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2.

Medvehagyma fesztivál
Figyelem egy napos kirándulást szervezünk Orfűre.
A kirándulás tervezett időpontja április 8. szombat.
Belépő árak:
Felnőtt: 800 Ft
Gyerek - Nyugdíjas: 500 Ft
6 éves korig ingyenes!
+ útiköltség kb. 2000 Ft. (Minél többen vagyunk, annál olcsóbb)
Orfű ad otthont a Medvehagyma fesztiválnak, amelyet a Pécshez
közeli Orfűn rendeznek meg. A fesztiválon finom ételek és
kellemes szórakozás várja az érkező vendégeket. A finom ételek
mellett az egészséges életmód is előtérbe kerül.
Felnőtteknek és gyerekeknek is számtalan programlehetőséget
kínálnak fel a szervezők. A gasztronómiai rendezvényen
természetesen a medvehagymás ételek képviseltetik magukat. A
gyerekeket kisvonatozás, zene, színház és rengeteg játék várja.
A programot kiállítás is kíséri, emellett különféle előadások is
megtekinthetők. A medvehagymás ételek szerelmesei biztosan
kellemes kikapcsolódásra számíthatnak ezen a fergeteges napon.
Jelentkezni lehet március 28-ig az IKSZT-ben.
Pári Község Önkormányzata
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Nagyböjt
A nagyböjt (latin neve: Quadragesima) a húsvét előtti negyven
napos, hamvazószerdától húsvét vasárnapjáig tartó előkészületi
időszak; az egyház tanítása szerint húsvét előkészületi ideje
böjttel,
önmegtartóztatással.
Jézus Krisztus negyven napi böjtölésére, szenvedésére és
kereszthalálára emlékeztet.
E negyven nap a keresztények számára bűnbánati időszak, amely
alkalmat ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésre és
kiengesztelődésre, hogy méltóképpen felkészülhessenek Jézus
Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére.
Az erre az időszakra eső hat vasárnap nem számít bele a negyven
napba, nem része a böjtnek, mert minden vasárnap Krisztus
feltámadásának emlékünnepe.
Az
időszak
liturgikus
színe:
a
lila.
Utolsó hete a virágvasárnappal kezdődő nagyhét.
Különböző szertartásokkal találkozhatunk ilyenkor az Egyházban.
A hittanulók (katekumenek) ekkor készülnek fel a keresztség
felvételére, ekkor ismerkednek a hittételekkel, Jézus életével.
Húsvét vigíliája (Nagyszombat éjjel) keresztelik meg a
katekumeneket, de minden évben csak ezen a napon kereszteltek
az ókorban.
A bűnbánat jeleként a nagyböjt egész folyamán elmarad a
szentmisében az alleluja, amely a liturgiában az öröm
legközvetlenebb kifejeződése, és a templomot sem díszíti ebben
az időszakban virág.

Böjti recept ötletek:
Zöldségekkel töltött édes kaliforniai piros- vagy zöldpaprikák
Hozzávalók: 6-8
petrezselyemzöld.

kaliforniai

paprika,

1

póréhagyma,

A pácléhez: 2 pohár víz, 2 evőkanál ecet, 1 teáskanál cukor, 1
teáskanál só, 3-5 szem feketebors, mentalevelek, 1 babérlevél.
A töltelékhez: 2 fej vöröshagyma, 2 sárgarépa, 2 paradicsom, 1
petrezselyemgyökér, 3 gerezd fokhagyma, só, törött feketebors, 2
evőkanál növényi olaj.
Vízbe tesszük a sót, a cukrot, a borsot, a babérlevelet és a
mentaleveleket, 5 percig főzzük, beleöntjük az ecetet és
felforraljuk. Az előkészített kaliforniai paprikákat beletesszük a
páclébe, és 2-3 percig főzzük. A kaliforniai paprikákat lehűtjük, és
megtöltjük a zöldséges töltelékkel. Ehhez a hagymát, a sárgarépát
és a petrezselyemgyökeret csíkokra gyaluljuk, növényi olajban
megpirítjuk, hozzáadjuk az átpasszírozott paradicsomot, még 5
percig sütjük, ízesítjük sóval, borssal, zúzott fokhagymával.
Rizottó tengeri gyümölcsökkel
500 g vegyes tengeri gyümölcs
2 gerezd fokhagyma
1 ek kakukkfű
7 ek olívaolaj
2 hagyma
250 g rizottó rizs
1 db zöldségleves kocka
sáfrány (elhagyható)
petrezselyemzöld
Mossuk meg a tenger gyümölcseit és csöpögtessük le. Egy apróra
vágott fokhagymagerezdet, 3 kanál olívaolajat, kakukkfüvet, sót,
borsot keverjünk össze, és öntsük a sütőedényben felhalmozott
tengeri gyümölcsökre. 200 °C-on kb. 30 percig süssük.
Eközben egy zöldségleves kockából levest készítünk és a rizst 20
percig főzzük benne. A második gerezd fokhagymát áttörjük, és a
sáfránnyal együtt a rizshez adjuk. Végül a tenger gyümölcseit is a
rizshez keverjük. Petrezselyemmel megszórjuk és melegen
tálaljuk.
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Nőnap
A nőnapi bulin az asszonyok hajnalig ropták a táncot a parketten.
Fergeteges volt a hangulat. A jó zenéről egy remek úriember
gondoskodott.
Idén volt két új bátor fiatalemberünk, akik megleptek minket.
Köszönjük szépen, reméljük jövőre is ilyen sokan lesznek.

Pári IKSZT

Húsvét
Szeretettel várunk kicsiket és nagyokat egyaránt, valamint a
felnőtteket is a Húsvéti kézműves házunkba.
Április 7-én (pénteken)17:00-től 19:00-ig,
április 8-án (szombaton)16:00-tól 19:00-ig az IKSZT-ben.
Készítünk:
 ajtódíszt


tojásokat.

Pári IKSZT
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Március 15-ei megemlékezés az IKSZT-ben

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM

Nemzeti ünnepünket hosszas készülődés előzte meg óvodában.
A gyerekek ünneplőbe öltözve, szívük fölött nemzetiszín
kokárdával érkeztek.
Lelkesen mondták a verseket, a szülők csillogó szemmel
hallgatták gyermekeiket a szabadságharc megemlékezéséről.

A fokozott tűzveszélyre való tekintettel a földművelésügyi
miniszter általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el az ország egész
területére, 2017. március 3-tól átmeneti időre.

Az ünnepség után minden gyerek egy-egy nemzeti színű zászlót
tűzött a templomkertben található emlékműhöz, így tisztelegve az
1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt.
A kipirult gyermeki arcokat látva, bennünk, felnőttekben
megfogalmazódott az ünnep üzenete, hogy milyen nagy dolog a
szabadság!

Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken,
valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül
lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken
található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos
a parlag- és gazégetés is.
Mivel a felettes jogszabály
rendelkezései felülírják a helyi rendeletünket, ezért a tűzgyújtási
tilalom vonatkozik Pári településre is.
A ház körül keletkezett növényi hulladék elégetése helyett
javasoljuk a komposztálást.
Pári Község Önkormányzata

Vis maior pályázatok kivitelezési munkái
Kossuth utcai támfal és vízelvezető kivitelezési munkálatai a
napokban befejeződnek. A Kis utca 216-217. számú ingatlanok
előtti útszakasz és rézsű helyreállítása megkezdődött, ami
forgalomkorlátozással jár. Mivel az év eleji csapadékos időjárás
miatt a kivitelezésben időbeni csúszás történt, ezért várhatóan
április végére fejeződik be a Kis utcai szakasz helyreállítása.
A munkák befejezéséig megértésüket kérjük.
Farkas Jánosné
polgármester
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Szelektív hulladékszállítás

Szennyvízszippantás
Pári közigazgatási területén 2017. március 1. napjától,
közszolgáltatói szerződés szerint a Lackó –Motor Bt. végzi a
települési folyékony hulladék összegyűjtését.
A szolgáltató a lakosság részére bruttó 8.500 Ft/5m3, közületek
részére 10.500 Ft/5m3 áron szállítja a szennyvizet.
A szolgáltatást hétköznapokon 8-17 óra, szombaton 9-12 között
a
06-30/631-2892,
06-30/506-6152,
06-74/472-098
telefonszámokon lehet megrendelni. A szolgáltató a munkát a
bejelentéstől számított 72 órán belül köteles elvégezni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a szelektív hulladékszállítás február –
március hónapokban az alábbiak szerint lesz esedékes:
Kék tetejű gyűjtőedény:
 zöldhulladék
április 7.



papír hulladék

március 24.
április 21.

Sárga tetejű gyűjtőedény:
 műanyag + háztartási fém március 24.

Pári Község Önkormányzata

Változás
A Tamási Járási Hivatal ügysegédi ügyfélfogadása a Pári
Hivatalban 2017. április 01. napjától minden páros hét
szerdánként 12.30-13.00 óráig lesz elérhető.

Torna
Szeretettel várunk minden mozogni vágyót minden kedden 18
órakor, csütörtökön 16 óra 30 perckor és szombatonként 14 óra 30
perckor a teleházban.

április 21.

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

Képviselő-testület 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

