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Felhívás! 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Szeptember 16.-án 

csütörtökön áramszünet lesz hálózat karbantartási és  

javítási munkálatok miatt a Kossuth utca 257 házszám 

és a 283 házszám közötti szakaszon. Az áramszünet  

8-16 óra között lesz, a becsült időtartama viszont 

kevesebb mint 8 óra. 

 Pári Község Önkormányzata 

 

——————————————————————— 

Új időpontban kezdődik  

a vasárnapi szentmise 

Kedves Páriak! 

Csibi Imre plébános úr a hívők kérését figyelembe véve 

kérte, hogy tájékoztassuk Önöket: A Szeptember 5.-én 

vasárnapra hirdetett szentmise már új időpontban,  

11:30 -kor kezdődik. 

  

Glück Róbert   

polgármester 
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Tábor 

A rengeteg segítségnek köszönhetően  fantasztikusan 

sikerült az idei gyerektábor. Itt is példásan  

megmutatkozott, hogy egy kis jó akarattal mennyi  

minden megvalósítható. A gyermekek étkezését a  

szülők támogatták mindenféle finomsággal. Az első  

napokban a gyerekek csapatépítés céljából sportos  

csapatjátékokat játszottak, köztük ping-pong, csocsó, 

vízibomba, foci és kötélhúzás. Kézügyességi és ülő 

foglalkozásokkal próbáltuk fejleszteni a résztvevőket, 

csoportosan készítettünk egy méretes gyöngyfát, amit a 

látogatók a Teleház épületében tudnak nemsokára  

megtekinteni. Táborunk ellátogatott a Kisszékelyi  

Iskola Múzeumba, a Csiga-Biga alapítvány pedig  

előadást tartott nekünk a Teleház épületében.  

Kimozdultunk és ellátogattunk az új Tóvölgyi  

horgásztóhoz. Utazásainkat végig Pári Község  

Önkormányzata, illetve Hohner-Kacz Ildikó támogatta. 

Táborunk anyagi támogatója 

az Illyés Gyula Megyei 

Könyvtár volt. 

A fényképek nemsokára  

feltöltésre kerülnek a Pári 

IKSZT facebook oldalára! 

Remélem jövőre is  

találkozunk! 
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Pári Pörköltfőző verseny 
 
Idén is megrendezésre került a Pári Pörköltfőző  
verseny.  A versenyen 7 csapat indult, mindegyik  
kiválóan teljesített. Remélem jövőre is velünk tartanak! 
A fényképek nemsokára feltöltésre kerülnek a Pári 
IKSZT facebook oldalára! 
 
Komáromi Rebeka kulturális asszisztens 
____________________________________________ 

 

Pári helytörténete 

Ahogy múltkor megírtuk származási helyként megadott 

Weidlein község nem teljesen egyértelműsíthető. Az  

egyházi iratok szerint Weidlein nagy kiterjedésű területei-

ről származnak a Páriak ahol akkor még nem voltak még  

egybefüggő községek. 1723-25 közé teszik ezt a  

bevándorlást. Ezt a területet itt Bärra-nak nevezték. A  

súlyos megpróbáltatás, éhhalál, valamint megfagyás  

következtében egy írás szerint  1728-ban 36 házaspár halt 

meg. Egy 1724-es feljegyzés szerint az itt lakó 40 felnőtt 

férfiból 34-en fagytak meg, így csak 6 - an maradtak.  

Kérelmeket adtak be a helyi uradalmakhoz az adó  

elengedéséről illetve a csökkentéséről. Az erdei bejárást  

elzárták előlük, így vadászni nem tudtak. Kérelmeik szerint 

az Ozorai várúrtól kérték az erdőbe járás  engedélyét, az 

adók csökkentését, eltörlését, mert nem volt miből  

finanszírozzák. A területen amit megkaptak nem volt olyan 

lehetőségük, hogy jobb életet biztosítsanak maguknak.  
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A következő két levél amik fennmaradtak úgynevezett  

bit brief  kérelem levelek, amelyeket az Ozorai várúrhoz és 

az  Eszterházi családhoz Gaál Gabriel útján küldtek. Ezek 

után  sorsuk valamelyest jobbra fordult előszőr  

elutasították, majd elfogadták kérelmeiket. Az első keserves 

20 esztendő után tudtak maguknak jobb életet biztosítani. 

 

Következő lapunkban folytatjuk! 

Elmesélte: Igert Mihály 

Leírta: Komáromi Rebeka kulturális asszisztens 
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Testbeszéd a párkapcsolatokban 

 és a mindennapokban 

Sohonyai Edit 

írónő előadása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Pári Teleházban 

2021.08.28.-án szombaton 1500 órakor. 

 

Mi a szingliség titka? 

Tanulható-e az emberismeret? Melyek a nők ösztönös 

testnyelvi jelzései, ha tetszik neki valaki,  

és miként reagálnak ezkere a jelekre a férfiak?  

 

Megjelenésével hozzájárul,  

hogy fénykép készüljön Önről! 



 

 

Szelektív és kommunális hulladék szállítás  

Hétfői napokon történik! 

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Vertikál Nonprofit Zrt. tájékoztatása  

szerint a szelektív hulladékszállítás szeptember hónapban az  

alábbiak szerint lesz esedékes: 

Komposztálható hulladék elszállítása:  Szeptember 06. 

 

Kék tetejű gyűjtőedény: 
Papírhulladék       Szeptember 13. 
 

Sárga tetejű gyűjtőedény: 
Csomagolási hulladék      Szeptember 20. 

 
 
 

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.  


