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Anyák napi köszöntő 

Közeledő anyák napja alkalmából kívánunk minden 

édesanyának sok boldogságot! 

 

Preszter Norbert 

Május első vasárnapján 

 

Május első vasárnapján 

Köszöntelek anyák napján. 

Orgonának színes léte 

Édesanyám dicső fénye. 

 

Versek szállnak most az égbe. 

Büszke mamák karosszékben 

Hallgatják a méltó hálát, 

Gyermekeknek zengő nyáját. 
 

 

Forrás: www.poet.hu 
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Egyenlőre csak jövőkép a szilárd anyaggal  

való fűtés kiváltásáról 

Elmúlt hetekben több szakértői csoport látogatott  

településünkre. Egy megvalósíthatósági tanulmány  

készül arról, mire van szükség Páriban a lakóházakban 

alkalmazott szilárd tüzelésű fűtési rendszerek  

(fa-pellet-brikett-szén) kiváltására. Ezzel csökkenteni 

szeretnénk településünkön az üvegház hatású gázok  

kibocsátását. Számos előnye még például az  

automatizált fűtési rendszerekkel a kényelem, hely és 

időmegtakarítás, mivel nem kell többé fával dolgozni. 

A legegyszerűbben és leggyorsabban kivitelezhető  

megoldást az elektromos áram biztosítja. Ehhez  

mindenképp egy új villamos vezeték rendszer  

kiépítésére lesz szükség, villanyoszlopok és a  

településünkön található transzformátorok cseréjével. 

Honnan lesz erre anyagi fedezet? Megfinanszírozzák 

Pári részére és még két Tolna megyei település számára 

ezt a „minta projektet”. A későbbiekben majd más  

települések adhatnak be pályázatot lakossági fűtési 

rendszerek korszerűsítésére illetve ehhez szükséges  

villamos hálózat átépítésre-bővítésére. Amennyiben  

további előrelépések lesznek ez ügyben természetesen 

azonnal tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot. 

Tisztelettel: 
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„Pári Flotta” telefonos előfizetések  

megszűnésére 
 

Tisztelt Érintettek! 

Telenor mobiltelefonos szolgáltatótól azt a tájékoztatást 

kaptuk, hogy 2021. Május 1-től megszűnik a Pári  

flottára vonatkozó előfizetési díjcsomag. Hasonló  

kedvező opciókkal ilyen árkategóriában nem tudtak  

részünkre ajánlatot tenni. A Pári Flotta megszűnése  

mellett azért döntöttünk mert, több előfizető sajnos  

halmozottan nem rendezte számláit és ennek  

felgöngyölítése rendkívül sok utánajárással járt. Nem 

egyszer kellemetlen helyzetbe is kerültünk  hátralékkal 

tartozó előfizetőkkel szemben, amikor felkerestük őket. 

Természetesen vannak jó példák is és a határidőnek  

megfelelően fizető felhasználók a flottában. Mint  

felelősség és kötelezettségvállaló (Pári Község  

Önkormányzata) nem kívánunk a jövőben vagyoni  

felelősséget biztosítani lakossági felhasználók részére 

egyetlen telefonszolgáltatónál sem. Egyéni, személyes 

ügyeiket a flottából való kilépésük után akár  

számhordozással is, bármikor intézhetik a Pári flotta 

egykori előfizetői Önkormányzati meghatalmazás  

nélkül. Az érintett előfizetők valamennyien időben  

megkapták a Pári flottából való kilépéshez szükséges 

iratokat. Döntésünk melletti megértésüket köszönjük! 
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Sütemény receptek 

Szívesen fogadunk sós és édes süteményrecepteket. 

Minden hónapban a legjobbnak ítélt süteményt  

megjelenítjük itt a Pári Újságban. A recepteket  

elküldhetik e-mailen az ujsagpari@gmail.com címre, 

vagy keressenek meg személyesen nyitvatartási időben 

az Önkormányzat épületében. 

Tisztelettel, 

Komáromi Rebeka közművelődési asszisztens 
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Anyák Napja 
 

Az anyák megünneplésének története az ókori  

Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi  

ünnepségeket tartottak Rheának az istenek anyjának, és 

vele együtt az édesanyák tiszteletére. A történelem  

során később is voltak olyan ünnepek, amikor az  

anyákat is felköszöntötték. 

Hamarosan anyák napja lesz. Lepjük meg valami  

széppel édesanyánkat, nagymamáinkat. Ne feledjük, a 

saját magunk által készített ajándék a legszebb. Men-

jünk ki a természetbe, szedjünk virágot! Süssünk egy 

finom süteményt, öleljük meg! 

Komáromi Rebeka 

Pári IKSZT 

Sorozat indul a Pári Újságban 

 

Sorozatot indítunk a Pári Újságban. Célja a falu  

történetének megismertetése a helyi fiataloknak, a  

nemrégiben ideköltözött személyeknek, illetve bárki 

másnak, aki esetleg még nem hallott róla. Pári Község 

Önkormányzata támogatta az ötletet. Felkerestük  

Igert Mihályt, aki sok érdekességről számolt be nekem. 

Beszámolóját a következő oldalon olvashatják. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6r%C3%B6gorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rhea
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Pári helytörténete 

 

- Ez  egy kietlen vidék volt, itt semmi nem volt  

erdőkön, fákon bokrokon kívül semmi termesztés,  

semmiféle élet. Mária Terézia Németországból hozatta 

be az akkori embereket, hogy újra telepítsék ezt a  

vidéket, mivel a török után Magyarország nagyon  

kihalt. 1720-tól 1725-ig jöttek ide Páriba nem olyan 

nagy csoportokban. Először csak kevesen, majd   

mindig-mindig hozzájöttek későbbi években is. Így 

ahogy meglátták ezt a vidéket így kellett élniük, ezt a 

részt kapták. Valami módon tehát el kellett kezdeni a  

művelést, hogy megélhessenek.  

A mai Kálvária Dűlő az volt a községnek egy legeltető 

rétje. Ezen a réten disznókat hajtottak ki, amik  

felmentek az úgynevezett Sauberg-re Disznóhegyre.  

Egyéni gazdaság még nem volt kialakítva, tehát házi 

gazdaságok sem voltak és minden a közösbe ment. 

Mármint úgy a közösbe, hogy egy helyre hajtották a 

disznókat, mert valahol meg kellett hogy éljenek azok 

az állatok. A családoknál, házaknál nem volt még  

kiépítve istálló, nem volt igazán termény se, így hát az 

állatok kint a zöldben a legelőn éltek. Tehát ez községi 



Kálvária Dűlő 
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keresztül. Ezt a megoldást találták ki, mivel semmijük 

sem volt. Innen kapta a Disznóhegy a nevét, hogy ott 

legeltek a sertések. 

Mellette a magas Kálvária hegyet mivel nagyon  

vallásos emberek voltak, végtelenségig mélyen vallási 

érzetű emberek, kialakították maguknak kálváriának. 

Onnan tovább ha megyünk a falu fölső vége felé ott 

van az úgynevezett Schwalben Graben. Ott rengeteg 

parti fecske volt és az az út ami előtte megy a  

Nusstahler Weg magyarul a Nusztali út, azon lehetett 
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A Cigányvölgyben úgynevezett partlakók voltak.  

Abban az időben mikor ők idejöttek ott lakot pár  

ember, de hát partokban, ahogy akkor volt. Ezt mai  

ésszel nem lehet megközelíteni. Ők ott  akkor azt a 

részt Zigeuner Thal-nak nevezték, mert azok az  

emberek az ő szemükben cigányok voltak, partlakók.  

Lent a völgyben a hosszú Nusztalivölgy az egy igazi 

diófás rész volt, rengeteg diófa volt, és ugye miről  

nevezzék el, hát ott a sok diófa így lett Dióvölgy,  

németül Nusstahl. 

Ha megyünk onnan tovább ott van egy másik kis völgy, 

azt Wangen Teli-nek nevezték el, azt még konkrétan 

nem tudom, hogy mi alapján, az még 
Fecske árok 



Dióvölgy 

Wangen Teli 
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Cigányvölgy 
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Utána jön a Johannes Klipp, Klipp János Völgy. Ő volt 

az első ember, aki megcsinálta a területét szőlőnek,  

őróla lett az a terület elnevezve, tehát az első  

szőlőtermelőről kapta a nevét. Az az egy hely van,  ami 

Pári emberről kapta a nevét.  

Onnan tovább, mivel mondom, hogy nem volt  

házigazdaság, kialakítottak egy hatalmas területet, ahol 

tudtak a családok valamit termelni. A németségnek a fő 

eledele a káposzta azért azt Káposztásvölgynek  

nevezték el, mert ott hosszú-hosszú éveken át káposztát 

termeltek. Ennivaló kellett, mivel itt magvakon,  

vadakon, madarakon kívül nem volt semmi. Ez adta a 

családoknak a fő megélhetésüket.  

Onnan, ha megyünk tovább egyenesen a  

Káposztásvölgyből akkor jön az Ürgevölgy. Ott  

rengeteg ürge volt, mivel ugye 1720-ról beszélünk,  

itt nem volt senki, aki valamit pusztított, lőtt vagy  

rendezett volna. Úgy képzeljük el, hogy mindez egy  

vadon volt, Pári egész területe. Idővel  betelepítették 

szőlővel de a völgynek a neve megmaradt, mert azt ők 

úgy találták, mikor idejöttek. 

A káposztás kertek húzódnak egészen a Marát Jóska  

bácsiék szőlőjükig, onnan hátrafelé azt Weltli-nek  

nevezték. A Weltli is egy később kialakított  



Kokorosen Berg 
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Ha jövünk a tótól előre fele ott van az a magas hegy az 

volt a Sánchegy. A Fecske Ároktól jobbra fel ahol  

cserepesnek kimegyünk a faluból ott van még egy  

magas hegy azt úgy hívták, hogy Kokorosen Berg. Az 

egy virágnak a neve, egy nagyon szépen sárgán nyíló 

virág amit akkor itt a vadonban találtak és arról a  

virágról nevezték el azt a hegyet. Kifelé a cserepesből 

akkor már az erdőbe jutott az ember. 

Nagyjából ezek voltak a völgyek hegyek elnevezése, 

így lettek kialakítva, mindből szőlőhegy lett, de amikor 

ők idejöttek az akkor helyzetek és állapotok szerint 

kapták a nevüket. 

Következő lapunkban folytatjuk! 

 

Elmesélte: Igert Mihály 



 

 

Szelektív és kommunális hulladék szállítás  

Hétfői napokon történik! 

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Vertikál Nonprofit Zrt. tájékoztatása  

szerint a szelektív hulladékszállítás május hónapban az alábbiak  

szerint lesz esedékes: 

Sárga tetejű gyűjtőedény:    Május 03. 
Csomagolási hulladék       

Komposztálható hulladék elszállítása:  Május 10. 

Üveghulladék elszállítása    Május 17. 

Kék tetejű gyűjtőedény:    Május 31. 

Papírhulladék        

 

Minden hulladék tisztán, étel– és vegyszermaradéktól mentesen  

helyezhető az edénybe! A VERTIKÁL emblémával 

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  


