9-14 óráig

Pónigolás
Ugrálóvár
Kézműves foglalkozás
Aquazorbing
Gólyaláb

Pári Község Önkormányzata és Pári IKSZT

Kormányablaktól ügysegéd (Nagy u. 18.)
páros hét szerda 12.30-13.00 óráig
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Színház
Szelektív hulladékszállítás
Felhívjuk figyelmüket, hogy a szelektív hulladékszállítás
május - június hónapban az alábbiak szerint lesz esedékes:
Kék tetejű gyűjtőedény:
- papír hulladék

május 25.

Sárga tetejű gyűjtőedény:
- műanyag + háztartási fém

május 25.

Zöldhulladék elszállítása:

június 2.

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

2018.április 14-én a Teleház szervezésében színházi előadásban
lehetett részünk. A Tamási Művelődési Házban néztük meg az Operett
Színjátszó Egyesület által előadott Csókos Asszony c. operettet.
Az esténk kellemes hangulatban telt, mindannyian jól éreztük
magunkat.
A színvonalas előadás után a társaság valamennyi tagja azzal az
elhatározással tért haza, hogy a továbbiakban is részt kíván venni
ilyen szervezett programokban.

Baranyainé Bátori Beatrix

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

