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PÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA * V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2017*

Meghívó
Sok szeretettel várunk minden kedves mulatni vágyót, a 2017. április
16-án 20.30-tól megrendezésre kerülő húsvéti bálunkra!
Zenél: Balaskó Miklós
Belépő: 500 Ft

Tojásfa állítás
Mindenkit szeretettel várunk április 15-én, szombaton délután 14:00-ra
Tojásfa állításra a Teleházhoz.
Pári IKSZT

Mindenkinek Kellemes Húsvéti Ünnepeket
kívánunk!

Pári IKSZT
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Húsvét

A Pári IKSZT Anyák napja alkalmából sok boldogságot és egészséget
kíván az édesanyáknak!

Húsvét a kereszténység főünnepe. Jézus pénteki kereszthalála után
harmadnapra, vasárnap feltámadt. Halálával megváltotta minden
ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett.
Húsvét a tavaszvárás ünnepe is, amit márciusban vagy áprilisban, a
Hold állásától függően tartanak. Az első niceai zsinaton, 325-ben
megszabták, hogy a keresztény húsvét időpontja a tavaszi nap-éj
egyenlőség utáni első holdtöltét követő vasárnap legyen. Idén, 2017-ben
április 16-án ünnepeljük Húsvét vasárnapját.
Húsvét
a
Jézus sivatagi
böjtjének
emlékére
tartott
negyvennapos nagyböjt zárása. Nagyhét a nagyböjt utolsó hete,
virágvasárnaptól nagyszombatig tart. Virágvasárnap hagyományosan
barkát szentelnek és körmenetben vonulnak be a templomba. A nyugati
kereszténység húsvétvasárnapja legkorábban március 22-én,
legkésőbb április 25-én lehet. A katolikus kereszténységben böjtnek
nevezett időszak után ekkor szabad először húst enni (húsvét). A böjt
utolsó hete a nagyhét, a húsvét után hét húsvét hete vagy fehérhét. A
húsvéti ünnepkör a pünkösddel zárul.
Húsvét vasárnapján szokás az ételszentelés. A délelőtti misére letakart
kosárral mentek a hívők, melyben bárányhús, kalács, tojás, sonka és bor
volt. A húsvéti bárány Jézus áldozatát, a bor Krisztus vérét jelképezi. A
tojás az újjászületés jelképe. Az egészben főtt tojás a családi
összetartást is jelképezi. Húsvét hétfői népszokás a locsolkodás, a hímes
tojás ajándékozás. A víz megtisztító erejébe vetett hit a szokás alapja. A
húsvéti tojások piros színe Krisztus vérét jelképezheti. Húsvét
eredetileg termékenységi ünnep lehetett, az emberek bő termést, és a
háziállatok szaporulatát kívánták ekkor. Így kötődik a nyúl a tojáshoz,
mivel a nyúl szapora állat, a tojás pedig magában hordozza az élet
ígéretét.

Osváth Erzsébet: Meséltél, meséltél
Velem voltál örömben.
Velem voltál bajban.
Velem voltál ha sírtam,
Velem, ha kacagtam.
Meséltél és meséltél igazakat, szépet.
Kívántam, hogy meséd

sose érjen véget.
Mit adtam én cserébe?
Te azt sosem kérted.
De talán a két szemem
elárulta néked.

Meghívó
Sok szeretettel várunk minden édesanyát és nagymamát 2017. május 5én 16.00-kor a Pári IKSZT-be. Ahol műsorral és virággal várjuk őket.
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Óvodai hírek

2017. MÁRCIUSI BORVERSENY
EREDMÉNYEK:

Farsang
2017 február 28.-án tartottuk óvodánkban a farsangot. Ebben az évben
az óvodában farsangoltunk a gyerekekkel. Mindenkinek volt jelmeze,
nagyon ötletesen öltöztek fel a gyerekek. Élvezték a játékokat,
versengéseket és a bulit. Szeretnénk megköszönni a szülőknek a soksok nassolni valót, üdítőt, amivel hozzájárultak ahhoz, hogy
gyermekeik jól érezzék magukat ezen a napon. Nagyon sok fényképet
készítettünk, amelyek a szülők hozzájárulásával a facebookon
megtekinthetők.
Elektromoshulladék gyűjtés
Ezúton szeretnénk megköszönni azoknak a segítségét, akik tevékenyen
részt vettek az óvodai elektromoshulladék gyűjtésben. Nagyon szép
mennyiség gyűlt össze, amely által az intézmény 20.000 ft-ot kapott.
Reméljük, hogy az őszi gyűjtés alkalmával is ilyen eredményt érhetünk
el.
Óvodai beíratás
Értesítjük a szülőket, hogy a Diósberényi Napraforgó Óvoda és Konyha
Pári Tagintézményében a 2017/2018-as nevelési évre történő,
óvodai beiratkozás időpontja: 2017. április 24.-én 800-1600 és 2017.
április 25.-én 8 00-1600 óra.
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
három hónapnál nem régebbi orvosi igazolást, mely szerint a
gyermek közösségbe mehet

Az idei megmérettetésre 18 gazda nevezte be borait.
A zsűri összesen 46 fajta finom nedűt kóstolt és értékelt.
Helyezések:
15 fehér bor

7 rozé bor
24 vörös bor

3 arany

3 arany
5 arany

4 ezüst

2 ezüst
7 ezüst

4 bronz

2 bronz
5 bronz

4 oklevél
7 oklevél
Kolonics László 2016-os évjáratú Cuvée vörös bora, Fodor Gyula
2016-os évjáratú Szürkebarát fehér bora volt a legjobb.
Az idén Beréti Tibor 2016-os évjáratú Cabernet Sauvignon bora nyerte
el a Pári legjobb bora címet.
Gratulálunk a gazdáknak a helyezéseikért, reméljük jövőre is is
hasonlóan finom borokat kóstolhatunk!

Pári IKSZT
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AZ ORFŰI MEDVEHAGYMA
FESZTIVÁLON

Színházi előadás

Borús, szomorú időben indultunk kirándulni, de a buszon ülő emberek
jókedvűen beszélgettek egymással, régen látott ismerősök találkoztak.
Nem sokat foglalkoztunk azzal, hogy az ablaktörlő gyakran söpri az
esőcseppeket a szélvédőről.
Mire Orfűre érkeztünk, elállt az eső. A fesztivál területének
körbenjárásával kezdtük a szemlélődést. Csodálatos, tornácos templom
az orfűi. Itt található a tájmúzeum, melynek minden darabja igazi kincs,
melyet féltve őriznek a helyiek.
Kemencék sora állt a téren, üzemkész állapotban várták, hogy a
finomságok megsüljenek bennük. Medvehagymás pogácsa, többféle
kelt tészta várt sütésre és illatuk hamarosan ott lengett körülöttünk.
Kézműves áruk kellették magukat a sátrak alatt, nehéz volt közülük
választani. Megkóstoltuk a kézműves kávét, ettünk sárgadinnyés
mangalica sonkát, tormás túrót, medvehagymás pestót és számtalan más
finomságot.
Aztán jött a mevehagyma szedése az erdőben. Kisvonattal
kapaszkodtunk feljebb a Mecsekbe, ahol megálltunk és mindenki
szedhetett magának az izletes növényből. Ámultunk a a csodálatos
levélszőnyeg láttán,amely teljesen beborította a talajt. Nyílnak az erdő
virágai, pompás látványt nyújtanak az oda látogatóknak.
Ebédre medvehagymás ételeket főztek, és az a krémleves bundás
kenyérrel nagyon ízlett mindenkinek. Közben hallgattuk a zenét, melyet
a mánfai tamburazenekar szolgáltatott. Olasz zenés komédia, főző show
a tetovált séffel, gyermekszínházi előadás követte egymást.
Sétáltunk a tó partján, délután a napsütésben, mert az idő megszeretett
bennünket, elszálltak az esőfelhők, lekerültek a kabátok az emberekről.
A ragyogó időben, most már jól esett egy kis pohár kézműves sör.
Kirándultunk, jót beszélgettünk,jól éreztük magunkat.
Jó volt a nap, és máskor is megyünk! Köszönet a szervezőknek!!!!!
Katona Magdolna

A hónap elején a Pécsi Nemzeti Színházban Kálmán Imre: Marica
grófnő című nagyoperett előadásán vettünk részt néhányan a Pári
IKSZT szervezésében.
A Nemzeti Színházba lépéskor a „Csodák palotájába „ érezhettük
magunkat. A fehér és arany színű kupolák látványa csodálatos érzést
keltett bennünk. Kis –csoportunk tagjaival a páholyokban kaptuk
ülőhelyünket.
A három felvonásos nagy operett elfeledtette velünk a hétköznapok
gondjait, elvarázsolt bennünket egy nagyon hangulatos látvány világba.
A Marica grófnő című operettben az ártatlan füllentésekből hatalmas
zűrzavar kerekedik közben pedig élvezettel hallgattuk és dúdoltuk a
gyönyörű slágereket még gyönyörűbb előadás módban: Szép város
Kolozsvár, Hej Cigány, Szent Habakuk, Ringó vállú csengeri violám.
Hallhattunk, láthattunk „foxtrottot, bécsi keringőt, cigány zenét”.
Nagyon felemelő érzés volt egy ilyen előadást megtekinteni. Jól éreztük
magunkat! Köszönjük a szervezőknek!
Az egyik résztvevő

Táncos fitness
Szeretettel várunk minden mozogni vágyót 2017.04.22-én délután 15
órai kezdettel megrendezésre kerülő Táncos fitnessünkre a Pári IKSZTbe.
A vízről és egyéb frissítőkről mi gondoskodunk.
NEM CSAK NŐKNEK SZÓL!
Belépés ingyenes!
Pári IKSZT
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A Pári FÜ Kft. az alábbi szolgáltatások elvégzésével áll a
lakosság rendelkezésére:
Szolgáltatás megnevezése
Üzemórában végzendő
munkálatok (pl.: szállítás) MTZ552 Traktorral, Pótkocsival
Kaszálás MTZ-552 Traktorral

Szolgáltatás díja*
6.000,- Ft/óra

JCB-3CX típusú homlokrakodó árokásó gép csak gépkezelővel
együtt bérelhető.



JCB-3CX típusú homlokrakodó árokásó gép kiszállása Pári
község területére ingyenes.



Szolgáltatást bárki igénybe veheti, térítési díj ellenében,
személyes írásos megrendelés alapján 7091 Pári, Nagy utca 18.
Polgármesteri hivatalban.



Az elvégzett munka kiszámlázása a szolgáltatás által érintett
terület méretének megállapítását követően történik.

10.000,- Ft/ha

Rendsodrózás MTZ-552 Traktorral

5.000,- Ft/ha

Szántás MTZ-552 Traktorral
Kombinátorozás MTZ-552
Traktorral
Mulcsozás MTZ-552 Traktorral
Terepviszonytól függően egy
oldalra végzett munka MTZ-552
Traktorral
JCB-3CX típusú homlokrakodó
árokásó gép, kombinált 1,0 m3-es
homlok-rakodó kanállal
targoncavillával mélyásó szerelék
0,4 és 0,8 m széles kanalakkal
GHY-103 forgalmi rendszámú
személyszállító gépkocsi
használati díja
Fűnyírás, kézi tolású géppel

22.000,- Ft/ha

Fűnyírótraktorral
Kézi kaszálás, sík területen,
damillal
Kézi kaszálás, sík területen, késsel



8.000,- Ft/ha
8.000,- Ft/ha
feljebb szereplő
tarifák 1,5-szerese

7.500,- Ft/óra

102,- Ft/km
8,- Ft/m2
6,- Ft/m2
16,- Ft/m2
20,- Ft/m2

* A fenti szolgáltatási díjak az ÁFA-t tartalmazzák.

Érdeklődni lehet: Balipap Csabánál a 20/352-1843 telefonszámon,
- vagy a 74/887-165 telefonszámon.
Pári, 2017. április 10.

11.

12.

Útfelújítás
2017. április 18-tól a Koppány hídtól a Százas iparterület
bejáratáig útfelújítást végez a Közútkezelő Kht. A
munkavégzés ideje alatt forgalomkorlátozásra kell számítani.

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

Szelektív hulladékszállítás
Felhívjuk figyelmüket, hogy a szelektív hulladékszállítás április –
május hónapokban az alábbiak szerint lesz esedékes:
Kék tetejű gyűjtőedény:
 zöldhulladék
május 05.



papír hulladék

április 21.
május 19.

Sárga tetejű gyűjtőedény:
 műanyag + háztartási fém

Szennyvízszippantás
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.

április 21.
május 19.

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

