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Nőnapi köszöntő
Kedves Lányok, Hölgyek, Nénik! Köszönet, és elismerés, amiért
színesebbé teszik a férfiak életét-mindennapjait, Önök azok, akiket
izgatottan várunk egy megállóban, esetleg megbeszélt találkozóhelyen.
Akikkel megjelenve egy rendezvényen többen megnéznek bennünket
férfiakat, mint ha csak egyedül mennénk. Önök azok, kik haza várják
párjukat munka után és letesznek elénk egy tál meleg ételt.
Önök varázsolnak otthont és fészket abból a házból, melyet közös
verejtékkel felépítünk. Életet adnak szerelmük közös gyümölcsének, és
gondoskodnak gyermekükről míg párjuk lehet éppen átfordul másik
oldalára az ágyban, hiszen hajnalban munkába indul. Életük túl nyomó
részében áldoznak és gondoskodnak családjukért Édesanyaként, illetve
Feleségként. Nagymamaként pedig várják haza gyermeküket, unokájukat,
finomabbnál finomabb ételekkel, melyeket azokkal a tapasztalatokkal fortélyokkal készítenek, miket a korábbi években még Édesanyaként vagy
Leányként szereztek, ételük ízei egyszerűen utánozhatatlan. Kívánok
mindannyiuknak jó egészséget és boldogságot! Sok szeretettel köszöntöm
Önöket Nőnap alkalmából!

Glück Róbert polgármester
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Falugondnok
Legutóbbi testületi ülésen hosszas tárgyalás végeredményeként
megszületett az eredmény. Páriból összesen hárman pályáztak az állásra,
Tamásiból ketten, illetve egy személy Pincehelyről. A kihirdetett pozíciót
végül Orsós György tamási lakos nyerte. Átfogó szakmai programjának
összeállítása jelenleg folyik. Bízom benne, hogy április elsejével már be
tudja tölteni állását a jelentkezőnk.
Glück Róbert polgármester
_______________________________________________________________________

Koronavírus
Folyamatosan tájékozódom és figyelem a világ és Magyarország
eseményeit a koronavírussal kapcsolatban. Egyenlőre 12 regisztrált
betegről van tudomásunk Magyarországon. Pánikra úgy gondolom semmi
okunk nincs, közösségi rendezvényeinket előreláthatólag meg tudjuk
tartani. Amennyiben a hatóságok nem rendelkeznek, nem tanácsolják
másképp, úgy jelen állás szerint a március 28-i Borversenyt megtartjuk.
Az újság megjelenéséig bármilyen változás történne ezzel kapcsolatban,
azt kiplakátoljuk buszmegállókban, az üzletekben, illetve a Facebook „
Pári Község Önkormányzata ” hivatalos közösségi weboldalon.
A különböző híradásokban látott élelmiszer felhalmozásra nem látok
okot. Javaslom mindenkiben maradjon meg a „ pozitív gondolkodás ” a
koronavírussal kapcsolatos aggodalmat, félelmet mellőzzék, mert amitől
félünk azt általában bevonzzuk. Főleg D, és C-vitamin fogyasztását
ajánlom.
Glück Róbert polgármester
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Farsangi kézművesház
Február 15-én a farsangi kézműves délutánon nagy örömünkre
ismét sokan vettek részt. Ki-ki próbára tehette saját
kézügyességét, Gyerekek és Felnőttek. Csodaszép változatos
technikával, sok szép színt alkalmazva készítettek ajtó, ablak
díszeket.

Pári IKSZT
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Március 15.
Ezen a napon az 1848/49-es magyar
szabadságharc kezdetét ünnepeljük.
Március 15. jelképpé vált, nemzetünk
szabadságszeretetét, szabadság utáni
vágyát fejezi ki. Először 1927-ben
nyilvánították hivatalosan Nemzeti
ünneppé.
A bécsi forradalom híre ösztönző hatással volt a magyar radikális
ifjakra is. 15-én a Pilvax Kör tagjai, élükön Petőfi Sándorral,
Jókai Mórral és Vasvári Pállal elhatározták, hogy maguk
szereznek érvényt a sajtószabadságnak. Alig néhányan indultak el
Landerer Lajos és Heckenast Gusztáv nyomdájához, ahol cenzúra
nélkül kinyomtatták az Irinyi József által megfogalmazott
12 pontot, valamint Petőfi lelkesítő költeményét a Nemzeti dalt.
Délután nagygyűlést hirdettek a Nemzeti Múzeum elé, ahol már
több tízezer ember jelent meg. Itt felolvasták a 12 pontot és Petőfi
is elszavalta költeményét.
Ezután a Várba vonultak, hogy a Helytartótanáccsal elfogadtassák
követeléseiket. Ez teljes mértékben sikerült, így vér nélkül
győzött a forradalom. Az összegyűlt tömeg követelésére Táncsics
Mihályt is szabadon bocsátották. Március 15-én minden
megemlékező kokárdát tűz a ruhájára. Ez a hagyomány a francia
forradalom nyomán keletkezett, a magyar szabadságharcosok
viseltek először nemzeti színű szalagot.
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BOROSGAZDÁK FIGYELEM!
Tisztelettel meghívjuk Önt a 2020. március 28-án, szombaton a
„Teleházban” (7091 Pári, Nagy u. 24.) megrendezésre kerülő Pári
Hagyományőrző Borversenyre.

Várunk minden olyan gazdát, aki szakértő zsűri által
minősítetné borát!
Program:
14:00

Érkezés, regisztráció

14:45

Megnyitó

15:00

Borbírálat

18:30

Promontorium Borlovagrend bemutatkozása
Eredményhirdetés,- értékelés

20:00

Vacsora (előfoglalással)

22:00

Zenés est (előfoglalással)
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A versenyre fehér, vörös, rosé- siller borokkal lehet nevezni.
A minősítésre váró borok 0,75 l-es színtelen vagy zöld palackokban
adhatók le. A nevezett borból 2 palackot kell leadni március 25-én
és 26-án, 14-19 óráig a pári Teleházban.
A nem helyi Borosgazdák a megadott időpontban szíveskedjenek
részvételükről, és a nevezett borokról tájékoztatást adni a
06-74/887-391-es telefonszámon.
Nevezési díj: 400 Ft/ minta
A vacsorán és a zenés esten való részvételéről kérjük, küldjön
visszajelzést március 20-ig, ugyanis a terem befogadóképességére
való tekintettel meghatározott számú jelentkezőt tudunk csak
vendégül látni.
Vacsora és zenés est ára:500 Ft/fő
Nevezési díjat és a vacsora árát a minták leadásakor kérjük
rendezni.
Borversennyel kapcsolatos információ 06-74/ 887-391-es
telefonszámon kérhető, keddtől szombatig 14 és19 óra között.
A borverseny fő támogatói:
Észak-Tolnai Hegyközség

Pári Község Önkormányzat

Promontorium Borlovagrend

Észak—Tolnai Hegyközség

Az időpont változtatás jogát fenn tartjuk!
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MEGHÍVÓ
Szigetvári Zöld Zóna Egyesület és Pári Község Roma Nemzetiségi
Önkormányzata sok szeretettel meghívja Önt és kedves családját, a második alkalommal
megrendezésre kerülő hagyományőrző rendezvényre, melyet a
“Roma Kultúra világnapja” alkalmából szervezünk:
Helyszín: IKSZT, Pári, Nagy út 24.

2020. április 04. 14:00 óra
Program terv:
Köszöntő: Gyén Nóra
Cigány himnusz: Schlégel Anita
Beás mesék Kisbesztercéről
Pári Tavaszi Virágok Tánccsoport

Pári Óvoda műsora
Tamási Shukáripe Tánccsoport
Pári Aranyeső Hagyományőrző Tánccsoport
Kisbesztercei hagyományőrző együttes
Flare Beás Roma hagyományőrző együttes
Művészeti vezető: Orsós Ervin
Mindenki vendégünk egy tál hagyományos roma ételre!
Programunk célja a roma értékek bemutatása, és a hagyományőrzés fontosságára való
felhívás. Várunk mindenkit sok szeretettel!
A programváltozás jogát fenntartjuk.

Minden érdeklődő gyermeket sok szeretettel várunk
húsvéti kézműves foglalkozásra, melynek ideje 11:00 óra.

Szigetvári Zöld Zóna Egyesület
Pári Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat
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SZÖVETKEZET

NYITVA TARTÁS VÁLTOZÁS!!!!!
Értesítjük kedves vásárlóinkat és leendő vásárlóinkat, hogy kis
boltunk nyitvatartása újabb nappal bővül

március 17-étől

KEDD-CSÜTRÖTÖK: 6.00-10.00
PÉNTEK: 6.00-10.00 ÉS 14.00-16.30
KÍNÁLATUNK IS FOLYAMATOSAN BÖVÜL, ÍME AZ
ÚJDONSÁGOKBÓL
-MIRELIT ZÖLDSÉGEK (zöldborsó, karfiol, vajbab, brokkoli…..)
450gr- 310.-/cs
-FŰSZEREK
-TEJTERMÉKEK – FINOMFÖL 20%, 150GR - 90.-/DB
-FŐTT ÁRUK
-DZSEMMEK, LEKVÁROK
-KOLBÁSZ, SZALÁMI ÚJDONSÁGOK (SZERECSENDIÓS,
KÖMÉNYES, SZEGFŰBORSOS)
EMELETT TERMÉSZETESEN A MEGSZOKOTT TERMÉKEK
IS KAPHATÓK
MINDEN HÓNAP MÁSODIK PÉNTEKÉN: MARHAHÚS,
MALACHÚS KAPHATÓ
ÁPRILIS 12-13 HÚSVÉT – HÁTSÓ EGÉSZ CSÜLÖK: 1.100.-/KG
ELSŐ EGÉSZ CSÜLÖK: 1.000.-/KG
BONTOTT CSÜLÖK : 1.200.-/KG
SZÍV SONKA : 2.400.-/KG
HÚSVÉT ELŐTTI NAGYPÉNTEKIG TARTÓ AKCIÓNK:
MINDEN HÉTEN PÉNTEKEN 10 %, -ILLETVE 20%
KEDVEZMÉNYT ADUNK VÁSÁRLÓINKNAK
VÁRUNK SZERETETTEL MINDENKIT!
Pári Húsfeldolgozó Ezermester Szociális Szövetkezet
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Nagyböjt
A nagyböjt 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 ötlet:

ZÖLDSÉGES RIZSGOLYÓ RECEPTJE:
Hozzávalók:
fél kiló barnarizs, vagy sima rizs, 20 dkg tönkölymorzsa, 15 dkg teljes kiőrlésű tönkölyliszt, 20 dkg vegyes zöldség (sárgarépa, brokkoli,
hagyma, fokhagyma, zöldbab, zöldborsó, stb… leginkább mirelit), 1 fej
vöröshagyma, fél dl extra szűz olívaolaj, késhegynyi kurkuma, őrölt
gyömbér kevés tengeri só (csökkentett nátrium tartalmú)
Elkészítés:
A rizst előző éjszaka beáztatjuk, másnap megmossuk, és kétszeres
mennyiségű vízben főzzük. Amikor már majdnem kész, hozzáöntjük a
vegyes zöldséget, és megfűszerezzük. (Ha nem mirelitből készül,
korábban kell melléfőzni az apróra vágott zöldségeket!) Ha kihűlt,
hozzákeverjük a tönkölylisztet, apró pogácsákat formázunk belőle, és a
morzsába forgatva kevés olajon aranybarnára sütjük.
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Húsvét váró
Húsvétra hangoló kézműves foglalkozásra
hívjuk az ünnepre készülődés jegyében
azokat a gyermekeket és felnőtteket, akik
saját készítésű húsvéti dekorációval
szeretnék hangulatosabbá tenni otthonukat
és fogadni a locsolkodókat.

2020. április 10. 14 órakor
Szeretettel várunk minden
kedves érdeklődőt!

Pári IKSZT
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Szelektív és kommunális hulladékszállítás
Hétfői napokon történik!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Vertikál Nonprofit Zrt. tájékoztatása
szerint a szelektív hulladékszállítás március—április hónapban az
alábbiak szerint lesz esedékes:

Kék tetejű gyűjtőedény:
Papírhulladék

március 16.

Sárga tetejű gyűjtőedény:
Csomagolási hulladék

április 6.

Minden hulladék tisztán, étel- és vegyszermaradéktól mentesen
helyezhető az edénybe! A VERTIKÁL emblémával ellátott Biológiailag
lebomló zsákok az önkormányzatnál vehetők át.
Régiós elérhetőségek:
Központ, Polgárdi régió 22/576-070; penzugy@vertikalrt.hu

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

