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Sok szeretettel várunk mindenkit a 2021. augusztus 7.-én 

szombaton tartandó pörköltfőző versenyre. 

Jelentkezésüket várjuk a konyvtarpari@gmail.com  

e-mail címre, telefonon +36 74/887-391 illetve  

személyesen a Teleház épületében nyitvatartási időben.  

Büfé a helyszínen 

Jelentkezési határidő: 

2021. augusztus 05. 

Nevezési díj: 3.000.-Ft / csapat  

Kezdés: 10:00 

Eredményhirdetés: 18:00 

Zsűri tagok: 

- Jakab Jánosné 

- Gerván Kázmérné 

- Igert Mihály 



2 

„Gólyahír” 

Tavalyi évben a sajnálatos baleset miatt magára maradt 

gólyánk idén nem egyedül tért vissza Páriba. 

Fészkük, mely a hatalmas erejű széltől korábban szinte 

teljesen megsemmisült, azóta újjá épült. 

Többen jelezték felénk, illetve mi is láttuk, hogy  

további fészek rakásra alkalmas helyet keresnek  

gólyáink. Ezért úgy döntöttünk utánajárunk és segítünk 

nekik újabb fészek elkészítésében. Tulajdonosi  

hozzájárulások után az áramszolgáltatónál kértünk  

árajánlatot két gólyafészek tartó szerkezet  

villanyoszlopra történő elhelyezésére a Nagy utcán. 

Egyenlőre várjuk az árajánlatot.  

Pári Község 
Önkor-
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Ajándékok Burgstädtből 

Testvértelepülésünk polgármestere korábbi ígéretét a 

járványhelyzet miatt elmúlt hetekben tudta valóra  

váltani. 

Önkormányzati alkalmazottuk Frank, Pári közelében 

töltött néhány napot. 

Mondhatom, ekkora meglepetésre nem számítottam. 

Nem találtam, és azóta sem találok szavakat. Nem  

tudom hogyan fejezzem ki hálámat ezekért a robosztus 

gépekért. 

A fűnyíró gép márkáját ismerve biztosan állíthatom, 

hogy sok más gép „kidől a sorból”, amikor ez még 

gond nélkül vágja a füvet Pári utcáin. 

Úgy érzem ekkora ajándékot nem tudunk vissza adni 

Burgstädtnek, viszont a jó 

szándék jeléül küldtünk  

bőségesen abból, ami  

nálunk, az önkormányzat-

nál éppen megtermett. 

Egészen biztos vagyok 

benne, hogy megtalálja a 

megfelelő  

helyet Páriból küldött  

csomagunk. 

  

Glück Róbert  
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Személyi és területi változások a Pécsi  

Egyházmegyében  

Tisztelt Páriak! 

Felföldi László Püspök Atya, Csibi Imre Plébános Atyát  

helyezte a Tamási plébániára, valamint a hozzá tartozó  

Fürged, Pári, Regöly plébániára. 

Új plébánosunkat, új Pásztorunkat 2021.08.01.-én  

ismerhetjük meg, a Szentmise keretében fog bemutatkozni. 

Az új Plébános Atyát szeretettel  kell fogadnunk  

közösségeinkbe.  

Mint ahogy az Úr szeretet parancsa mondja. 

Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást, amint én is 

szeretlek titeket. Úgy szeressétek egymást ti is. 

Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim  

vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. 

Uram ne engedd, hogy életünk szeretet nélkül üres 

legyen.  

Plébániai közösségünk elhatározását, munkáját a te  

tanításod szerint akarjuk cselekedni. 

Uram: szeretni, adni, tisztelni egymást, embertársainkat és 

az Egyházat. Jézusom add nekünk a szeretet lelkét, szent 

lelkedet, és azt a kegyelmet, amely megerősít a szeretet  

törekvéseiben.  

Atyánk dicsőségére, és embertársaink megértésére, és  

javára.  
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Óvodás Tábor 

Fantasztikusan sikerült az idei óvodás tábor. Csupa  

kellemes visszacsatolást kaptam, ami rendkívül jól 

esett. Köszönetem Pelcz Magdolnának   

Niederné Városi Évának, akik végig támogattak és  

segítettek munkájukkal, illetve Horváth Andrásnak az 

Élményzóna Egyesülettől. 

Gyerekeket igyekeztünk kicsit kimozdítani a  

megszokott kerékvágásból játékos feladatokkal, illetve 

kisebb nagyobb kirándulásokkal. Első héten  

ellátogattunk a Simontornyai Tevefarmra, ahol meleg 

fogadtatásban volt részünk, körbe vezettek minket az 

állatsimogatón, illetve a kis „Túra” után a gyerekek  

élvezhették az ottani körhintát is. A második héten  

Siófokra látogattunk, hogy megtekinthessük a fordított 

házat. A gyerekek nagyon élvezték. Hazafele  

megálltunk a Simon cukrászdánál, ahol finom fagylal-

tot fogyasztottunk, mindenkinek csak ajánlani tudom. 

Nagyszerű kiszolgálásban volt részünk. Az utazásainkat 

végig Nagykónyi Község Önkormányzata, illetve Pári 

Község Önkormányzata támogatta. 

 

Remélem jövőre is  

találkozunk! 

Komáromi Rebeka  

kulturális asszisztens 
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A tábor utolsó napján megkértem a gyerekeket, hogy 

mondjanak valamit a táborról, akár csak egy szót is, 

ami nekik eszükbe jut:  

Dani - Jók voltak a sorversenyek. 

Zozo - Szép volt a tábor. 

Gergő - Nagyon jó volt a vízibomba. 

O. Dani - Kalandos 

Lejla - jó volt a Tábor. 

Adél - Nagyon jó volt és csak ajánlani tudom. 

Noémi - Tetszettek a kirándulások. 

Marci - Jók voltak a programok. 

Ádám - Tetszett nagyon a tó. 

Zoé - Nekem minden tetszett. 

Kristóf - Imádtam a tevefarmot. 

Tifani - Nekem az tetszett, hogy sok állatot láttunk.  

Marcika - Nekem az akadálypálya tetszett. 

Leona - Lehetne többször is. 

Anna - Minden tetszett. 

Heléna - Szívesen jönnék máskor is. 
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Tábor 

Tisztelt szülők, kedves gyerekek!  

2021.08.09.-2021.08.13. között tábort indítunk a  

Pári Teleházban. Szeretettel várjuk, hívjuk az iskolás  

fiatalokat! Változatos programok, tóvölgyi kirándulás,  

pecázás, közösségi játékok.  

Jelentkezésüket várjuk a konyvtarpari@gmail.com  

e-mail címre, telefonon +36 74/887-391 illetve  

személyesen a Teleház épületében nyitvatartási időben.  

Jelentkezési határidő 2021.08.04.  

Amennyiben kérdésük van keressenek bizalommal. 

Komáromi Rebeka kulturális asszisztens 

—————————————————————— 

Pári helytörténete 

- Páriba idetelepült németséget az írások kétszer említik 

meg, hogy honnan származnak. Ez pedig dél  

Németországból Badenből, és a Fekete erdő régiókból 

Weidlein községből. Innen származnak a Páriba  

telepített németek. A nyelvezetük az írások szerint egy 

olyan nyelvezet, amit a mai napig nem kutattak ki ez 

pedig a Hochfränkische Mundart mit stark 

schwäbischen Einschlag. 

Kezdjük megint akkor a községgel. A Nusztal ároknál 

egy nagyszabású terv alapján készült oda egy vízgyűjtő 

medence, vagyis a tó, aminek aztán a kivitelezése  
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gyönyörű szép Nusztal árkot tönkre tették. Az egy  

nagyon szép legelő volt, ahol birkákat legeltettek,  

kaszálták is egy részét, a patakon át az árkon át volt 

egy szép híd, amitől nem messze három iható forrás  

bugyogott a földből. Azok az emberek, akik arra jártak 

a szőlőbe onnan vitték mindig a vizet, tiszta vizű  

források voltak. Ezt a  tájat ezzel a vízgyűjtő  

medencével, evvel a tóval abban az időben tönkre  

tették. Ha onnan jövünk előre fele, a község fele akkor 

a Kis Sánc után, balra megy be egy kisebb völgy,  

aminek elég furcsa nevet adtak. Az a neve, hogy  

Arsoh Körper. Onnan, ha tovább jövünk előre fele a  

Horváth Gyuri bácsinak a szőlőjétől a Grósz Stefi  

bácsinak a szőlőjéig ez mind templomhegy. Ez egy  

nagyon hosszú szőlőművelő rész volt, ahol a  

módosabb, jobb módú emberek szőlői voltak  

találhatók. Olyanok, akiknek szódagyáruk, kocsmájuk 

vagy esetleg mészárszékük volt. 

A Grósz Stefi bácsi szőlőjétől  fölfelé ahol ma már  

házak állnak ott régen nem voltak házak az a tyúkhegy 

volt. Tehát a Schleisen árok körül ahol megalapult  

először a község, annak a tyúkjai kapirgáltak ott. A  

házak jóval később épültek. A mai Neustadt egész  

területe szőlőhegy volt. Nem voltak házak, az  
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Az onnan behozott pénzből építettek házakat, mikor  

hazajöttek. Az ottani szőlős gazdáknak le kellett  

mondani a területeikről és átadni házépítés céljából.  

Ahol elkezdődik a Neustadt ott van az a kereszt. Azt 

Amerikai Keresztnek hívják, mert akik hazajöttek 

Amerikából és megépítették ott a házaikat azok húzták 

oda hálából egy keresztet, ami szintén az ő pénzükből 

készült. Az első ház, az első család, aki oda épített az a 

Freisinger család volt. Onnan hátrafele föltöltések  

voltak, mivel ugye szőlőhegy volt. Földet hordtak, 

föltöltötték,  úgy tudták azt a három sor házat építeni.  

A  mai Tamási utca az nem létezett. Az az 50-es 60-as 

évektől kezdve épült a jelenlegi Tamási utcától föl az 

öreg temetőig. Ez volt a Temető Dűlő. Itt is különböző 

családoknak ilyen csík szerű földjeik voltak lentről fel 

az öreg temetőig. Ezek a földterületek mentek egészen 

hátra, ahol valamikor egy fahíd állt, ahol fordulunk el 

Tamási irányába ez odáig húzódott. A Temető Dűlőt a 

Páriak szava járásával úgy hívják, hogy Kherichhof  

Äcker. Most maga ez a szó, hogy Kherichhof ez  

temetőt jelent az ő nyelvezetükben.  Magyarul ezt azt 

jelenteni templomkert, templomudvar, de ők ezt a  

temetőre értették. Ez onnan ered, hogy azon a területen, 

ahonnan ők származtak, meg nagyon sok más tiroli  

faluban a templom körül volt a temető, oda temetkeztek 

a templomkertbe. Ők így hozták magukkal, hogy nekik 

az a temetőjük. Ezért hívták így. A régi temetőt  
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temetőnek a kialakítása, mert a régi temetőben már 

nem fértek el, mivel ez nagy község volt. Van egy 

olyan kitétel is, hogy Páriba jöttek Mór községből is 

lakni. Tehát volt itt pár olyan család, akik az előbb  

betelepített Mór községből jöttek át lakni. Azok  

belevegyültek az itteni emberekbe, különösebb  

jelentősége ennek nincsen. Amit még a császári  

levéltárból, Bécsből megtudtunk, hogy 1905-1910  

között a mai tamási utcával szemben a réten az osztrák 

császár hadserege masírozott. Kisebb gyakorlatokat is 

végeztek. Pári kívül Mucsiban és Hőgyészen voltak a  

mi tudumásunk szerint masírozó gyakorlatok. A Pári 

gyerekek meg az akkori emberek lementek és végig 

nézték ahogy a császári sereg gyakorlatozott.   

Ilyen része is volt a falunak  

Következő lapunkban folytatjuk! 

Elmesélte: Igert Mihály 

Leírta: Komáromi Rebeka kulturális asszisztens 



 

 

Szelektív és kommunális hulladék szállítás  

Hétfői napokon történik! 

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Vertikál Nonprofit Zrt. tájékoztatása  

szerint a szelektív hulladékszállítás augusztusi hónapban az  

alábbiak szerint lesz esedékes: 

 
Kék tetejű gyűjtőedény: 
Papírhulladék       Augusztus 02. 

Komposztálható hulladék elszállítása:  Augusztus 09. 

 
Sárga tetejű gyűjtőedény: 
Csomagolási hulladék      Augusztus 23. 

 
 

Minden hulladék tisztán, étel– és vegyszermaradéktól mentesen  

helyezhető az edénybe! A VERTIKÁL emblémával 

ellátott Biológiailag lebomló zsákok az ön-

kormányzatnál vehetők át. 
 

 

     Felelős kiadó: Pári Község Önkormányzata  

Régiós elérhetőségek:  
Központ, Polgárdi régió 22/576-070; penzugy@vertikalrt.hu 

Képviselő – testületi jegyzőkönyvek a település honlapján, a letöltések  

menüpont alatt olvashatók.  


