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LÉPJEN

A KURÍR

BELJEBB!

ÜGYE

Minap nézelõdtem a pátyi piacon, szóba elegyedtem árusokkal és vásárlókkal, s miután hamarosan
kiderült, hogy nemcsak a hétvégi bevásárlást bonyolítom, hanem a Pátyi Kurír fõszerkesztõjeként
is kíváncsiskodok, egy kedves, idõs hölgy felsóhajtott: „Végre, a Kurír ügye is megoldódik!” Ida néninek – aki túl a hetvenen még gazdálkodik, s szívesen hozza portékáit a helyi piacra – kedvenc olvasmánya a Pátyi Kurír. Sõt, még emlékszik az elsõ
lapszámokra is, pedig már a 20. évfolyam az idei.
Sokat üzen ez a mondat minden fõszerkesztõnek: örömöt, megtiszteltetést és felelõsséget jelent. Örömöt, hisz az írónak a legfontosabb, hogy
legyen olvasója. Megtiszteltetést, mert odafigyelnek rá, számon tartják a munkáját. Felelõsséget,
mert közszereplõként véleményt, ízlést, sõt, közösséget formál!
Ennek a felelõsségnek a tudatában kívánom
magam is a Pátyi Kurírt szerkeszteni, megújult
külsõvel, rovatstruktúrával, lecsökkent oldalszámmal, de nem kevésbé sokrétû mondanivalókkal még olvasóbaráttabbá tenni.
Mindezek megvalósításához a saját hivatásszeretetem, pedagógusi, népmûvelõi és újságírói
végzettségem mellett szükséges az olvasók, a helyi közösség támogatása, hiszen a lap Önöknek és
Önökrõl szól.
Kérem tehát, küldjenek híradásokat közösségi
eseményekrõl, írják meg véleményüket aktuális

FÜGGETLENSÉG
Március 15-e az állami függetlenségért folytatott évszázados
harcaink szimbóluma, és a szabadság jelképe.
Ha visszatekintünk, láthatjuk, hogy március idusa sokak
számára már a Bach-korszak-

kérdésekrõl, és ha a
terjedelmi korlátok
megengedik, a valóban közérdeklõdésre
számot tartó írásokat
szerkesztve leközli a
lap. Ha a település
egészét érintõ problémákat vetnek föl, az újság igyekszik, a saját határain belül, a válaszadókat, illetve a válaszokat is
megtalálni. A széles körû települési kommunikáció érdekében újságunk és a települési honlap
egymást kiegészítve, támogatva kíván mûködni.
Így például a képviselõ-testületi ülések témái, a
határozatok a honlapon kapnak helyet, míg lapunk hasábjain a fõbb döntésekrõl számolunk be,
s igyekszünk azok hátterérõl is információval
szolgálni.
Szeretném, ha a Pátyi Kurír az önkormányzat
hiteles tájékoztatási eszköze, egy magas színvonalú média, a helyiek kedvenc olvasnivalója, a közösségi élet fontos fóruma, a települési közösség
épülésének szolgálója lehetne.
Köszönöm a döntéshozók bizalmát, a támogatást, a befogadó kedvességet, amellyel már e dupla lapszám összeállítása során is találkoztam.
Kívánok kellemes olvasást, és szép, tavaszi napokat!
SZÁDVÁRINÉ KISS MÁRIA
FÕSZERKESZTÕ

ÉS SZABADSÁG
ban, vagyis az 1850-es években is a függetlenséget és a
szabadságot szimbolizálta. A
pesti diákok elõször 1860-ban
döntöttek úgy, hogy nyilvánosan megemlékeznek március
15-érõl.

Az akkori hatalom az eseményt nem akadályozta meg.
Az összegyûlt tömeg feloszlatásához azonban érzett magában elég erõt és bátorságot. A
császári katonaság tüzet nyitott; a sebesült diákok egyike
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LÉPJEN

BELJEBB!

meghalt. Az erõszakos fellépés
rövid távon eredményes volt;
a tömeg feloszlott. Hosszabb
távon azonban éppen az ellenkezõje történt annak, mint
amit a beavatkozástól reméltek. Az ünneprõl a továbbiakban sokan azok közül is megemlékeztek, akik azt addig
nem tették.
Március 15-e már ezekben
az években kezdett nemzeti ünneppé válni. De hivatalosan a
mindenkori kormány nem ünnepelte, hiszen Ferenc József,
aki Batthyány Lajos és a honvédtábornokok kivégzésének
legfõbb felelõse volt, ehhez sohasem járult volna hozzá. Március 15-e így továbbra is megmaradt ellenzéki ünnepnek,
egészen 1897-ig.
A szabadságharc vezetõjének
fia, Kossuth Ferenc ekkor javasolta a parlamentben, hogy
március 15-ét nyilvánítsák
nemzeti ünneppé. De ez nem
tartott sokáig, mert a Habsburg
Birodalom összeomlását követõen a Tanácsköztársaság inkább vonzódott a vöröshöz, a
nemzeti színek helyett.
Március 15-e a Horthy-rendszerben a helyére került: 1918
októbere óta Magyarország
független állam volt, sõt 1921ben a Habsburgok trónfosztását is törvénybe iktatta a nemzetgyûlés. Így kívülrõl immár
senki és semmi sem akadályozhatta március 15-e hivatalos elismerését.
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Tavaszi nemzeti ünnepünk
sorsa újabb fordulatot vett
1949 után. Mire a Magyar
Kommunista Párt mindegyik riválisától megszabadult, addigra
március 15-e a hivatalos ünnepségeken a kommunista diktatúra történelmi elõzményévé torzult. A példaképek szintjén
ugyanez a törekvés érvényesült.
Petõfi, Kossuth és Táncsics képmását együtt vitték a felvonulók
Lenin, Sztálin és Rákosi képeivel. 1951 után aztán már erre a
történelmi kapcsolatra sem volt
szükség. Március 15-ét ebben az
évben egyszerûen törölték a hivatalos ünnepek sorából.
A magyar társadalom átnevelése azonban ekkor sem sikerült. Március 15-e a magyar fiatalok számára a legsötétebb
50-es években is az maradt, ami
addig volt: népük legfontosabb
nemzeti ünnepe.
1956 után a rendszer sajátos
módon reagált a nemkívánatos
jelenségre. Kitalálta a „forradalmi ifjúsági napokat”. Ebben
a furcsa ünnepségsorozatban
március 15-ét március 21-e, a
Tanácsköztársaság emléknapja
követte, március 21-ét pedig
április 4-e, az ország 1945-ös
„felszabadulásának” ünnepe.
Kossuth és Petõfi örököse így
aztán ismét Kun Béla lett.
A „forradalmi ifjúsági napok” vonzereje az évek folyamán egyre csökkent, és az
1980-as évek közepére teljesen
megszûnt. Ezzel párhuzamosan

váltak rendszeressé és egyre látogatottabbá az ellenzék által
szervezett fõvárosi demonstrációk. Csúcspontjukat 1987 és
1989 között érték el, amikor
már több tízezren hömpölyögtek Budapest utcáin. Március
15-e ezzel ismét visszanyerte
régi jelentését: a szabadság és a
függetlenség ünnepe, valamint
a lázadás szimbóluma lett. Ezek
a méltóságteljes, nagy tömegmegmozdulások
semmiféle
konfrontációt nem idéztek elõ.
A hatalom, amely mögül már
hiányzott a külsõ támogatás,
lábhoz tett fegyverrel figyelte
az eseményeket, sõt 1988-ban
a kormány ismét piros betûs
ünneppé emelte március 15-ét,
a nemzeti függetlenség és szabadság jelképét.
Tisztelegjünk hát e napon a
márciusi ifjak mellett mindazon
névtelen honfitársunk elõtt is,
akik az évek hosszú sora alatt a
legkényesebb helyzetekben sem
hagyták elhalványulni március
15-e emlékét és üzenetét!
Végezetül, e tér névadójának
Széchenyi István grófnak egy
gondolatát idézem: „A tudományos emberfõ mennyisége a
nemzet igazi hatalma! Nem a
termékeny lapály, hegyek, ásványok, éghajlat teszik a közerõt,
hanem az ész, mely azokat józanon használni tudja.”
SZÉKELY LÁSZLÓ

POLGÁRMESTER

(Az ünnepi beszéd elhangzott
2011. március 15-én, a Széchenyi
téren, Pátyon.)

ÖNKORMÁNYZAT

„A

MAGYAR NÉV MEGINT SZÉP LESZ”

„A magyar név megint szép lesz, / Méltó régi nagy hiréhez;”– zengte Kóródi István
mély átéléssel, fiatalokat meghazudtoló hévvel az ünnepi díszbe öltöztetett Széchenyi téren, a községi ünnepi mûsor elején.

ték a 12 pontot, a forradalom eseményeit.
A gyerekek szereplése után a
polgármester úr kitüntetést
adott át, és állami elismeréshez
gratulált. Soós Erzsébet tanítónõ 40
éves pedagógusi munkája elismeréseként Pedagógus

A gyönyörû tavaszi napsütésben, március 15-én dél-

Szolgálati Emlékérmet vett át, Dr. Gurin Ferenc körze-

elõtt hamar benépesült Páty fõtere, családok jöttek,

ti orvos a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztet

csecsemõket toltak babakocsiban, a nagyobbacskák

kapta meg a Pátyi Naplemente Idõsek Otthona és

mûanyag motoron érkeztek, a negyedikesek fekete-fe-

Gondozóháza vezetõjeként. (Velük újságunk követke-

hérben, kokárdával sorakoztak föl a szobor elõtt, az

zõ számaiban beszélgetünk.)

idõsebb felnõttek a padokra telepedtek le. A tér szélén

Az ünnepség hátralévõ részében Páty Község Önkor-

álltak a lovas huszárok, a Bellador Lovasiskola tagjai.

mányzata, nemzetiségi önkormányzatai, intézményei,

Az arcokon mosoly, amit talán a hosszú hétvége pihe-

civil szervezetei, a helyi pártok képviselõi helyezték el a

nése és a találkozások öröme, a jó idõ hívhatott elõ.

kegyelet virágait a Széchenyi-szobor elõtt. Majd a kórus

A Pátyi Kórus vezetésével mindenki együtt énekel-

mûsora zárta az eseményt.

te a Himnuszt, majd Székely László polgármester be-

A megjelentek még kis ideig kényelmesen beszélget-

széde következett, amely március 15-e hányattatásait

tek, közben a mûvelõdési ház munkatársai elszállítot-

számba véve szólt a szabadság és a függetlenség ünne-

ták a hangtechnikát, s a tér kiürült. Talán, ebéd közben

pérõl.

még szóba került egy-két helyen a közös múlt, s a dél-

Kóródi István mellett még Farkas Lajosné mondott

elõtt megélt közös jelen. S a remény, ha a tiszta tekin-

verset, amelyet Soós Erzsébet tanítványainak ünnepi

tetû gyermekeinkkel együtt hisszük, s teszünk is érte

mûsora követett. A Bocskai István Általános Iskola al-

„A magyar név megint szép lesz, / Méltó régi nagy

sósai a szemükbe sütõ napsugarakkal is dacolva, bát-

hiréhez;”.

ran és izgalommal vegyes örömmel beszéltek, fölidéz-

AZ

ELSÕ EREDMÉNYEK

Tisztelt Pátyi Polgárok!
Immár a megújult Pátyi Kurír elsõ számát tarthatja kezében a Kedves Olvasó. Új köntösben, új fõszerkesztõvel az
élen. A lap megújításában a
képviselõ-testületnek – szándékoltan – kevés szerep jutott: a
jelenlegi vezetés csupán lehetõséget teremtett arra, hogy egy

tisztán civilekbõl álló tanácsadó
testület a pályázat kiírásától a
fõszerkesztõ jelöléséig minden
ezzel kapcsolatos feladatot elvégezhessen. Ezt a munkát ezúton is köszönöm a Sajtótanács
tagjainak. A fõszerkesztõ aszszonynak pedig sok sikert és jó
munkát kívánok! Egyben megköszönöm a lapot eddig gondo-

SZKM

zó megbízott fõszerkesztõ, Hájas Ágnes munkáját is.
2011 elsõ napjaiban a képviselõ-testület javaslatomra
felmondott korábbi jegyzõnknek. A megüresedett posztra
kiírt pályázat elbírálása befejezõdött. A testület márciusban
a beérkezõ 30 pályázó közül
Dr. Guba Zsoltot választotta
és nevezte ki új jegyzõnek, aki
azóta már munkába is állt.

PÁTYI KURÍR
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Neki is eredményes munkát
kívánok!
Örömmel tájékoztatok mindenkit, hogy február 27-én átadtuk a Pátyolgató Óvoda legújabb egységét, a Csicsergõ
Ovit. Ennek köszönhetõen a tavaly tavasszal felvett gyermekek utolsó csoportja is – kis késéssel, de végre – óvodás lehet.
A Református Egyházközség
hozzáállása, az óvó nénik rengeteg energiája, az önkormányzati dolgozók (kiemelten a Faluüzemeltetési Csoport) és a kivitelezõ vállalkozók tisztességes
és gyors munkája, illetve a
szakhatóságok
szokatlanul
gyors engedélyezési eljárása
mind-mind hozzájárult ahhoz,
hogy a gyermekek már több
mint egy hónapja birtokba vehették az új ovit.
Mikor október elején hivatalba léptem és szembesültem a
problémával, az igen nagy fejtö-

PÁTY

KÖZSÉG ÚJ JEGYZÕJE:

rést okozott. Az utóbbi néhány
hónapban sokan és sokat dolgoztunk azért, hogy még az elõzõ testület idején felvett összes
gyermek végre óvodás lehessen.
Átérezve a családok helyzetét,
mindent megtettünk a minél
gyorsabb megoldás érdekében.
Az Önkormányzat és a Pátyolgató Óvoda anyagi lehetõségei korlátozottak, ezért minden segítség, felajánlás jól jött.
Példaértékûnek tartom azt az
összefogást, amelynek keretében az Önkormányzat és az
óvoda dolgozói mellett a Szülõi
Szervezet és az érintett családok is játékok, könyvek gyûjtésével segítették a csoportszoba
otthonosabbá tételét. Az épület
igényes belsõ kialakítása önmagáért beszél. Az óvónõknek és a
gyermekeknek kívánom, hogy
minél hamarabb „belakják” a
Csicsergõ csoportot, és az második otthonukká váljék.

DR. GUBA ZSOLT

Március eleje óta folyik a
Füzes-patak medrének kitisztítása is. A képviselõ-testület
döntésének eredményeképpen
a Füzes-patak Telki út melletti
szakaszán és a Pincehegy alatt
folytatva, egészen a Torbágyi
útig, folyamatosan dolgoznak a
meder kotrásán. A már megkötött szerzõdésben szereplõ szakaszon kívül a Közép-Dunamenti Beruházó Szolgáltató és
Kereskedelmi Vízgazdálkodási
Társulat azt is vállalta még,
hogy a Füzes-patak másik mellékágának a tisztítását is elvégzi
az év folyamán a futballpálya és
a Torbágyi út között. E munka
során tehát idén végre a községünkön átfolyó két patakmeder
jelentõs része kitisztításra kerül, remélhetõen valamelyest
csökkentve az ófalu belvízproblémáit.
SZÉKELY LÁSZLÓ
POLGÁRMESTER

nek, de a családtervezés folya-

A Pátyi Kurír a testület március 9-i ülése után nyom-

matban van. Szabadidõmben

ban megkereste jegyzõ urat, hogy néhány szóban mu-

szívesen olvasok, túrázok és na-

tatkozzon be olvasóinknak.

gyon szeretem a labdajátéko-

„1971-ben születtem Nógrád megyében, Balassagyar-

kat, különösen a labdarúgást.

maton. Általános és középiskolai tanulmányaimat is itt

Az újság hasábjain is szeret-

végeztem. Majd Budapestre kerültem, az Államigazgatá-

ném megköszönni Páty Község

si Fõiskolára. A doktori címemet a Szegedi Állam- és Jog-

Önkormányzat Képviselõ-tes-

tudományi Egyetemen szereztem. A jegyzõi pályámat

tületének, hogy személyemnek bizalmat szavazott.”

1994-ben, több mint 16 éve kezdtem, és azóta is megszakítás nélkül ebben a munkakörben tevékenykedtem.

ÓVODAVEZETÕI

Dolgoztam kistelepülésen és városban egyaránt.

Óvoda intézményvezetõi pályázata, a kiírás olvas-

2009-ben költöztem Budapestre, azóta a XIII. kerületben élek a feleségemmel. Gyermekeink még nincse-
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PÁLYÁZAT:

megjelent a Pátyolgató

ható a www.paty.hu oldalon.

ÖNKORMÁNYZAT

FELBONTOTTÁK

A PÁTYI

„GOLFVÁROS”

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZÕDÉSÉT
A községünket gúzsba kötõ településrendezési szerzõdést, amelyet az elõzõ faluvezetés
kötött a spanyol Milton 2006 Sociedad
Limitada céggel, március végén közös megegyezéssel felmondta önkormányzatunk és az
érintett vállalkozás.

Közismert, hogy Páty Község Önkormányzata
nevében 2010. március 30-án – az akkori képviselõ-testület felhatalmazását követõen – Dr. Bognár András polgármester szerzõdést kötött a spanyol Milton 2006 Sociedad Limitada céggel, a
Golfvárosként elhíresült projekthez kötõdõ településrendezési szerzõdés formájában. Tette mindezt a falu lakosságának, a kistérség településeinek
és a jövõ nemzedéke országgyûlési biztosának tiltakozásával szemben. És tette annak ellenére is,
hogy a döntést megelõzõen, az ebben a témában
tartott érvénytelen népszavazáson, a résztvevõ
pátyiak 66%-a elutasította az elképzelést.
A szerzõdésben összekapcsolták a többség által
támogatott M1-es autópálya-kapcsolat kiépítését
és az iparterületek fejlesztését a falunk lakosságát
megduplázó Golfváros megépítésével, illetve annak a Páty számára elõnytelen közlekedési elképzeléseivel.
A szerzõdéssel községünk vezetése azt is vállalta,
hogy amennyiben a Golf-terv elbukik, akkor elfogadja a befektetõ érdekeit szem elõtt tartó új tervet,
illetve elismerte az iparterület fejlesztésével kapcsolatosan a spanyol cég vétójogát. Ezzel a korábbi
képviselõ-testület nemcsak a falu gazdálkodását,
hanem az iparterületen tulajdonjoggal rendelkezõ
magánszemélyeket is lehetetlen helyzetbe hozta.
Székely László polgármester meghatalmazása
alapján, 2010 novemberében tárgyalásokat kezdeményeztünk a spanyol cég magyarországi

képviselõivel. A többfordulós tárgyalások eredménye az lett, hogy a szerzõdõ felek közös megegyezéssel felbontották a szerzõdést az eredeti
állapot helyreállítása mellett. A szerzõdõ felek
rögzítették, hogy a felbontás a szerzõdés aláírásának idõpontjára visszaható hatállyal szûnik
meg, és a településrendezési szerzõdésbõl eredendõen egymással szemben semminemû követelésük nem áll fenn.
Ezzel a döntéssel megnyílt a lehetõség az iparterület – a falu többi részétõl független – fejlesztésére. A tulajdonosok tárgyalófélnek, Mervó József helyett, az Evern Invest Hungary Kft. ügyvezetõjét jelölték ki.
A Golf-területrõl – megegyezésünk szerint – a
falu közvéleményének és a környezõ települések
vezetésének bevonásával az új agglomerációs törvény parlamenti elfogadása és az Alkotmánybíróság határozatának kihirdetése után fogunk ismét
tárgyalni.
VARGA ISTVÁN
ALPOLGÁRMESTER

HÁZASSÁGKÖTÉSI

ELJÁRÁS

Páty Község Önkormányzata a házasságkötés engedélyezésének szabályait, és a kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendõ díjak mértékét az
1/2011. (II. 16.) számú önkormányzati rendeletben szabályozza, amely március 1-jétõl lépett hatályba. A rendelet a www.paty.hu oldalon elérhetõ.
A házasságkötési eljárás kérelemre indul, 2200,Ft-os illetékbélyeg kifizetésével. Hétköznap munkaidõn kívül a szertartáson fizetni kell a zeneszolgáltatásért, kiegészítõ felszerelésért, amelynek öszszege maximálisan 24.960,- Ft és 29.960,- Ft között mozog. Az MT által meghatározott munkaszüneti napokon nincs lehetõség házasságkötésre.
LENGYEL ANITA

PÁTYI KURÍR
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JÁTÉK

A SZÁMOKKAL

Páty Község Képviselõ-testülete február 23-i
ülésén 6 igen, 2 tartózkodás és 1 nem szavazattal elfogadta a község 2011. évi költségvetését. Ezek szerint a települési költségvetés kiadási és bevételi fõösszege 1.152.254 ezer Ft.
Az önkormányzat összevont költségvetésében
az általános tartalék 40.000 ezer Ft.

Játék a számokkal, vagy milyen pontossággal lehet megtervezni ma egy település költségvetését? –
kérdezem a pénzügyi bizottság elnökét.
„Nagyon sok a bizonytalanság – mondja Szabó
István – még az önkormányzat szokásos bevételeit
(adók, normatíva, állami támogatás) is sok tényezõ
befolyásolja. Tavaly sem gazdálkodhattunk az eredeti terv szerint, mert nem jött be annyi pénz. Ezért
terveztünk most jóval alacsonyabb összeget, amire

A település 1,2 milliárdos hitelállományát folyama-

bizton számíthatunk.

tosan törleszti, idén ez 76 millió forinttal terheli a

Bognár képviselõ úr által emlegetett 100 millió a

költségvetést. Ezt még nagyrészt útépítésre és a

Poli Paragon Kft. iskolaépítéssel kapcsolatos ilyen-

szennyvízelvezetés megoldására vette föl évekkel

olyan követeléseibõl áll, melyrõl én úgy gondolom,

ezelõtt az önkormányzat. A mûködési kiadások kb.

látva az iskola készültségét, hogy éppen a kft. tarto-

900 millió forintot tesznek ki, s ezek 45%-a a sze-

zik kb. ekkora összeggel az önkormányzatnak.

mélyi rész, elsõsorban a bérek és járulékaik.

Az ingatlaneladásból valóban elképzelhetõ, hogy

A testületi ülésen Dr. Bognár András képviselõ

nem jön be nettó 80 millió, de azt egyéb bevételek,

felvetette, hogy számításai szerint 100 millió forint

mint a helyi adó és a közmûfejlesztési hozzájárulás

nincs a költségvetésben, túl nagy összeget terveztek

pótolhatja. Helyi adóból kb. 50 millióval keveseb-

ingatlaneladási bevételnek, és nem számoltak a fel-

bet terveztünk ez évre, mint ami a valóságban be-

merülõ perköltségekkel sem.

folyt tavaly.”

A

SZKM

Tavaly az elõzõ önkormányzat

TIZENHARMADIK

hatvannal több gyermeket vett
föl óvodába, mint a férõhelyek

Páratlan gyorsasággal szépült meg a Páty, Rákóczi utca 56.
számú épület belsõ tere. Szinte varázsütésre, 2,5 hónap alatt
az öreg, megviselt falak 25 kicsi „csicsergõ” otthonává alakultak, így a pátyi ovisok népes tábora a 13. csoporttal 305
fõre bõvült.

száma, így sürgõsen meg kellett
oldani az elhelyezésüket. Mintegy harminc gyermeknek a már
meglévõ épületek adtak helyet.
„A fennmaradó csoport számára
több lehetõség is fölmerült, de a
különféle hatóságok – elsõsor-

„A jó munka becsülendõ, különö-

tek el délidõben az ünnepélyes át-

ban az ÁNTSZ – elvárásainak

sen, ha széles összefogás eredmé-

adásra, ahol Vizi István reformá-

csak ez az épület tudott az átala-

nye” – hangsúlyozta Székely Lász-

tus lelkipásztor imádságban kö-

kításokkal megfelelni” – tájékoz-

ló polgármester rövid köszöntõjé-

szönte meg Istennek, hogy megad-

tatott Bálint Judit képviselõ asz-

ben február 27-én. Kicsik, na-

ta az anyagi és emberi erõforrást,

szony, hozzátéve, hogy a külsõ

gyok,

amely révén újra élettel telhet meg

burkolás ugyan még hátra van,

az egykori gyülekezeti ház.

de a szakmai munka feltételeit

képviselõk,

református

presbiterek, szülõk, gyerekek jöt-
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megteremtették. Székely László a

nem tudta volna jobb célra fordí-

költségekrõl szólva kifejtette,

tani az épületét, és maga sem lett

hogy a pontos számadatokat a

volna képes óvodát mûködtetni.

munkálatok teljes befejezéséig

Úgy véli ugyanakkor, hogy a né-

nem tudják, de kb. 17,5 millió

hány esztendõ akár arra is elég

forintba kerül majd az új óvodai

lehet, hogy tájékozódjanak, és

csoport lakóhelye.

forrást keressenek egy esetleges

„Az önkormányzat bérbe vette

református óvoda indításához,

az épületünket, és a bérleti díj fe-

hiszen példa már a szomszédban,

jében gyönyörûen felújíttatta –

Zsámbékon is van erre. A pol-

mondta Vizi István. – Az óvoda

gármester szintén nyitott az ilyen

néhány évig így fog üzemelni,

megoldásra, sõt, távlatokban ar-

majd pedig a bérleti szerzõdés le-

ra is lát lehetõséget, hogy esetleg

jártakor újra tárgyaljuk a megál-

önkormányzat és egyház közö-

lapodást.” Vizi tiszteletes szerint

sen mûködtessen óvodát Pátyon.

jelenleg a református gyülekezet

SZKM

HIVATALI

HISTÓRIA

hogy a szemlére kiküldött dolgozó azzal tért viszsza: nagyobb a baj, hisz „maholnap, pallásról néz be

A

PLAFONJAVÍTÁS

az ég”, a házat bontani kell, életveszélyes.
Felszólították tehát a tulajdonost, vagyis aki bérbe adta, hogy gondoskodjon a lakói és a saját elhe-

Úgy kezdõdött,
hogy egy fiatal házaspár segélyért kopogtatott be
a pátyi polgármesteri hivatalba. Mondták, albérleti

lyezésérõl. Mindez nagy összefogással, nem kevés
idõráfordítással, de megoldódott.

szobájuk mennyezeti vakolatát szeretnék kijavíttat-

A bontáshoz azonban papírok is kellettek, a hiva-

ni a pénzbõl. A polgármester a leggyorsabb támoga-

tal utánanézett, s kiderült, valóban az önkormány-

tásnak azt vélte, ha mindjárt egy hivatali dolgozó

zat a legilletékesebb az ügyben, hiszen övé az ingat-

feltérképezi a helyszínt, és megfelelõ mestert külde-

lan. A házigazda, az idõs Dudás bácsi három éve

nek ki, aki az önkormányzat megrendelésére elvég-

vette a házat 2,5 millió forintért, sõt, állítja, hogy

zi a szükséges munkálatokat.

húsz évre visszamenõleg ismeri a lakosokat, akik

Úgy folytatódott,

mindannyian szilárdan hitték, hogy a saját tulajdonukban laktak, és azt adták, vették.
Úgy nem zárult le,
hogy az is kiderült, a Vihar utcában a telkek
50%-a az önkormányzat tulajdonában van, míg a
ráépített házak zöme magántulajdon. De ingatlanos
problémák akadnak még a Dobogó, a Mézes-hegy,
a Burgundia, a Mély-árok egyes részein. Ezen területeknek máig nincs hiteles térképe…
Mindez történt pedig Páty községben,

TELKEK

ÉS HÁZAK A

VIHAR

UTCÁBAN

(FOTÓ: ASZTALOS MÁTÉ)

2011 tavaszán.

SZKM

PÁTYI KURÍR
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MILYEN

FALUBAN SZERETNÉK ÉLNI

Kiszámíthatatlan, naponta változó világban
élünk, de tervek, célok hiányában mindennapi létezésünk sem mûködõképes. Települési közösségünk fejlõdése, fejlesztése sem képzelhetõ
el hosszú távú gondolkodás nélkül. Ahhoz,
hogy településünk fejlõdési irányát több évre,
évtizedre megszabjuk, fontos elõbb világos jövõképet fölvázolnunk. A Településfejlesztési
Munkacsoport tagjai egyenként leírták elképzeléseiket, majd közösen elkészítettünk egy
összesítõt.

2021-BEN?

csatornahálózattal. Új utak csak az iparterületek feltárására, a túlzott közlekedésterhelés enyhítésére
épüljenek. A csomópontok átépítve, megszépítve,
zebrákkal, lámpás keresztezõdésekkel. Igényes, reprezentatív faluközpont mellett legyenek alközpontok szolgáltató házakkal, játszóterekkel, amelyeket
civil közösségek gondoznak. A belsõ, elöregedett falurész rekonstrukciója a mai külsõ fejlesztések befelé terelésével történjen. A különféle szolgáltatások,
vállalkozások üzletei egységes, tájba illõ arculatot
kapjanak, közöttük megfelelõ parkolók kialakítva, a
központokba biciklitárolók építve.
Páty kiemelt építészeti és idegenforgalmi értékét,

Kiinduló alapunk, hogy Páty továbbra is maradjon

a Pincehegyet külön Pincehegy-koncepció alapján

falu, annak legnemesebb értelmében: egy átlátható

fejlesszék. A Kozáromi-tó vonzereje erõsödjön meg,

méretû, összetartó közösségben mindannyian érez-

váljon kulturált pihenõhellyé. A kerékpárutak, tan-

zük magunkénak településünket.

ösvények, gondozott közparkok a pihenés helyszí-

A tisztesség és a becsület legyen mértékadó, a
munka az értékmérõ. Helybéliek és beköltözõk egymással álljanak szóba, ismerjék meg és el egymást.

nei legyenek, helyiek és látogatók számára.
A középületek legyenek karbantartva, a polgármesteri hivatal bõvítve, akár új helyre is kerüljön. A
könyvtár és a mûvelõdési ház kultúr- és információs központként új épületben kapjon helyet, és a

TELEPÜLÉSVEZETÉS
Mindehhez elengedhetetlen, hogy olyan vezetõ-

magtár, az Árpád úti orvosi rendelõ közösségi célo-

ink legyenek, akik nemcsak hangoztatják, hanem

kat szolgáljon. A parkokban, tereken díszkövezett

meg is élik a fenti elveket. Figyelembe veszik a lako-

burkolat, újrafelhasználható anyagokkal, szökõku-

sok véleményét, szolgálatnak tekintik a munkájukat,

tak, ülõhelyek kialakítva. A földkábeles villanyháló-

személyi és anyagi felelõsséggel tartoznak a rájuk bí-

zat kiépítésével szûnjön meg a felszíni „drótpókhá-

zott javakért. Legyen elvárás a hozzáértés a döntések

ló”. A régi kutak, keresztek felújítva álljanak, kultu-

meghozatalában. A nyilvánosság bevonásával csök-

rált, egységes buszmegállók legyenek. Fejlesszék a

kentsék, zárják ki a korrupciót. Tudják, hogy a köz-

zsámbéki-kanyar, a Körtés, a Telki út menti terüle-

ség nem magánbirtok, nem ingatlanspekulációk te-

teket. A Rákóczi és Kossuth utca részleges összekö-

repe, hanem élni vágyó, sok ezer érzés, kívánság és

tésével (telekvásárlás révén) alközpont létesüljön.

remény együttese. Így lehet bízni a szakemberekben,

Az épületek rendbehozatalát támogassa, az elhanya-

a képviselõkben, akik nyugodt, kiszámítható politi-

golását szankcionálja az önkormányzat. Szemetet ne

kai, gazdasági viszonyokat teremtenek.

lehessen látni Pátyon. Legyen jól megközelíthetõ,
fejlett, modern ipari park Pátyon.

EGYSÉGES

FALUKÉP

Életminõségünket alapvetõen meghatározza fizi-

KÖZLEKEDÉS

kai környezetünk. Legyenek útjaink aszfaltosak,

A biztonságos közlekedés érdekében történjen

megoldott vízelvezetõ rendszerrel és jól mûködõ

meg a forgalom idõbeni átrendezése, a biatorbágyi
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vasútállomás preferálása kisbusz járatok elindításá-

ség minél szélesebb bázisra épüljön. A lopások, be-

val. A helyi közlekedésben a gyalogos és kerékpáros

törések, rongálások szûnjenek meg.

forgalmat ösztönözzék.
HAGYOMÁNYÁPOLÁS, CIVIL ÉLET, EGYHÁZI KÖZÖSSÉGEK
SZOLGÁLTATÁSOK

Tiszteljük hagyományainkat, gazdag helytörténe-

A kulturált környezet mellett a település népes-

ti gyûjteményünk folyamatosan bõvüljön, s gyerme-

ségmegtartó képességét befolyásolja a helyi szolgál-

keink is ismerjék meg eleink életét. Nemzeti és egy-

tatások minõsége és mennyisége, a munkahelyte-

házi ünnepeinket egész közösségünk együtt ünne-

remtés biztosítása is. Egyre több munkahely terem-

pelje, méltó körülmények között. Egyre több, jól

tõdjön, minél több vállalkozás létesüljön helyben,

mûködõ civil közösség alakuljon, akik különféle kö-

ne legyenek monopóliumok. Az üzletek lakosságba-

zösségi feladatokat vállalnak föl. A karitatív tevé-

rát nyitva tartással mûködjenek. A helyi szolgálta-

kenységeknek, az önkéntes munkáknak legyen ki-

tók és termelõk egymásra épülõ hálózata alakuljon

emelt helye a település életében, s az önkormányzat

ki, ahol az önkormányzat a helyi vállalkozókat ré-

és az egyház mûködjön együtt ezekben.

szesíti elõnyben. A helyi piac nagy szerepet kapjon

Erõsítsük testvértelepülési kapcsolatainkat és épít-

a szolgáltatások között. Bõvüljön az egészségügyi

sünk újabbakat a határon túli magyar közösségekkel,

szolgáltatások sora.

nemzeti kultúránk jobb megismerése érdekében.
Egy emberi közösség minõségét meghatározzák az

OKTATÁS,

KULTÚRA, SPORT

ott mûködõ vezérelvek, a lelki-szellemi tartalmak.

A települési komfortérzet fontos összetevõje, a

Pátyon a történelmi egyházak évszázados múltra tekin-

minõségi élettér kialakulásának, a lakosság közös-

tenek vissza, tevékenységüknek, súlyuknak megfelelõ-

séggé kovácsolódásának egyik záloga az oktatás-

en kapjanak támogatást az önkormányzat részérõl.

kultúra-sport fejlesztése.
Az óvodai és iskolai oktatásban a tehetséggondo-

KOMMUNIKÁCIÓ

zás és a felzárkóztatás kapjon komoly támogatást.

A település polgárai hiteles tájékoztatást kapja-

Világos szabályokat követõ és betartó iskolánkban

nak az önkormányzat mûködésérõl. Páty honlapja

az oktatás és nevelés egyenlõ rangban legyen. For-

korszerû és népszerû legyen a lakosság és a vendé-

dítsunk kiemelt figyelmet a közoktatásra.

gek számára is. A helyi lap színvonalas, szabad, nyílt

Az ifjúság számára legyenek közösségi terek és

és mindenkié legyen. Településünket gyönyörû ki-

színvonalas programok, támogassák a fiatalok hely-

adványok népszerûsítsék, a testületi üléseken kívül

ben maradását. Színes, értékes kulturális progra-

a községi eseményekrõl is tudósítson a helyi tévé.

mok, szórakozási lehetõségek teremtõdjenek.
Épüljön meg a mûfüves focipálya öltözõkkel, s

MEGBECSÜLÉS

legyen Pátynak fedett uszodája és sportcsarnoka. A

Közösségünk ismerje meg és ismerje el azon pol-

labdarúgás mellett más sportágak gyakorlására is

gárait, közösségeit, akik a közjó szolgálatában mun-

legyen lehetõség, csapataink érjenek el jó eredmé-

kálkodnak. Saját díjak, kitüntetések alapításával le-

nyeket.

gyen becsülete a közösségért végzett munkának.
Mi ilyen faluban szeretnénk élni Pátyon.

KÖZBIZTONSÁG
Hogy a településünk valóban az otthonunk le-

Kérjük, küldjék el véleményüket, ötleteiket Önök is

hessen, biztonságban kell tudnunk személyes javain-

a telepulesfejlesztes@paty.hu e-mail címre, gondol-

kat is, ezért legyen helyi rendõrõrsünk, a polgárõr-

kodjunk együtt Páty jövõjérõl!

PÁTYI KURÍR
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ÚGY

TÛNIK, A TECHNOLÓGIA SEMMIT SEM VÁLTOZOTT...

„…a lelkesedés bizony sebezhetetlenné teszi az embert, hatalmat ad neki az események fölött, olyan hitet, amely hegyeket
mozdít…”
(Saint-Exupéry)

még ezt a mennyiséget sem találjuk egyben, hanem az alábbi öszszetételben (Bogárdi szerint):
77,2% a jéghegyekben és a glecscserekben, 22,4% a talajvízben és

Az elõzõ lapszámban megígértem,

várogtatóvá

Építéskor

a talajnedvességben, 0,35% (!) a

hogy a község csatornázásával

ugyanis nem egy alkalommal

tavakban, 0,04% a légkörben,

kapcsolatos tájékoztatással folyta-

üvegeket helyeztek el a falában,

0,01% (!) a folyókban.

tom. Több évtizeddel ezelõtt még

ezek alját kalapáccsal kiütötték,

Egyre nyilvánvalóbbá vált,

nem volt csatornázva a települé-

és máris „vidáman” tudott elszi-

hogy végleges és megnyugtató

sünk. A keletkezõ szennyvíz elhe-

várogni a szennyvíz, szennyezve

megoldást csak a községi csator-

lyezésre több módszert alkalmaz-

a környezetét. Ezek a lakótársa-

nahálózat kiépítése hozhat. Jól

tak; egyszerûen kiöntötték az ud-

ink aztán büszkén dicsekedtek,

tudták ezt a falu akkori vezetõi

varra, vagy a trágyadombra.

hogy évekig sem kell szippanta-

is. Pályázati pénzbõl elkezdték a

Mindkét eljárással szennyezték a

niuk emésztõiket.

csatornázást. Mégpedig az or-

vált.

talajt, a felszíni és felszín alatti vi-

Pedig a víz az érték. A nem is

szágban ilyen méretben elõször

zeket. Késõbb emésztõgödrökben

oly távoli jövõben a víz lesz a leg-

alkalmazott vákuumos technoló-

gyûjtötték össze.

drágább kincsünk. Tehát óvni kell

giával építették meg. Persze az új

Persze a jogalkotók felismer-

vízkészletünket, ünnepeljük is

szisztéma szerint történõ beruhá-

ték ennek környezetkárosító ha-

március 22-én, a Víz világnapján.

zás „elõnyeirõl” a lakosságot is

tását, és megtiltották az alkalma-

Persze nem csak azon az egy na-

meg kellett gyõzni, nem csak a

zásukat. Elõírták a zárt rendsze-

pon kell nagyobb figyelmet fordí-

külföldi tanulmányúton résztve-

rû szennyvíztárolók építését az új

tani rá. Felvetõdhet a kérdés, mi-

võ akkori képviselõket. Számta-

építésû ingatlanok esetében, és

ért kell óvnunk, amikor olyan sok

lan alkalommal láthattunk egy

ezt „ellenõrizték” is. Persze a le-

van belõle, hiszen Földünk felszí-

kisfilmet, hogy milyen szépen,

leményes lakók megtalálták a

nének mintegy 73%-át víz borítja.

tisztán, a legkisebb bontással le

megoldást. A lakhatási (akkori-

Mindjárt érthetõvé válik, ha meg-

lehet fektetni a vezetékeket. Jól

ban még így hívták) engedély ki-

nézzük ennek megoszlását. Víz-

emlékszem arra a képre, amikor

adása után a látszólagos zárt

készletünk 97%-a sós tengervíz és

a markoló az út közepén egy kes-

szennyvíztárolók egy része elszi-

csak 2,75%-a édesvíz. Azonban

keny árkot ás. Ebbe helyezik bele a vékony vákuumos vezetéket.
E

módszer

alkalmazásának

(mondták) az is az elõnye, hogy
keskenyebb árkot kell készíteni,
és nem is kell olyan mélyet, mint
a gravitációs csõhálózat fektetésénél. Mellette egy magas úriember kifogástalan tisztaságú kertésznadrág-féle ruhában, kezéCSATORNÁZÁS
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(A

SZERZÕ FELVÉTELE)

ben söprûvel és lapáttal a felesle-

ÖNKORMÁNYZAT

ges földet összesöpri. Nincs nagy
rombolás, csak egy keskeny csíkban kell helyreállítani a felbontott utat. Ez volt a hiteles tájékoztatás. Arról például nem tudtak

információt

adni,

hogy

mennyibe kerül majd az üzemeltetése. Az sem derült ki (azóta
sem), hogy miért kellett a magasan fekvõ településünkrõl a sokkal mélyebben fekvõ szennyvíztisztítóig sok millió forintos
áramszámlát kifizetve elvezetni a
szennyvizet, amikor a gravitációs

HEGYALJA

ÚTI AJÁNDÉK

(FOTÓ: BATTA ORSOLYA)

rendszer építése esetén ezeket a
költséget megspórolhattuk vol-

szállították el, hanem nemes egy-

nagy adag murvát. Az eredmény

na, hiszen a fizika törvényszerû-

szerûséggel

az

jól látható. Azóta jóval több mint

ségei szerint a dombról a víz

úton. Miután megkaptuk az égi

egy évtized eltelt. A technika is

„magától” lefolyik.

áldást, agyagos sárban kellett jár-

fejlõdött. Valahol Európában, de

Sajnos, hosszú éveknek kellett

nunk. Természetesen morgolód-

nem Pátyon, legalábbis a Hegyal-

eltelnie, és nagyon sok újabb adó-

tunk, pontosabban „szóltunk”,

ja utca környékén. Itt is csator-

forintot kellett elkölteni ahhoz,

hogy valamit kellene csinálni, az-

nát építettek. Itt is ott hagyták az

hogy végre kiváltsuk a vákuumos

az az eredeti állapotot az út mi-

agyagos földet. Itt is „szóltak” a

rendszert gravitációsra. Azonban

nõségében helyre kellene állítani.

lakók. Itt is meghallgatták. Itt is

most nézzük, mi valósult meg az

Természetesen megígérték. Az-

szórtak az útra murvát. Az akko-

elõzetes ígérgetésekbõl.

tán, hogy ez hogyan történt?

ri eredmény itt is látható…

szétterítették

A csatorna építésekor az egész

Ahelyett, hogy elvitték volna a

ZSARNÓCZAY ISTVÁN

utcát széttúrták, a felesleges, ki-

sáros agyagos földet, hanyag

ZSÁMBÉKI-MEDENCE

termelt, laza, agyagos földet nem

mozdulattal rászórtak egy jó

TÁJVÉDELMI EGYESÜLET

NYILVÁNOS ÁRAJÁNLAT KÉRÉSEK
A WWW.PATY.HU-N
Páty Község Önkormányzata új szolgáltatást
indít a vállalkozók számára. A hivatal az önkormányzattal kapcsolatos munkákhoz és
anyagbeszerzésekhez szükséges árajánlat kéréseket a honlapon is közzéteszi, amelyek a
bal oldali menübõl közvetlenül is, valamint a
Hírlevélen keresztül is elérhetõk:
http:// www.paty.hu/arajanlat_keresek vagy
http:// www.paty.hu/hirlevel

PÁTYI KARITÁSZ
Amennyiben úgy érzi problémáival nem
tud egyedül megbirkózni, vagy tud olyan
élethelyzetben lévõ személyrõl Pátyon, akinek szüksége lenne a segítségre, kérem,
hívja az alábbi telefonszámokat, vagy írjon
a megadott e-mail címek valamelyikére.
Schumicky Ildikó: 20/343-1066,
schumicky.ildi@sch-ps.hu,
Hájas Ágnes: 20/545-1516,
agnesh56@gmail.com.

PÁTYI KURÍR
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BOC S KA I SOKK

Az eredményhirdetésen aztán
kiderült, az elsõ 6 helyezettet

Kedves Olvasók! A Pátyi Kurír Bocskaisokk rovata mostantól
kicsit rövidebb lesz a lap hasábjain, de változatlanul színes, érdekes marad, köszönhetõen Szabó Tibor tanár úrnak, aki hûségesen gondozza hónapról hónapra az iskolaújságot, amely teljes
terjedelmében a Bocskai István Általános Iskola honlapján olvasható. Rovatunkban igyekszünk majd az iskola, mint önkormányzati intézmény mûködési körülményeirõl is hírt adni.

díjazták. Téglásy Flóra a 6. helyet szerezte meg, ami megyei
versenyen igen elõkelõ hely egy
tízévesnek! Büszke vagyok rá, és
jólesõ érzés töltött el, amikor ez
a kislány lemondott az iskolai
farsangolásról, sõt még felemelõbb volt osztálytársai hozzáállása, amikor kiderült, hogy a két
idõpont egybeesik. A gyerekek

KRÓNIKA
A tanévek nem múlhatnak el

egyhangúlag döntöttek: „Erzsi

olyan versenyzési lehetõségek

néni, kísérd el Flórát, õ ott

nélkül, amelyekrõl továbbjutó

egyedül lesz, mi itt együtt sokan

tanuló ne képviselné iskolánkat,

leszünk!” Hát ez az, amit nem

illetve Pátyot! Minden pedagó-

lehet elérzékenyülés nélkül el-

gus számára jólesõ érzés, ha di-

mondani, és ez az érzés az

ákja eredményeket ér el, vissza-

enyém marad, nem vehetõ el!

igazolás a munkája hasznosságá-

Külön köszönetünket fejezzük

ra, szorosabbá fûzi a tanár-diák

ki Téglásy apukának, aki a há-

köteléket.

rom versenyzõ tanulót (egy alsós
és két felsõs) és a két kísérõ pe-

SZÉPEN,

dagógust elvitte autóval Pilis-

MAGYARUL!

A Kazinczy szép kiejtési versenyt 3. osztálytól rendezik meg

KAZINCZY-VERSENY A BOCSKAIBAN
(FOTÓ: MONORI KLÁRI)

az oktatási intézmények. Itt a

vörösvárra.
ERZSI
A

4.

NÉNI

B OSZTÁLYFÕNÖKE

megértést tükrözõ szép, pontos,

zõk változtattak az eddigi gya-

szöveghû olvasás, a helyes hang-

korlaton, így a kísérõ szülõk, fel-

Nagy öröm volt számomra is,

súlyozás kerül elõtérbe. Az alsó

készítõ tanárok is jelen lehettek

amikor a pilisvörösvári regioná-

tagozatból Téglásy Flóra 4. b osz-

az otthonról hozott szöveg be-

lis versenyen Csóka Eszter (8. a)

tályos

tovább

mutatásakor. A nagyon kiegyen-

a 7-8. osztályosok mezõnyében

Pilisvörösvárra, ahol a Német

lített mezõny 12 tagja gyönyörû-

II. helyezést ért el.

Nemzetiségi Általános Iskola ren-

en olvasta fel a hosszabb-rövi-

Azért is különösképpen dicsé-

dezte – 18 iskola részvételével – a

debb szabadon választott mûvet.

retes ez a teljesítmény, mert 18

megyei Kazinczy-versenyt.

Minden negyedikes már ezért a

általános iskola legjobbjai mér-

Elõször egy itthonról vitt, be-

szerepléséért dicséretet érdemelt.

ték össze tudásukat a Kazinczy

gyakorlott szöveg volt a „beug-

Én biztos jobban izgultam, mint

szép kiejtési versenyen. Eszter az

ró”, majd egy ismeretlen szöve-

a tanítványom: õ nyugiban volt,

elõzõ négy évben már többször

get kellett a zsûri elõtt felolvasni

és úgy érezte, hogy Móra Ferenc

vett részt ezen a megméretteté-

néhány perces átnézés, elolvasás,

A szánkó címû elbeszélésének

sen – szintén szép eredménnyel.

értelmezés után. Az idén a rende-

részletét kifejezõen olvasta fel.

Kár, hogy itt hagy bennünket, hi-

14
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szen 8. osztályos! Hasonló szép
sikereket kívánok neki leendõ új
iskolájában is!
SILINGINÉ ZENTAI IDA
MAGYARTANÁR

ISKOLAI ANGOL VERSENY
Idén ismét versenybe szálltunk, hogy kiderítsük: hol is áll

A

az angol tudásunk. Tanáraink,
Czajlik Gabriella és Vázsonyi
Mónika ebben az évben is megszervezték az iskolai angol versenyt, ahová igen szép számmal
jelentkeztek a felsõ tagozatos
diákok. A verseny kezdetekor
mindenki nagyon izgult, de úgy
gondolom, mindenki helyt állt.

A dobogós helyezettek már készülnek a területi megmérettetésre, amit 2011. április 8-án,
Érden rendeznek meg.
Köszönjük a verseny szervezését, lebonyolítását, s nem utolsósorban a felkészítést. Mindenkinek sok sikert kívánok!
HOLLÓSI REBEKA 8.

NYELV-ÉSZ

PÓK

……….

SZOBA

=

1. Kancsalszavak

ZSÍR

……….

HUZAT

=

Keress olyan szót, amelyet középre írva az elõzõ

ÉLET

……….

LÖVÖLDE =

szónak utótagja lesz, a második szónak elõtagja!

KÁRTYA

……….

ROM

=

Pl.: FA ... SZAG = FALÁBSZAG (Örkény István)

VISSZ

……….

VERSENY

=

PÁTYI ÓVODA HÍREI

„ÉDESANYÁM”
VERS- ÉS PRÓZAÍRÓ

A

PÁLYÁZAT

A Pátyi Kurír és a Bocskaisokkk szerkesztõsége
pályázatot hirdet a Pátyon lakó általános és középiskolás diákok számára.
Május elsõ vasárnapja anyák napja. Ebbõl
az alkalomból „Édesanyám” címmel várunk
verseket, meséket, igaz történeteket az édesanyákról, a szülõ-gyerek kapcsolatról, a családról. Terjedelem: novella esetében max. 3 gépelt
oldal. Beküldési határidõ: 2011. május 15.
Az elkészült pályamûveket jeligésen küldjétek
KICSIK,

NAGYOK AZ ÁTADÁSON

(FOTÓ: SZF)

el a szatibo54@gmail.com e-mail címre, vagy lezárt borítékban juttassátok el a Bocskai István

Az óvoda idei eddigi legnagyobb eseménye az új

Általános Iskolában Szabó Tibor tanár úrnak!

csoportunk elindulása. Az aprónép boldogan vette

A legjobb pályamunkákat külön díjazzuk,

birtokba új birodalmát. A „Csicsergõket” Kiss Ist-

valamint megjelentetjük a Pátyi Kurírban és

vánné (Manyi néni) és Horváth Judit óvónõk,

Bocskaisokkban.

valamint Gálicz Istvánné (Terike néni) és Kovács Júlia dadusok pátyolgatják, oktatják, nevelik.
Az esztétikus környezet kialakításában, a sok-sok

GYEREKSZÁJ

játék betelepítésében rengetegen segítettek, amit nem

Miután anyukának sikerült rendet raknia a

gyõzünk megköszönni minden fórumon, így a Kurír

gyerekszobában, a négyéves Julcsi megszólalt:

hasábjain is. Köszönjük! Szép példája volt a közössé-

– Anyu, mindig pakolni kell utánad.

gi összefogásnak.

BERKI KATALIN MB. ÓVODAVEZETÕ

PÁTYI KURÍR
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„ISKOLA, ISKOLA, KI A CSODA JÁR ODA?”

A szülõk is felmérhetik, vajon iskolára érett-e
gyermekük. El tudja-e viselni a távollétet a szerette-

Az óvodás gyerekek életében hat-hét éves kor
körül eljön a következõ életszakasz, ilyenkor
rengeteg kérdésre keresik a választ: Milyen
lesz az iskola? Ki legyen a tanító néni? Megdicsérnek-e? A szülõk is sokat gondolkodnak
azon, be tud-e illeszkedni a gyerekük az iskolába, jól fog majd tanulni, tényleg megfelelõen választottak-e.

itõl? Elviseli-e az idegen környezetet, számára ismeretlen embereket? Képes-e egy helyben ülni és
csendben figyelni, koncentrálni 10-15 percig? Akár
olyan dolgokra is, amelyek unalmasak vagy érdektelenek számára.
A sikeres iskolai kezdet egyik fõ alapja, a gyermek
feladattudata és feladattartása. Belsõ késztetésének
kell lennie az új feladatok megismerésére, ismeretek
befogadására. A szabályok belsõvé válásával megnõ
a gyermek fegyelmezettsége. Így tudja növelni a fi-

A törvényi szabályozás szerint minden gyerek, aki

gyelmét és akaraterejét. Az iskolaérettségnél az értel-

ebben az évben május 31-ig betölti a 6. életévét, is-

mi képességek mellett lényeges a szociális képessé-

kolaköteles korba lép. Ezeket a gyerekeket a lakó-

gek megléte. Be tudjon illeszkedni a közösségbe, el-

hely szerinti körzeti iskolába kell beíratni. A május

fogadja a tanító néni utasításait, kéréseit. Az iskola-

31. és augusztus 31. között született gyermekek is

érett gyereknek szavakkal sok mindent ki kell tudnia

megkezdhetik tanulmányaikat, ha azt szakember ja-

fejezni. Beszéde legyen nyelvtanilag helyes. Ez az

vasolja. Amennyiben a szülõ és óvónõ véleménye el-

írás, olvasás szempontjából is fontos.

tér vagy a szülõ bizonytalan, érdemes felkeresni a
Nevelési Tanácsadót, ahol a szakemberek vizsgálata
alapján javaslatot adnak a szülõknek. A szeptember
elseje után született gyermekek évhalasztók, így
csak a következõ évben mehetnek iskolába.
A szikár törvény nem sokat segít a válaszok megadásában, ezért néhány gondolattal szeretnék segíteni Önöknek, kedves Olvasók.
A legfontosabb értéket a gyerekek otthonról hozzák. A családi légkör, a rend kialakítása, a táplálkozás, a megfelelõ mennyiségû játék, mozgás meghatározó a kisgyerekek életében. Az iskolában nem-

ISKOLAKÓSTOLGATÓ

A

BOCSKAIBAN (FOTÓ: MONORI KLÁRI)

csak a megfelelõ értelmi képességeket várjuk el, hanem az új környezethez való alkalmazkodás képességét, a követelmények teljesítését is.

Térben és idõben megfelelõen kell tájékozódnia,
jó látási, hallási és megfigyelõ készségét kell hasz-

Természetesen mindezt a pedagógiai tanulmá-

nálnia. Ne csak a számokat tudja felsorolni egymás

nyaink során és tapasztalataink alapján elsajátított

után, hanem tudja azt is, hogy melyik mennyit ér. A

kis lépések elvével és a fokozatosság betartásával ér-

társasjátékok alkalmasak a számfogalom alakításá-

jük el az iskolába kerülõ gyerekekkel együtt. Na-

ra, a kritikák, a veszteség elviselésére.

gyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerek örömmel jár-

Nagyon fontos, hogy örömteli legyen az iskolába

jon iskolába, sikeresen vegye az akadályokat, bol-

lépés. Ezért dolgozunk mi, tanítók és tanárok itt, az

dog, egészséges önértékelésû legyen és társaival

iskolában.

együtt, személyisége szabadon fejlõdjön.
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FERICHNÉ DÖME ERZSÉBET
TANÍTÓ, NYELV- ÉS BESZÉDFEJLESZTÕ PEDAGÓGUS

KULTÚRA

MEGÜTIK

A DOBOT… A PÁTYI

PILVAXBAN

magyar haderõ felállításának szükségességérõl, hangsúlyozva, hogy a

„A Kossuth-pénz a válság idején sem veszített az értékébõl,
mert a nép bízott a kormányában” – mondta Kovács István
történész a pátyi Pilvax Kávéházban.

honvéd

zászlóaljak

létrejötte

Batthyány Lajos nevéhez fûzõdik,
ugyanis, a közhiedelemmel ellentétben, Kossuth 1848 szeptemberéig
nem foglalkozott a haderõvel.
A honvédõ háborúban olyan
történelmi összefogás valósult
meg, amely példa nélküli a magyar
történelemben. Öt-hat olyan szlovák zászlóalj harcolt a hadseregben, ahova magyar tolmács kellett,
a lengyel légiók messze híresek lettek hõsies bátorságukról, svábok,
ruszinok, szepességi szászok, zsidók együtt harcoltak. Az erdélyi
haderõ legendás vezérérõl szólva a
kutató hangsúlyozta Bem gyorsa-

A PÁTYON

ÉLÕ JÁNOSI

ANDRÁS

ÉS AZ AKADÉMISTÁK

ságát, aki a reménytelen helyzetek

(FOTÓ: SZF)

kedvelõje és megoldójaként az elAz 1848–49-es forradalom és sza-

népzenész és növendékei vendégvá-

badságharc napjait, az események

ró muzsikája méltó elõkészítése volt

A történész elbeszélését meg-

hátterét, hatását idézte föl vers, ze-

a kiváló mûsornak. Kovács István

megtörte a korabeli zene. Juhász

ne, ének és ismeretterjesztõ elõ-

költõ, író, történész, neves Bem-ku-

Zoltán népzenész és a Juhász Csalá-

adás március 13-án a mûvelõdési

tató élvezetes elõadása végigvezetett

di Zenekar népdalokat adott elõ, a

ház nagytermében.

a korabeli történeti események fõbb

Liszt Akadémia Népzene Együttesé-

A Pátyi Székely Kör színvonalas

vonulatán. Az elõzményekrõl szólva

nek tagjai, Jánosi András vezetésével

programja valódi ünnepet költözte-

kiemelte, hogy a forradalmi meg-

magyar és lengyel zenéket játszottak.

tett a jelenlévõk lelkébe. Már a fo-

mozdulás mögött, a megfogalma-

A kávéházi hangulat sokakat

gadtatás megadta az est alaphangu-

zott 12 pont elõzményeként ott volt

marasztalt további kötetlen beszél-

latát, az ízlésesen, ünnepi díszbe öl-

a reformkori országgyûlések mun-

getésre.

töztetett asztalok, Jánosi András

kája is. Beszélt továbbá az önálló

FALUSI

VÁSÁR, KICSIT MÁSKÉPP

lenség elismerését is kivívta.

SZKM

ladékból anyák napi ajándékot, s küldjék el hozzánk

2011. május 28-án harmadik alkalommal rendezi meg

május 10-ig. Az alkotásokat a vásárban kiállítjuk, és a

Tökön a helyi Waldorf iskola a hagyományõrzõ vásárt.

legjobb pályamûvek értékes jutalomban részesülnek.

Ez úton is várjuk további mesteremberek jelentkezé-

Várunk tehát minden érdeklõdõt, vásározót, pályá-

sét! Valamint szívesen biztosítunk lehetõséget varrókö-

zó óvodás/iskolás csoportot, hagyományõrzõ kört, ci-

röknek, népi együtteseknek, tánc- és dalköröknek a be-

vil szervezetet sok-sok szeretettel a május 28-i Nyár-

mutatkozásra. Pályázatot hirdetünk a környék óvodái

köszöntõn a Kisgöncöl Waldorf Iskolában, Tökön.

és iskolái számára, készítsenek újrafelhasználható hul-

KISGÖNCÖL WALDORF ISKOLA

PÁTYI KURÍR
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EGY

SZUSZRA… A MÛVHÁZRÓL

Nemrég kezdtük el az újévet, és máris elröppent há-

nak. Vidámak, szeretik, amit csinálnak. És jók! (Én

rom hónap. Az idõ múlik megállíthatatlanul. De

nem vagyok elfogult szülõ… én elfogult Marci va-

van egy állandó és mégis változó helyszín a faluban:

gyok.) Januári gyerekprogramunkat rájuk építettük.

a mûvház, a település hivatalos közösségi színtere,
mely változatos programokkal igyekszik fenntartani, erõsíteni ezt a pozícióját. Ehhez természetesen –
elsõ körben – az itt élõ embereket kell megnyerni,
figyelmüket felkelteni és fenntartani.
Be kell látnunk, sajnos, nem áll rendelkezésünkre annyi anyagi forrás, amennyivel – saját elvárásainknak is – megfelelõ színvonalat tudnánk nyújtani,
legyen szó reklámról, plakátról, fellépési díjról,
anyagköltségrõl. Próbálunk spórolni, okosan kigondolni, hogy mire költsünk. Ami nem kerül pénzbe,
az a lelkesedésünk. Szerencsére nagyon sok értékes

Játszottak, énekeltek, táncoltak, nekünk, velünk.

civil kezdeményezés talál ránk, és rengeteg segítsé-

Ehhez az élõ muzsika elengedhetetlen, amit a Roj-

get kapunk anyukáktól, apukáktól, nagyszülõktõl,

tos együttesnek köszönhettünk. Mûsor, téma meg-

gyerekektõl, tanároktól, civil csoportoktól. Kell is

volt. De mit alkotott a nagyérdemû? Hát búgócsi-

minden kéz, ötlet, dili, mert sûrûsödnek a progra-

gát! Plés Péter segítségével, dióból. Mindeközben a

mok a házban.

másik teremben kacatvásárt rendeztünk. Vicces volt
látni, ki, milyen kis vacakba szerelmesedik bele.
Voltak kis dínók is! Meg mindenféle gumibogarak

GYEREKDÉLUTÁNOK
Õsz óta minden hónapban egy délután a gyereke-

és robotok… meg kisautók is…

ké. A téma mindig változik, vagy az aktuális hónap
szokásaihoz illesztjük, ha ezt nem tehetjük, akkor

ÉN

FARSANG, TE FARSANG, MINDENKI FARSANG

kitalálunk valamit, de nem engedjük, hogy otthon

Februárban maskarában mászkáltak a gyerekek.

maradjanak… Ilyenkor mindig megkérünk egy lel-

Talán kellene egy nagy falufarsangot is szervezni…

kes csapatot, segítsen nekünk. Rendezzen kézmûve-

még gondolkozunk rajta. Szegény szülõk… jelmezt

zést, játszóházat, eszem-iszom dínomdánomot. Ezt

készíteni (vagy venni, több gyerekre, több alkalom-

megfejeljük egy mûsorral, ami témába vágó, szá-

ra is)… együtt érzünk. De a kölykök élvezik. És

munkra is megfelelõ színvonalú, és ki is tudjuk fi-

valljuk be, mi is. Jó lesz a ruha jövõre is! Vagy a

zetni. Ez a séma. Ja, és eddig mindegyik ingyenes

szomszédnak, vagy a tesónak. Vagy a szülõknek fel-

volt. De ettõl még nem volt gagyi. Csak akciós.

dobni a házaséletet! Bár lehet, nagy lenne a röhö-

Megvan a recept, indul az év.

gés, amikor apu próbálja belepréselni magát a Pici
pókember-jelmezébe. Kanyar vissza. Téma megvan.

EGY

ERÕS KEZDÉS

2011-RE: APRÓK TÁNCA

Farsang, jelmezek, verseny. Mûsor? Az Apró Színhá-

Sokan tudják, hogy több néptánccsoport is mû-

zé. Nagyon sokoldalú színészek. Elõször együtt ját-

ködik nálunk. (Errõl bõvebben A költségvetésrõl…

szottak a gyerekekkel és egy varázslepellel (nem ám

címû fejezetben szólok.) Kicsik, nagyobbak, gyere-

valami rongy, rendes igazi hipervagány varázslepel!

kek, akik lelkesen gyakorolnak, hagyományt ápol-

Beterített mindent!). Majd egy vásári komédiát lát-
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hattunk, Szent György és a sárkány címmel. Sajnos,

zõkkel, sétáltatókkal, népdalokkal és furulyaszóval.

én csak a kellékeket láttam, de már azok is nagyon

Érdemes megnézni, kipróbálni! Gyerekek: pipa.

tetszettek! Mi maradt ki? A segítõ csoportok. Az is-

A felnõtteknek rendületlenül oktatjuk a számító-

kolai szülõi szervezet lelkes anyukái hoztak minden-

gép életmódját. Meggóglizzuk, fórvaldoljuk, kopicéz-

féle kifesthetõ, kitölthetõ, összeragasztható felada-

zük, és klikk, klikk, klikk. Jelenleg kezdõ és haladó

tot, anyagot és ezeket dolgozták el a gyerek. Édes-

csoport mûködik. A jelentkezés folyamatos, amint egy

drágahiperszupernagyijaink megmutatták, hogyan

kurzust befejezünk, egybõl indítjuk a következõt.

készül a farsangi fánk. Mi meg megmutattuk, ho-

Idestova másfél éve. Jelenleg a mûvházban tanítunk.

gyan tûnik el! (Pár száz darab csokis-cukros-

Jelentkezni a 06 23/343-550-es telefonszámon vagy

lekváros fánki, hö.)

az info@muvhazpaty.hu e-mail címen lehet.
A

KÖLTSÉGVETÉSRÕL

Az év egyik legizgalmasabb döntése a falu éves
költségvetési koncepciója. Ekkor derül ki, hogy intézményeink mennyibõl gazdálkodhatnak. Ebben az
évben a rendezvényekre fordítható keretünket sikerült megemelni. Ennek nagyon örülünk, mert már jó
pár éve indokoltnak érezzük. Mire fogjuk elkölteni?
Már írtam jó párszor, minden hónapban rendezünk
egy gyerekprogramot (általában a hónap végén) és
egy felnõtt programot (a hónap elején). Egy része erre megy. Bábszínházra, táncházra, mûsorra, alapanyagra, és sorolhatnám reggelig. Amit kitalálunk. A
A FELNÕTTEK?

lényeg: rendszeres legyen és tartalmas. A másik része

Felvetõdhet önben, kedves olvasó, mit nyújtunk a

a Mûvelõdési Ház keretein belül mûködõ mûvészeti

felnõtteknek, azon túl, hogy hozza-viszi a gyerekeit

csoportokat segíti. Kik õk? A kórus, a roma és a ha-

a mûvházba. Februárban könnyed komolyzenét kí-

gyományápoló tánccsoport. Részükre beállítottunk

náltunk a Musica Profana és az Ad libitum együtte-

egy minimális költséget fellépõ ruhákra és utazásra, a

sek közremûködésével. A koncertek után mindenki

vidéki fellépéseikhez. Gyermek néptáncosaink jelen-

lelkében fészket vert a nyugalom. A zene gyógyít.

leg négy csoportot alkotnak. A tánctanárok tisztelet-

Nálam mindig recseg valami, ha más nem a rádió.

díját is a mûvház költségvetésébõl fizetjük, a szülõk

De az élõ akusztikus hangszerek! Az tényleg nyugtat!

által befizetett részvételi díj az önkormányzat kasszá-

ÉS

Márciusban felnõtteknek szánt rendezvény nem
volt, de az április nagyon pörgõs lesz! Sportnap, le-

jába kerül. Jelentkezni folyamatosan lehet.
SZÖVEG

ÉS FOTÓ:

NAGY MARCI

mezbemutató, retró parti.
KLUBFOGLALKOZÁSOK
Népszerû a BEBE angol, gyerekeknek. Dalok és
mondókák segítségével ismerkednek a nyelvvel a
legfogékonyabb korszakban. A másik babás csoport
a Kerekítõ Mondókás Móka és Bábos Torna, ölbeli

BABA-MAMA KLUB INDUL
Elkezdtük a klubot szervezni, várunk minden
ötletet, segítséget. Rendszeresen szerveznénk
elõadásokat védõnõkkel, gyermekorvosokkal... Telefon: 06 23/343-550,
e-mail: muvhaz@paty.hu

játékokkal, cirókázókkal, höcögtetõkkel, dögönyö-
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LESZ VI. PÁTYI TAVASZ!

MÛVHÁZ PROGRAMELÕZETES
2011. ELSÕ FÉLÉV

A történet öt éve kezdõdött. Egy

egyeztetett a folytatásról. Emel-

önkormányzati tulajdonú alapít-

lett a Pátyi Borkultúra Egyesület

– TAVASZI ZSONGÁS – április 9.

vány – az Alapítvány Páty Fej-

a Magyarok Szövetségével közös

19 órától – Mûvelõdési Ház

lesztéséért (APF) – hívta életre a

szervezésû programot tervezett a

Retró parti! Fellép a Senior ze-

Pátyi Tavasz elnevezésû rendez-

Pátyi Tavasz mintájára. Az idõ-

nekar

vényt. Az ehhez szükséges anyagi

pont május 14. és 15. Célja a bo-

– TINTÉR GABI lemezbemutató

feltételeket nagy részben az ön-

rászok, a Pincehegy, a Hagyomá-

koncertje – április 16. – Mûve-

kormányzat vállalta magára, ma-

nyok Háza népszerûsítése, ehhez

lõdési Ház

gán jellegû támogatásokkal ki-

kötõdõ programokkal.

– SPORTNAP a faluban! – ápr. 16.

egészítve. A szervezést külsõs

Két rendezvény, egy hónapban,

rendezvényszervezõ cégek látták

nagyon kevés pénzbõl nem való-

SZÍNHÁZ – május 7. – Mûvelõ-

el. Régebben az Assa Kft., majd

sulhat meg. Ezt a problémát orvo-

dési Ház

az Alma Klub Travel. Az idõpont

solandó, március 3-án a Mûvelõ-

A playback színház a színpadi

hagyományosan május elsejéhez

dési Házban a kezdeményezõk,

improvizációra, valamint a tár-

kötõdött.

valamint civilek, önkormányzati

sulat és a közönség együttmû-

képviselõk leültek, és kialakítot-

ködésére,

tak egy közös álláspontot.

épülõ játék. Az elõadás korlá-

A rendezvény fõ célja az új
katolikus templom népszerûsíté-

A megbeszélés alapján a kö-

se, és a felépítéséhez szükséges
adományok gyûjtése volt. Idõ-

vetkezõ pontokra jutottunk:

közben nagy népszerûséget szer-



zett magának a rendezvény virágvásárával,

kézmûveseivel,



programjaival, szellemiségével.
Ebben az évben – a falu anyagi

A

rendezvény

idõpontja:

IMPROVIZÁCIÓS

közös

alkotására

tozott létszámban (max. 50 fõ)
tekinthetõ meg, ezért elõzetesen bejelentkezés szükséges

2011. május 14. és 15.

(23/343-550 vagy info@muv-

A szervezést a Mûvelõdési

hazpaty.hu).

Ház koordinálja.


– ÁTTÜNÉSEK

– IV. PÁTYI TAVASZ – ld.: Lesz VI.

Létrejött a Tavasz szervezõbi-

Pátyi Tavasz! címû írásunkat.

helyzetére hivatkozva – az ön-

zottsága is, melynek tagjai:

– GYEREKNAP – 05. 29.

kormányzat nem tudja támogat-

Szeltner László – a Mûvelõdé-

– XVIII. PÁTYI PINCENAPOK –

ni a rendezvényt. Ezért az APF a

si Ház igazgatója, Rokolya Pé-

június 17–19. – Pincehegy

rendezési feladatokat nem tudja

ter – Alma Klub Travel, Gábor

A programok egy része jelen-

felvállalni. Mivel a Pátyi Tavaszt

Ákos – Pátyi Borkultúra Egye-

leg is szervezés alatt áll, ezért a

több szervezet, csoport érzi ma-

sület, Kristó Sarolta – Magya-

mûsorváltozás jogát fenntartjuk!

gáénak – évek óta részesei, meg-

rok Szövetsége, Bálint Judit –

Amennyiben felkeltettük a fi-

valósítói –, ezért természetes

Székely kör.

gyelmét, érdeklõdését, kérjük,

volt számukra e kedves hagyo-

A rendezvény – az elõzõektõl

tájékozódjon

mány folytatása.

plakátjainkról,

eltérõen – kevesebb anyagi for-

honlapunkról vagy a www.paty.

Az Alma Klub Travel, mint az

ráshoz fog jutni, ezért bárki ötle-

hu-ról! Észrevételeiket továbbra

elmúlt évek lebonyolítója, a pénz

tét, felajánlását szívesen vesszük.

is várjuk.

hiánya mellett is a program foly-

Keressenek bennünket, gon-

tatását szerette volna elérni a

dolkodjunk együtt!

szokott idõben, a szokott tartalommal. Ezért több csoporttal is

20

PÁTYI KURÍR



2011/3–4.

Telefon: +36 (23) 343-550,

SZELTNER LÁSZLÓ,
A

MÛVELÕDÉSI HÁZ

2071 Páty, Kossuth L. u. 77.

VEZETÕJE

http://muvhazpaty.hu,
e-mail: info@muvhazpaty.hu

KULTÚRA

A PÁTYI KÖNYVTÁR IRODALMI KLUBJA (WWW.IRODALMIKLUB.HU)
A Klub elõadásairól olvashatnak a rendezvény blogjában, írhatnak az estekrõl, és fényképeken, videofelvételeken nyomon követhetik a rendezvénysorozat eseményeit.

gondolataink tovább szövõdtek. Kiss Eszter varázslatos személyisége sok erõs és színes szál szövete. Estjeit
a költészet iránti lelkesedés és csodálat, ugyanakkor
körültekintõ, alapos felkészülés jellemzi. Aranynak a
lírája, Eszternek az elõadómûvészete intellektuális. Az
a céljuk is közös, hogy az ismeret átadásával, az irodal-

Nem állhatom meg, hogy ne szóljak az Irodalmi Klub-

mi élmény közvetítésével tanítsák, mûveljék közönsé-

ról általában, és Kiss Eszter mûvészetérõl különösen.

güket. Természetesen Eszter estjein is jelen van a hu-

Mindenekelõtt szeretném, ha minden helybeli tudná,

mor (és a pletykarovat). Végezetül a színész profizmu-

hogy Pátynak van egy remek, mindenki számára nyi-

sáról. Olvasó embernek tekintem magam, bár olvas-

tott könyvtára, tájékozott, készséges, önzetlen és segí-

mányaim zöme szakirodalom. A többi is elsõsorban

tõkész könyvtárosa, aki fáradhatatlanul törekszik a

próza. A színházat rajongásig szeretem, de verset rit-

színvonal emelésére. Jó lenne, ha Kollár Péternek, a

kán olvasok. Az elsõ esteken zavart, hogy miközben

Pátyi Kurír 2011. januári számában megjelent írása

Eszter felolvasta a verseket, a közönség nem õt, hanem

(Semmibõl valamit) minél többeket sarkallna további

a kinyomtatott szöveget követte szemével. Nekem job-

tettekre. A könyvtár Irodalmi Klubja olyan ajándék,

ban esett ránézni. Késõbb én is rákaptam a szöveg ol-

amelyet ritkán kap az ember. Jöjjön és tapasztalja meg

vasására, amit jól tettem. Rájöttem ugyanis, hogy ha

minden irodalom- és színházkedvelõ fiatal, felnõtt és

egyszerre látom és hallom a sorokat, nemcsak érteni és

idõs ember az itt szerezhetõ élményeket. Színház ez a

élvezni tudom jobban a költeményt, hanem tanulok

javából, de nem csak az. Számomra a hajdani Egyete-

verset olvasni. Mert azt másképp kell, mint prózát. És

mi Színpad beszélgetõs estjeinek emlékét idézi, ame-

most már szívesebben, sõt örömmel veszem kezembe a

lyek megszólították a hallgatóságot, s amelyek után

költeményeket.

KÖNYVTÁRI

KÖNYVAJÁNLÓ:

DANIEL QUINN: IZMAEL

DR. DARÓCZI ETELKA

Mégis, mi a közös ezekben az országokban? Például az,
hogy az ennivalót elzárva tartják, és az állampolgárnak

1996 környékén olvastam elõször ezt a

dolgoznia, fizetnie kell érte, „primitívnek”

könyvet. Valami megfogott a csúf, zöld bo-

nevezik azokat az életközösségeket, ame-

rítón. Talán a sejtelmes cím? Megvásárol-

lyekben az élelem alanyi jogon jár a törzs

tam, elolvastam. Semmit sem értettem belõ-

tagjainak, és amely életközösségek – csöp-

le. 2010-ben találkoztam újra az Izmael

pet sem mellékesen – harmóniában élnek a

névvel egy blogon. Elolvasva a bejegyzést,

környezetükkel. Hol a helyem a világban?

keresgélni kezdtem az interneten e tárgy-

Része vagyok-e még a természetnek? Vagy

ban. Rábukkantam a könyvre is, amely köl-

nem fontos úgy élnem, elég csak úgy gon-

csönözhetõ a pátyi könyvtárból. Letagló-

dolnom? Egyáltalán, lehet másképp élni?

zott a történet. Napokig csak olvastam, újra

Egyetlen helyes útja van az életnek? Sok vá-

és újra. Zavarba ejtõ kérdéseket taglalt: az

laszt már itt megtaláltam, és még több kér-

egyik országban kiirtják az esõerdõket, szennyezik a

dést is. Az Izmael számomra igazán iránymutató, sors-

tengert, a másik országban minden lehetséges módon

fordító mû lett, a sorozat többi darabjával, a cikkekkel

támogatják a megújuló energiaforrások használatát.

és tanulmányokkal együtt.

PÁTYI KURÍR
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TANÍT

OLVASNI

KISS ESZTER

SZÍNMÛVÉSZ MAGYAR NYELVRÕL, KÖZÖSSÉGRÕL, SZÍNHÁZRÓL

„Az Indiana Egyetemen tartottam évekig rendhagyó magyar
irodalom órákat, s mi sem volt természetesebb számomra itthon, minthogy ennek mintájára Pátyon indítsak irodalmi
klubot” – kezdi a beszélgetésünket Kiss Eszter színmûvész,
akivel évekkel ezelõtt a térségi versmondó verseny zsûrielnökeként találkoztam a színpadon kívül. Mostanában azonban
sûrûn jár haza Pátyra, s nem csak a szülei miatt, hiszen havi, sõt, kétheti rendszerességgel vezet klubfoglalkozásokat a
könyvtárban.

– Öt évig éltem az Amerikai
Egyesült Államokban, ahol elõször Bloomingtonban laktunk.
A híres egyetemi városban, az
Indiana Egyetem magyar tanszékét az a Szegedi-Maszák Mihály vezette, illetve vezeti most
is, akinek az irodalom tankönyvébõl tanultam még gimnazista
koromban. Õ kért meg, lévén
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magyar színész vagyok, hogy
tartsak rendhagyó irodalomórákat a magyar szakos diákoknak, akik összesen nyolcan voltak akkor, hét amerikai és egy
kínai hallgató. Rövid idõn belül
azonban egyre többen jelentek
meg az órámon, mégpedig az
ott tanuló magyarok jöttek, filozófus, matematikus, közgaz-

dász szakos egyetemisták. Kinõttük a kis elõadót, és átvonultunk a közeli kávéházba. De
ez a hely sem lett elég, így hát a
nappalinkban kötöttünk ki,
ahol a szõnyegen ülve beszélgettünk az irodalomról. Mindig elõre megkapták a témát,
együtt értelmeztük a verseket,
mindenki
hozzászólhatott.
Majd Chicagóba költöztünk,
ahol jelentõs számú magyar ajkú lakosság él, ott nekik tartottam ilyen foglalkozásokat. Sokszor ütköztek az álláspontok,
gyakran vitatkoztunk politikai
és történelmi témák kapcsán.
Tehát ezekkel az élményekkel
és tapasztalatokkal tértem haza, és megkerestem Szabó
Andrásné Vilma nénit, máig
szeretett tanító nénimet, aki a
könyvtárba irányított. Kollár
Péter könyvtáros lelkesen társult az ötletem mellé, hisz õ is
kísérletezett hasonlóval.
– Nem szokványos mûfaj ez
egy színész részérõl, s ráadásul
te nem szakmabelieket tanítasz
verset elemezni, hanem mûkedvelõket. Akár küldetésnek is nevezhetnénk.
– Igazából az egyetemi felkérés indított el, de a pozitív viszszajelzések meggyõztek a hatékonyságáról. Chicagóban történt, hogy az ottani erdélyiek,

INTERJÚ

akik jártak az óráimra, azt
mondták, megtanítottam õket
magyarul olvasni. Köztudott,
hogy õk jól beszélnek magyarul, de olvasni nehéz számukra.
S azzal, hogy néha már-már
nyelvtanórába ment át a verselemzés, megtanultak értõen
olvasni. Sajnos, itthon is lépten-nyomon tapasztaljuk a hanyag, helytelen nyelvhasználatot. Most egy hangalámondásról jöttem, ahol rettenetes szöveget tettek elém, olvasás közben javítottam a hibákat. Sajnos, sok fordító alig olvas szépirodalmat, így azután magyarra
átültetni sem tud helyesen, hiszen az írás az olvasással kezdõdik. Tipikus probléma a névelõk felesleges használata, a
birtokos szerkezetek túlterhelése… Ma már, úgy látom,
itthon is elkél a nyelvmûvelõ
szolgálata.
– És a népmûvelés is, hiszen
mindezzel közösséget teremtesz,
formálsz. Sõt, egy marginális
elõadó-mûvészeti mûfajt, a
versmondást is népszerûsíted.
Hogyan közeledsz a szövegekhez?
– Természetesen a versmondás sem kezdõdhet mással,
mint a versolvasással. A költemények tolmácsolásában két
alapeszmére építek, amelyet
még a színmûvészeti egyetemen
Vámos László tanáromtól tanultam. Eszerint ahhoz, hogy
egy költõtõl egy verset elszavaljak, mindent kell tudnom a sze-

mélyes életérõl, hogy a családi
háttere, a szûkebb, tágabb környezet hogyan hatott a költészetére. Természetesen én is
közvetítek egy látásmódot, de

mutogató, celeb viselkedésmóddal, szükség van alázatra.
– Úgy tudom, elsõ generációs
értelmiségi vagy, s a tágabb családotokban sem fordultak elõ

az elõadás során egyensúlyt kell
teremtenem a költõ és önmagam közlendõje között. Ehhez
pedig elengedhetetlen a háttérismeret és a szövegismeret, azaz
az értõ olvasás.
– Nevezhetjük úgy is, hogy
mûvészi
alázat?
Ismerõs,
ugyanis amikor ifjú titánok magamutogatásra használják a
dobogót…
– A színész csatorna, közvetít
a mû és a befogadó között, ezért
mindkét irányba nyitott. Mindez pedig nem fér össze a maga-

mûvészek. Emlékszel olyan jelekre, eseményekre, amelyek a
színház felé irányítottak?
– Ma sem tudom, honnan
vettem, de kétéves koromtól
mondogattam, hogy színész leszek, bár késõbb átmeneti ötletként az orvos, a nyelvtanár is
megfordult a fejemben. Egy
verset általában egy olvasatra
megjegyeztem, tudtam operettrészleteket, meséket szóról szóra visszamondtam. Négyévesen
elhitettem a környezetemmel,
hogy tudok olvasni, ugyanis ra-

PÁTYI KURÍR



2011/3–4

23

INTERJÚ

vaszul megfigyeltem, hol tartanak az olvasásban és én is ott
mutattam a sorokat, és akkor
lapoztam, amikor kellett. Általános iskolában állandóan jártam szavalóversenyekre. Gimnáziumba Budapestre kerültem, ahol megsértõdtem már
elsõben, és nem mentem késõbb verset mondani. Az történt ugyanis, hogy Tóth Árpád
Rímes, furcsa játék címû versével óriási sikert arattam, de
csak második helyezést kaptam, az elsõ egy negyedéves diák lett, mondván, egy elsõs
nem törhet rögtön az élre. Azt
hiszem, nem ez a legjobb módja a gyerekek bátorításának…
Persze az olvasást nem hagytam
abba, minden zsebpénzemet
könyvekre költöttem, õrületes
könyvtárat építettem ki a szobámban, mert állandóan jártam
Budapest antikváriumait.
– Gondolom, nem volt kérdéses számodra a pályaválasztás.
– Valóban, a színmûvészeti
fõiskolával pedig az önálló életem is elkezdõdött, hiszen
nyolctól éjfélig tartottak az
órák, tehát naponta hazautazni
nem tudtam, kollégista lettem,
majd végleg Pesten maradtam.
– A diploma megszerzése
után rögtön a Katona József
Színházba kerültél?
– Igen, s nagyon érdekes,
mert a diákkori vágyam teljesült ezzel: gimnazistaként sokszor álló jegyet vettem a Katona elõadásaira, és a harmadikos
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naplómba leírtam, hogy színész
szeretnék lenni, a Katona József Színház tagja. Bár, minden
álmom így teljesülne! Tizenegy
évig játszottam a színházban,
úgy mentem ki Amerikába,
hogy a társulat tagja maradtam,
és öt év után hazajöttem.
– A magyar és a nemzetközi
színházi élet is rangos mûhelyként tartja számon a Katonát
évtizedek óta. A tradicionális
európai színházzal szemben az
amerikai színjátszás fiatal, be
tudtál kapcsolódni az ottani
szakmai életbe is?
– Annyira, hogy Chicagóban
az egyetemen rendeztem is. A
férjem még azt sem tudta, hogy
hol találja a tanszéki irodáját,
amikor én már színházközelbe
kerültem. Egy kedves barátomat megismertem hétfõn, és
kedden felkért, hogy legyek színészedzõ, vagyis segítsek a próbákon, a rendezésben. Az egyetemen ugyanis van egy társaság,
amely minden negyedévben
csinál egy-egy Shakespeare-elõadást az elsõ három évfolyam
hallgatóival. Így egész generáció nõtt föl a kezem alatt. Már
Rozi is megszületett, amikor a
Sok hûhó semmiért címû darabot egyedül rendeztem, és a
társaság fõ védnöke, a kiváló
tudós, David Bevington, az
amerikai Shakespeare-kiadások
készítõje követte végig a munkámat. Nagy élmény és megtiszteltetés volt számomra.
– Játszottál is?

– Igen, és egészen szélsõséges
színházi vonulatokat tapasztaltam meg. Amerikában például
nincs társulat, hanem színházi
társaságok mûködnek, amelyeket három-négy vállalkozó alkot, akik elõadásonként keresnek színészeket és rendezõket.
Chicago hatalmas város, rengeteg meghallgatást hirdetnek.
Gyakran csak egy hónapig készül egy elõadás, négy-öt bemutatóval, majd a csapat szétmegy.
De részt vettem egyhetes fesztiválon is, amikor az egyfelvonásosra pusztán egy hét alatt kellett fölkészülni.
– Most nyugalmasabb az életed itthon?
– Sokat dolgozom, szinkronizálok is. A társulatunkban
nyugalom van, és igazi csapatmunka a miénk, fölösleges kérdések nem akadályoznak, mert
ugyanazt a nyelvet beszéljük,
õszintén mondunk véleményt,
nem sértõdünk meg egymásra,
úgy mûködünk, mint egy nagy
család. A béke szigete számomra Páty is, amikor édesanyámék
tágas udvarán a három és fél
éves kislányom örömmel szaladgál, sokszor juttatja eszembe
a szabad, boldog gyermekkoromat. Nekem nagyon fontosak a
gyökereim.
SZÁDVÁRINÉ KISS MÁRIA
(A képek az Irodalmi Klub Aranyelõadásán készültek, továbbiak
még a www.irodalmiklub.hu oldalon. Fotó: Szádvári Ferenc)
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Hisszük, hogy a templomot
csak erõs közösség képes felépíte-

KATOLIKUS

TEMPLOM- ÉS KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS

ni, ezért minden szentmise alkalmával elhangzik közös könyörgé-

Bõvelkedett eseményekben a mö-

Novemberben az új harangto-

sünk: „Urunk! Kérünk, adj tehet-

göttünk hagyott egyházi év. Egy

ronyba öt harang került.

séget, lelki és testi erõt, hogy közösségünket és templomunkat a

éve, márciusban egyházközsé-

Eközben a közösségünk is egy-

günk küldöttsége Rómába zarán-

re jobban összekovácsolódott, hi-

dokolt. A pápai audiencián XVI.

szen a nyáron már négynapos

Bízunk abban, hogy a hátralévõ

Benedek pápának átadtuk sze-

családos tábort szerveztünk az

munkálatokhoz az idei évben

rény ajándékainkat, amelyekben

Õrségbe, tavasszal és õsszel pedig

költségvetési forrásból is támoga-

Te dicsõségedre felépíthessük!”

bemutattuk Pátyot, és tájékoztat-

táshoz jutunk, ahogy pályáztunk

tuk Õszentségét a 2007-ben meg-

az Egyházmegyei Hivatalhoz is.

kezdett templomépítésünk örö-

2011. február 4-én múlt 3 esz-

meirõl és gondjairól. Tudomást

tendeje, hogy elhunyt Zsolnay

szerezve nehézségeinkrõl, a Vati-

Béla apátplébános atya. Nevéhez

káni Rádió munkatársa egyedül-

fûzõdik a Pátyi Római Katolikus

álló kezdeményezésnek nevezte

Templomért Alapítvány életre hí-

templomunk építését, a jelenlegi

vása, azzal a céllal, hogy Pátyon

magyarországi körülmények kö-

felépüljön a község katolikus

zött, amely szükségszerûen ütkö-

temploma – mindannyiunk örö-

zik akadályokba a célhoz vezetõ

mére. A mellékelt fotón – nem

úton. Mint mondta: „Aki a forrás

sokkal halála elõtt – Harkai Gá-

felé igyekszik, annak árral szem-

bor atyával együtt látható a mun-

ben kell úsznia”. Tavaly mi éppen
ezt tettük. Annak ellenére ugyan-

HARKAI ÉS ZSOLNAY ATYA
(FOTÓ: SCHUMICZKY ANDRÁS)

katerület megáldását követõen.
Honlapunkon (www.ude.hu)
folyamatosan olvashatnak az

is, hogy nem sikerült pályázati támogatáshoz jutnunk, templo-

– hála Czajlik Zoltán barátunk-

építkezés aktuális állásáról és kö-

munk építését tovább folytattuk.

nak – hegyi és barlangtúrán vet-

zösségünk életérõl. (Információ:

Tehettük mindezt azért, mert vol-

tünk részt. Karácsonykor hitta-

titkar@ude.hu, 06-30/991-4121)

tak, akik kisebb-nagyobb adomá-

nosaink együtt készültek a régi

DR. KÕVÁGÓ ISTVÁN

nyaikkal, mások a kezük munká-

templomban bemutatott betlehe-

JEGYZÕ

jával segítettek. Tovább építkez-

mes elõadására. Szilveszterkor

PÁTYI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

hettünk azért is, mert az Egyház-

együtt szórakoztunk Szögligeten,

megyei Hivatal 7 millió forint

a Szalamandra házban.

kölcsönt nyújtott számunkra a

Február végén hagyományo-

burkolási munkákhoz. Így elké-

san farsangoltunk, a családi

szülhetett a harangtorony, vala-

programon évrõl évre egyre

mint a kerítés vasbeton váza is. A

többen vesznek részt. Idén Ame-

részleges burkolás – technológiai

rikát, illetve a Vadnyugatot

okokból – elengedhetetlen volt a

idézték a jelmezesek, a zenék, a

nyílászárók behelyezése elõtt.

táncok.

ILYEN

EGYSZERÛ LENNE AZ ÉLET…?

Vegyünk 3 mássalhangzót!
S T N
Ha kiegészítjük 2 magas magánhangzóval, MAGASBA NÉZVE = ISTEN
Ha kiegészítjük 2 mély magánhangzóval, a MÉLYBE NÉZVE = SÁTÁN
Tényleg, ilyen egyszerû az élet!
ESZTÉ
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BÖJT:

A LEHETÕSÉG

– A böjt alkalmat adhat arra, hogy munkámmal,
odafigyelésemmel segítsek másokon, a családom-

A keresztény liturgiában húsvét ünnepét egy
hosszú idõszak elõzi meg. Ez a nagyböjt. Jézus nyilvános fellépése elõtt 40 napra elvonult a pusztába, hogy felkészüljön küldetésére. A Biblia tanúsága szerint ezalatt a 40 nap
alatt nem evett és nem ivott semmit. A keresztények közül sokan tartanak 40 napos
böjtöt ma is, amelynek sokféle célja lehet.

ban, a településemen, a hazámban. A másokért
végzett önzetlen munka örömet adhat nekem, és
örömet ad másoknak is.
– A böjt alkalmat adhat arra, hogy keressem életem
megszokott dolgai között azokat, amelyek másokat zavarhatnak. Sokszor mondják, mennyire
rossz, amikor az édesapa telefonja állandóan szól,
este, reggel, hétvégén, és õ mindig tárgyal. Önfegyelem és a másik felé forduló szeretet jele lehet
egy kikapcsolt telefon, vagy kikapcsolt laptop.

A böjt lehetõséget ad arra, hogy rászoruló ember-

Mindezekkel nekem is meg kell küzdenem, napon-

társainkat segítsük. Önmegtagadásainknak, lemon-

ta küzdök azért, hogy megszokásaimat, rossz és jó, de

dásainknak az ad értelmet, hogy amit megvonok

nem nélkülözhetetlen dolgaimat elhagyjam. Kívánom,

magamtól, azt másoknak a javára fordíthatom. Ha

hogy tudjunk ebben a böjtben Istennek és embertársa-

igyekszem kevesebbet étkezni, talán átérzem mit je-

inknak tetszõ módon alakulni.

GÁBOR ATYA

lenthet az éhség, és amit megtakarítok, önmagamtól
megvonok, másoknak adott adománnyá válhat.
– A böjt segíthet önmagam megismerésében. Ha
a számomra fontos, de nem nélkülözhetetlen
dolgokról megpróbálok lemondani, önismeretemben gazdagodhatok. Mennyire vagyok rabja az édességnek, alkoholnak, cigarettának, a
televíziónak, számítógépnek… Kipróbálhatom,
hogy kiegyensúlyozott, boldog tudok-e lenni a
felsoroltak nélkül, vagy ingerültséget, feszültséget vált-e ki belõlem, ha ezeket megvonom magamtól.
– A böjt segíthet életem átalakításában. Ha lemondok bizonyos szokásaimról, felszabadul idõm és
energiám más, lényeges dolgokra. Jobban lehet
idõm akár az Istennel való kapcsolatom ápolására, akár a családi beszélgetésekre, közös játékokra.
– A böjt alkalmat adhat arra, hogy több szeretetet
adjak másoknak. Alkalom lehet arra, hogy elnézõbb legyek a mindennapos bosszúságok idején.
Ne kívánjak rosszat a közlekedésben velem szemben durván, erõszakosan viselkedõknek. Udvariasabb legyek a bevásárláskor, a hivatali ügyintézéseim során, a munkahelyemen. Tudjak lemondani a magam igazáról.
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JÉZUS KRISZTUS ÉS A BÖJT: A böjti idõszak a mai
ember számára a test megtartóztatását jelenti, de a
hús elhagyása jelkép, amellyel figyelmünket a földi
élet élvezetétõl a lelki élet, azaz Isten felé fordíthatjuk. Jézus ezt így fogalmazza meg: „Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a
keresztjét, és kövessen engem!” (Máté 16,24).
Jézus azt is megmagyarázza nekünk, hogy miért
kövessük õt: „Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor
életét adja a juhokért... Én örök életet adok nekik, és
nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki
õket az én kezembõl.” (János 10:11,28) Ígéretében
biztosítja az Õt követõket arról, hogy mennyei országában örök élet vár rájuk.
Végül bizonyságot is tesz saját kereszthalálával és
feltámadásával, melyet így „jövendöl”, megerõsítve
elõzõ ígéretét: „ÉN VAGYOK a feltámadás és az
élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él,
és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e
ezt?” (János 11,25)
Jézus kereszthalálával magára vette gyarló emberi mivoltunk minden bûnét. Tegyük le terhünket a
keresztje alá!
DR. BÁLINT BALÁZS

CIVIL

A PÁKICS
Száguldó Szarvasok, Farkaskölykök, Szorgos Hangyák,
Sebes Sasok és mások: mindahányan bátor, lelki-testi
erõvel bíró keresztyén fiatalok, akik 2006 õsze óta egyre több kalandban vesznek
részt együtt.
SZÁMHÁBORÚ CSOBÁNKA

MELLETT

(FOTÓ: ASZTALOS MÁTÉ)

Õk ugyanis a Pátyi Keresztyén Ifjúsági Csapat (PáKICs) õrsei. A

adása. Olyan közösséget építe-

Idén ötödik alkalommal szerve-

gyermek- és ifjúsági szervezet

nek, amelyben a hit, a tanulás és a

zik meg a PáKICs Méta Kupát,

2006-ban alakult, amikor né-

szórakozás hármassága biztosítja,

melyre pátyi és környékbeli csapa-

hány lelkes református és katoli-

hogy mindenki megkapja azt,

tokat is várnak. Május 21-én,

kus fiatal elhatározta, hogy a

amire a leginkább szüksége van.

szombaton a pátyi focipályán ver-

cserkészet mintájára, életre hív

Jelenleg már 62 tagjuk van, jön-

senyeznek majd. Várják az érdek-

egy csapatot.

nek hozzájuk Páty mellett Buda-

lõdõ gyerekeket, fiatalokat.

A legfõbb céljuk a gyerekek, fi-

keszirõl, Zsámbékról, Tökrõl is.

Ha többet akarnak megtudni ró-

atalok keresztyén értékek szerinti

Jelenleg még a pátyi református

luk, nézzék meg a honlapjukat

nevelése, a magyarságtudatuk

gyülekezethez tartoznak, de fo-

(www.pakics.hu), vagy keressék Dr.

megerõsítése, illetve az életben

lyamatban van az egyesületté ala-

Bálint Balázs parancsnokot a pakics.

szükséges gyakorlati ismeretek át-

kulásuk is.

pk@gmail.hu címen.

SZKM

PÁTYI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMÉRT ALAPÍTVÁNY

REFORMÁTUS

2010-ben 1.639.600 forint érkezett alapítványunkhoz

Minden vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk,

az SZJA 1% felajánlásából. Az újesztendõ kezdetével

ahová mindenkit szeretettel várunk!

ismét kérjük minden jóérzésû adófizetõ magánszemély

Ünnepi istentiszteletek rendje:

segítségét. Saját számlaszámaink, melyre nagylelkû

– április 17. virágvasárnap 10 óra

adományaikat hálás szívvel fogadjuk: Pátyi Római Ka-

– április 20–21. (szerda–csütörtök): 18 óra úrvacso-

tolikus Egyházközség – CIB Bank 1110330319835972-36000001, Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány – Biatorbágy és Vidéke Takarékszöv.,
Páty 64500027 – 13400022

GYÜLEKEZETI ALKALMAK

ra-elõkészítõ alkalom (gyülekezeti terem)
– április 22. nagypéntek: 10 óra istentisztelet, 18 óra
passiós istentisztelet úrvacsorával
– április 24–25. húsvéti istentisztelet 10 óra.

Felújításra szorul a temetõben álló kõkereszt. Kérjük,

A Pátyi Református Templomért Alapítvány köszö-

aki teheti, támogassa a kereszt felújítását! Aki erre a

nettel fogad adományokat a 11742001-20010575

célra adakozna, kérjük, az átutalásnál vagy a postai

számlaszámra.

csekk megjegyzés rovatában jelezze: „Temetõi kereszt”.

Lelkészi Hivatal elérhetõsége: 06 23/343-386.

PÁTYI KURÍR
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A BUDAKÖRNYÉKI PROTESTÁNS MÛHELY

VOLT,

A Protestáns Mûhely a KDNP szervezete, amely a
párt protestáns szellemiségét igyekszik kifejezni,
képviselni. Elnöke Szászfalvi László államtitkár,
aki az elmúlt idõszakban jelentõs erõfeszítéseket
tett annak érdekében, hogy a Mûhely minél több
területi szervezettel gyarapodjon, és tevékenységét minél hatásosabban fejtse ki. A különbözõ helyi szervezetek sokféle programmal vettek részt a
helyi közösségek életében. Ilyenek voltak a különbözõ elõadások, segélyakciók, a Tatabányán megtartott regionális konferencia az oktatásról.

A „Pátyiaknak Pátyról”

LESZ

elnevezésû fotópályázat
téli fordulójára 7 nevezés érkezett. A beküldött fotókat háromtagú zsûri – Gombos Ferenc fotómûvész, Juhász Gabriella grafikus és Szabó Erika fotós,
újságszerkesztõ – értékelte. Döntésük szerint I. helyezett lett Esz Anna: Mézeshegy, erdei bejárat, II.
Papp Krisztina: A Fenyves a Csilla von Boeselager
utcából, III. Kós Árpádné: Patakpart (Kossuth utca)
címû képei. Különdíjat kapott Molnár Klára esti fényeket megörökítõ fotóira. A zsûritagok minden
beküldött anyagot figyelmesen és részletesen elemeztek. Sajnos, kevesen hallgatták a szakmai dicsé-

A Budakörnyéki Protestáns Mûhely 2010. év végén

retet és a jó tanácsot egy-egy felvétel kapcsán. Az

alakult meg Pátyon, a KDNP pátyi csoportjának tagjai

alapítvány nevében köszönöm a zsûri munkáját, va-

hozták létre azért, hogy az országosan több helyen zaj-

lamint az általuk felajánlott díjakat: Gombos Ferenc

ló kedvezõ folyamatokba mi is bekapcsolódjunk. Fiatal

Open címû kiadványait és Szabó Erika Etyeki naptá-

szervezõdésrõl lévén szó, ezért jelentõs munkát mind-

rait, melyeket minden résztvevõ megkapott. Az elsõ

ezidáig még nem tudtunk végezni, de szeretnénk építe-

három helyezett Szabó Erika Otthonom – Etyek, va-

ni, erõsíteni a Zsámbéki-medence protestáns kultúrá-

lamint Páty könyvet is kapott.

ját, s a protestáns szellemiség által a közélet fejlõdését.

A pályázatot tovább folytatjuk tavaszi, nyári és

Terveink között szerepelnek kulturális programok, is-

õszi fordulóval. A négy évszak legjobb 24 képét

meretterjesztõ elõadások, karitatív akciók. Mindezek-

advent elsõ hétvégéjén mutatjuk be a nagyközön-

ben természetesen nemcsak protestáns testvéreink rész-

ségnek. Gombos Ferenc felajánlott egy fotós séta-

vételére számítunk, hanem hívunk mindenkit, aki szá-

vezetést, mely közben szakmai tanácsadást, kon-

mára rokonszenves ez a szellemiség és szolgálat.

zultálási lehetõséget adna a tavaszi forduló részt-

Elsõ rendezvényünkön Pál Sándort, a Magyar Refor-

vevõinek. Szívesen találkozik az érdeklõdõkkel áp-

mátus Szeretetszolgálat Kuratóriumának elnökét láttuk

rilis 17-én, vasárnap délelõtt, 10 órakor a Közössé-

vendégül Pátyon. Nagy örömmel láttuk azt, hogy a

gi Háznál.

pátyiak anyagi támogatásai is hogyan váltak a segítõ

Áprilisi programnak ajánljuk a Biatorbágyi Tûz-

szándék alapjává, miként használták fel a rászorulók

zománc Szakkör munkáinak megtekintését. Ez a

megsegítésére. A Mûhely havonta jelenteti meg hírleve-

kiállítás április 2. és 17. között látogatható, hétvé-

lét, amely tájékoztat a protestáns világ eseményeirõl, és

gén 15 és 17 óra között, hétköznap idõpont egyez-

kiemelten a Zsámbéki-medencében történtekrõl.

tetéssel.

A Protestáns Mûhely szeretettel vár mindenkit, aki szí-

Április 17-én, virágvasárnap, délután 3 órától vá-

vesen csatlakozna munkájához. Érdeklõdni dr. Badacso-

runk mindenkit szeretettel hagyományos Húsvéti

nyi Zoltánnál, a Budakörnyéki Protestáns Mûhely vezetõ-

kézmûves foglalkozásunkra. Anyagokról, eszközök-

jénél lehet a 06 20/374-8197 telefonszámon, illetve a

rõl gondoskodunk. Fõtt vagy kifújt tojást mindenki

badacsonyiz@gmail.com címen.

hozzon magával! Hozzájárulás: 300,- Ft.

DR. BADACSONYI ZOLTÁN
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KÖZÖS

ERÕVEL

forrásaik figyelembe vétele

meg – közösen pályáznak külön-

mellett.

féle támogatásokra.

Törökbá-

– Az egyesületek elnökei rendsze-

A polgárõrség jövõbeni fel-

linti Városõr-

resen tájékoztatják az önkor-

adataihoz tartozik még a telepü-

ség Polgárõr

mányzatuk kijelölt képviselõjét

lésrõl kivezetõ utak és a „zöld-

Egyesület és a

a területen tapasztalható közte-

utak” (pl.: Jenei-dûlõ, Fenyves

Pátyi Polgárõr

rületi visszásságokról, egymás-

környezete stb.) ellenõrzése. Az

Egyesület ve-

nak információt nyújtanak a

illegálisan lerakott hulladékok

zetõsége már-

bûnmegelõzés elõsegítésére.

„gazdáinak” felderítése, így a

ciusi 8-án, Pátyon együttmûkö-

– Igény szerint akár közös segít-

környezetszennyezés megfékezé-

dési megállapodást írt alá. A do-

séget nyújtanak a Rendõrség és

kumentum megfogalmazza azo-

a Katasztrófavédelem munká-

A közösségi összefogás szüksé-

kat az alapvetõ feladatokat, ame-

jához. Egymásnak segítséget

gességét szorgalmazza az a kezde-

lyek biztosítják a személyi és ma-

nyújtanak a polgári védelmi

ményezés, amely a pátyi lakosok

gántulajdon védelmét a helyi pol-

feladatok ellátásában.

számára lehetõséget nyújt a Pátyi

A

gárok számára. A megállapodás
célja: „Törökbálint város, Páty

– Együttmûködnek a helyi köz-

terület-felügyelettel.

se, illetve teljes felszámolása.

Polgárõr Egyesület támogatására.
Autóra, postaládára ragasztható

község közrendjének, közbizton-

– Fokozott figyelmet fordítanak

ságának növelése, a szervezett és

az iskolák környékére, vala-

pátyi Bioboltban, amelynek ára

tervszerû bûnmegelõzés megvaló-

mint a gyermek- és fiatalkorú-

500,- Ft. Ha valaki vásárol mat-

sítása, a bûncselekmények csök-

ak által gyakran látogatott

ricát, az összeggel a járõrautók

kentése, a bûnalkalmak lehetséges

szórakozóhelyekre.

üzemanyag ellátását támogatja.

támogató-matrica

kapható

a

minimalizálása, a gyermek- és if-

– A rendelkezésükre álló techni-

A matrica azt is jelzi, hogy az au-

júságvédelem, valamint a bûn-

kai eszközökkel egymásnak,

tó tulajdonosa a pátyi lakókör-

megelõzés elõsegítése.” A szerve-

elõre egyeztetett idõpontok-

nyezetbe

zetek elengedhetetlennek tartják,

ban, technikai-szakmai segít-

könnyebbé válhat az idegenek ki-

a bizalom erõsítését az önkor-

séget nyújtanak, a tágabb kör-

szûrése.

mányzatok, a rendõrség, a civil

nyezet, az egymással egybefüg-

szervezetek és a polgárok között.

gõ térségi együttmûködésben,

Az egyezmény széleskörûen

a rendelkezésükre álló szak-

taglalja: csak akkor tudnak ered-

technika hatékony kihasználá-

ményeket elérni, és azokat a la-

sa érdekében.

kosság felé prezentálni, ha a ré-

– Rendszeresen találkoznak, tag-

gióban mûködõ polgárvédelmi

jaiknak lehetõvé teszik a pol-

egyesületek összefogva, egymás-

gárõr ismeretek átadását, a

sal napi kapcsolatot tartva, aktu-

bûnmegelõzési tapasztalatok

ális információk birtokában dol-

megosztását.”

goznak. Néhány gondolat a meg-

Emellett közösen szerveznek

állapodás részleteibõl:

polgárõrvizsgákat az új belépõk

– „Közösen végeznek bûnmeg-

számára, és továbbképzõ tanfo-

elõzõ járõrszolgálatot, lét-

lyamokat a tagoknak. Esetenként

számarányaik, és anyagi erõ-

– ha azt mind a két fél úgy ítéli

tartozik,

és

ezzel

HÁJAS ÁGNES

A PÁTYI POLGÁRÕR EGYESÜLET
TÁMOGATÓI:
Bebi Hotel Magánbölcsõde –
Páty, Ecool Kft., Budavill Kft.
Meglepetés Bt., Pátyi Print
Bellandor Lovas Klub
Kiss Gézáné nyugdíjas – Páty
Pintérhegyi út
A Pátyi Polgárõr Egyesület várja
az önkéntesek jelentkezését!
Elnök: Váraljai András
Telefonszám: 06-20/510-5669
(a nap 24 órájában hívható),
e-mail: info@patyipolgarorseg.hu,
http://www.patyipolgarorseg.hu
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A

POLGÁRÕRSÉG BESZÁMOLÓJA

SÁRKÁNY-KÖR
TERMÉSZETJÁRÓ

ÉS

A fokozott polgárõri jelenlét el-

nem teljes felületét. Az ok

lenére március elsõ heteiben és a

egyelõre ismeretlen. A csele-

hosszú hétvégén számos bûncse-

kedet – ha nem volt szándékos

Klubnapok a Mûvelõdési Házban:

lekmény történt.

– akkor igen nagy felelõtlen-

17.00–19.00

– Március 13-án, vasárnap 17

ségre utal, mivel balesetveszé-

2011. április 8. A Pilis-hegység vé-

óra környékén a Széchenyi ut-

lyes az arra sétáló emberekre,

dett természeti értékei

cában családi ház betöréséhez

állatokra és az elhaladó jármû-

2011. április 22. Túracélok a Bu-

riasztották a rendõröket és a

vekre egyaránt. Emellett kör-

dai-hegységben

polgárõröket. A behatolók a

nyezetszennyezés miatt eljárás

Túra:

nyílászáró kifeszítésével jutot-

indulhat a „szemetelõ” ellen.

– 2011. április 17. (vasárnap)

tak be a házba. A nyomozás

– Március 16-án, a délutáni

Találkozó: 7.15–7.30 között az

elindult a személyleírások és a

órákban a Rákóczi utca 11.

új óvodánál. Túraútvonal: Pilis-

rögzített

szám alatt található szelektív

hegység: Csobánka–Macska-bg

gyûjtõkonténerek egyikébe,

–Ziribár-hegy (Zsomboly)–Pilis-

épülete

egy pátyi lakos (autójából ki-

szántó.

elõtti virágládákba (immáron

emelve) több zsák sittet he-

Útiköltség: kb. 1800 Ft/fõ. Tá-

több éve) Zsarnóczay István

lyezett el. A Faluüzemeltetés

volság: kb. 10 km. Budapesti

szervezésében a ZsMTE tava-

egyik dolgozója szemtanúja

csatlakozás: Batthyány-tér HÉV

szi virágokat ültetett. Sajnos,

volt az esetnek. Így sikerült

vége 8.30–8.40 között

az arra járók nem sokáig gyö-

rövid idõn belül az autó

nyörködhettek a közterületen

rendszáma alapján azonosíta-

Találkozó: 8.15–8.30 között az

pompázó színes növényekben,

ni a tulajdonost, majd közös

új óvodánál. Túraútvonal: Bu-

mivel március 15-e utáni na-

megegyezés alapján az elhe-

dai-hegység: Mézes-hegy–Hi-

pon ismeretlen tettes/ek jó né-

lyezett sitt eltávolítására kér-

degvölgyi erdészház–Nagy Ko-

hány tövet eltávolítottak a lá-

ték fel.

pasz–Nagykovácsi.

dákból. A virágokat hamaro-

A Faluüzemeltetés és a Polgár-

Útiköltség: kb. 1000 Ft/fõ. Tá-

san pótolják – kaptuk az in-

õrség felhívja a lakosság figyel-

volság: kb. 12 km. Bp.-i csatl.: –

formációt – ennek tudatában

mét, hogy a szelektív gyûjtõszi-

Elérhetõség: Tihanyi Péter (túrave-

eszünkbe juthat: „Ki a virágot

geteken kihelyezett (papír – mû-

zetõ) Tel.: 30/579-9423, 23/343-

szereti, rossz ember nem le-

anyag – üveg) konténerekbe ki-

550, e-mail: fotonzoo@gmail.

het.” … Ki ellopja, milyen

zárólag a konténerek oldalán

com, web: muvhazpaty.hu

ember?

feltüntetett

helyszíni

adatok

alapján.
– Az

önkormányzat

– Bejelentés érkezett a Jenei dû-

– 2011. április 30. (szombat)

hulladékfajtákat

dobják be.

VÖRÖSKERESZT

SZERVEZET ALAKUL

lõ mellett lévõ Bellandor Lo-

A polgárõrség az említett te-

vardától. Március elsõ két he-

rületeket fokozottabb ellenõrzés

2011. április 19-én, 18 órakor a

tében napi rendszerességgel az

alá vonja. Továbbá a rendõrség

helyi Vöröskereszt alakuló ülést

Erkel Ferenc utcától a Lovar-

is megerõsített szolgálattal vé-

tart a Mûvelõdési Házban.

da

gez ellenõrzéseket Pátyon ápri-

Várunk minden segíteni szándé-

listól.

kozó lakost!

bejáratáig

ismeretlen

személy/ek üvegtörmelékkel
szórta/ák tele a földút majd-
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KÓRUSTÁRSAK

KERESTETNEK

Korosztályi összetételünk igen
vegyes, a húszévestõl a nyolcvanig minden korosztály megtalálható, a többséget a negyvenesek
alkotják, de a három generáció
kiválóan megfér egymás mellett.
Bátran mondhatjuk, hogy az
együtténeklés lassan közösséggé
kovácsol bennünket, ahova szeretettel várunk minden énekelni
szeretõ lakost, kicsiket, nagyokat,
férfiakat, nõket egyaránt. Biztosan tudjuk, hogy Pátyon sem kevesebb jó hangú, éneket, zenét és

A

KÖZSÉGI ÜNNEPÉLYEN

(FOTÓ: ASZTALOS MÁTÉ)

közösségi együttlétet kedvelõ
polgár lakik, mint máshol, ahol

Lassan másfél éves a Pátyi Köz-

csatlakozni, ideális esetben leg-

kórusok mûködnek. A próbáin-

ségi Kórus. 2009-ben alakul-

alább még nyolcnak.

kat minden szerdán a Mûvelõdé-

tunk, néhány énekelni szeretõ

A szép hangzás, a változatos

si Ház kistermében tartjuk fél 6-

pátyi lakos kezdeményezésére.

mûvek éneklése igényli a nõi kó-

tól 7-ig. Karnagyunk Köllõ Paula

Magam is énekelek a nagy múl-

rustagok bõvülését is, fõleg a

énektanár, karvezetõ.

tú, kiváló biatorbágyi Pászti

szopránban és a mezzoban elkel-

Miklós Vegyeskórusban, s azt

ne az erõsítés.

Az idén elõször rendezzük
meg a Magyar dal napja programot, és Kirchheimbe, testvérvá-

gondoltuk páran, hogy helyben

Szívesen látjuk azokat is, akik

is alakíthatnánk egy éneklõ csa-

hangszeren is tudnak játszani,

patot.

hisz elfér idõnként kíséret is a

Részletesen tájékozódhatnak

Úgy tûnik, az ötletünk máso-

kórus mellé, akár gitár, zongora

rólunk honlapunkon, a http://

kat is dalra fakasztott, hiszen már

vagy vonós hangszer, hogy minél

patyienekkar.lapunk.hu oldalon.

22-en (18 nõ és 4 férfi) vagyunk,

színesebb legyen az elõadásunk.

rosunkba is meghívást kaptunk.

CZETTNERNÉ KATI

ami kamarakórusnak kiváló, ha
megfelelõ a szólamok összetétele.

1% A PÁTYI CIVILEK RÉSZÉRE

Jelenleg hatan a szopránban, hatan a mezzo és hatan az alt szó-

A nyilatkozatok május 20-ig juttathatók el az Nemzeti Adó- és

lamban énekelnek, a négy fiú

Vámhivatalhoz, akár az adóbevallástól függetlenül is.

most az altot erõsíti.

– Alapítvány Páty Fejlesztéséért: 19179801-1-13

A további fejlõdésünk fontos
lépcsõje lehetne, ha a fiúkból két
szólamot tudnánk kialakítani,

– Páty Faluközösségért Alapítvány: 18663468-1
– Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány:

18687996–2–13

vagyis megjelenhetnének a már

– Pátyi Református Templomért Alapítvány: 18661363-1-13

klasszikus férfi szólamok is, a te-

– Alapítvány a Pátyolgató Óvodáért: 18720923-1-13

nor és a basszus. Ehhez azonban

– A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066

több férfinek kellene a kórushoz

PÁTYI KURÍR
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ÚJKORI

ELSÕ SVÁB BÁL

színházjegyet ajánlott fel, ahová szintén tombola felajánlásként, Porkoláb

Páty újkori történetében elõször, 2011. február 19-én, Páty
Német Nemzetiségi Önkormányzata sváb bált rendezett a
község Mûvelõdési Házában. A
mulatság iránt annyian érdeklõdtek, hogy voltak, akik be
sem fértek a terembe.

József taxival szállította a nyerteseket, majd az elõadás végén haza is.
Palotás Jánosné, a Landora Pizzéria
üzemeltetõje, kétszer két személy részére szóló vacsora felajánlást tett.
Szeitz Zsolt kecskegidát ajánlott fel,
amelyet többen is szerettek volna
megnyerni. Czettner Sándor és
Czettner Sándorné saját termésû bora díszdobozos csomagolásban várt

Az eseményre meghívtuk Páty testvértelepülése, Kircheim képviselõit, Grabler Helibertet és feleségét

gazdára, pálinkájukat díszdoboz nél„HAJNALIG ROPTÁK A TÁNCOT”
(FOTÓ: BERECZKY GÁBORNÉ)

Margaretet, továbbá Knud és
Susanne Scheibet.

kül is nagy örömmel vitte el a szerencsés nyertes. Bort ajánlott fel Dankó
Miklós is, Gábor Ákos pedig az Ida

vacsoráról a Landora Pizzéria gon-

Cukrászda híresen finom tortáiból

A báltermet a Német Nemzetisé-

doskodott, amely után versenytán-

hozott kettõt. Rokolya Péter, az Al-

gi Önkormányzat tagjai és segítõik

cosok – Kiss Richárd és csinos part-

ma Travel Klub szép naptárait és

díszítették fel. Az est során a Szomor

nere – rumbát táncoltak. A tízéves

Pátyról szóló könyveit ajánlotta fel.

Sramli zenekar népviseletben húzta

Holczer Attila – korát meghazudtol-

A lelkes bálozók hajnalig ropták a

a talpalávalót, remek hangulatot kel-

va – fantasztikus trombitajátékkal

táncot. Reméljük, mindenki jól érez-

tettek a német és a magyar népi mu-

bûvölte el a nézõközönséget.

te magát, és következõ rendezvé-

zsikával. A köszöntõ után Bereczki

A bál színvonalát az igen értékes

nyünkön is ilyen szép számmal és jó

Cseh

tombolatárgyak emelték. A fõdíjat –

hangulatban vesznek részt, bizony-

Ferencné, Csurdi Jánosné, Simon

egy hajdúszoboszlói wellness hétvé-

ságul arra, hogy nincsenek kibékít-

Lajos, Gálicz Teréz, Tolnainé Meg-

gét – Sági György ajándékozta.

hetetlen ellentétek népek és nézetek

tért Mária, Görög Ágnes, Peregovics

Dammelhard János két személy ré-

között.

Ferenc és Hessz Erzsébet néptánccal

szére a Budaörsi Játékszín Kocsonya

nyitotta a bált. A sváb ételekbõl álló

Mihály házassága címû darabjára

Gáborné,

Cseh

Ferenc,

DÍJLOVAGLÁS PÁTYON

DR.

MAJOROS ILDIKÓ

PÁTY NÉMET NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZATÁNAK

ELNÖKE

versenyigazgatótól. Ezek szerint versenyeznek kezdõ,
könnyû, közép és nehéz osztályú lovakkal. A mostani

A Bellador Lovarda modern, kulturált, fedett pályás

verseny tétje az õszi országos bajnokságra jutás volt.

lovaglóterében tartották március 14-én az országos

Egy-egy osztályon belül külön-külön mérték össze tu-

A kategóriás minõsítõ díjlovagló versenyt.

dásukat az ifjúsági és a felnõtt lovasok. A hangulatot

A pátyi lovasklub már hatodik éve ad otthont különbözõ lovas programoknak, szervez országos verse-

fokozta, hogy a kiváló lovas, Dallos Gyula, hosszú kihagyás után, ismét megjelent a négyszögben.

nyeket. „Itt a ló idomítottsága a bírálat alapja, a külön-

Pátyon július elején országos szabadpályás ifjúsá-

féle feladatok révén derül ki, hogy melyik ló mennyi-

gi bajnokság lesz, ami számos kísérõ programmal

re idomított – tudtuk meg Dr. Terék Sándor díjlovas

várja a helyi és vidéki érdeklõdõket.
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ZÖLDÚT PÁTYON
A fõváros közelében a Zsámbékimedence természeti és építészeti
látnivalóival csábítja a kirándulókat. A változatos tájelemek kiváló
terepet jelentenek a kerékpározás
szerelmeseinek, már akkor, ha be
is tudják járni két keréken a vidéket. A Buda Vidék Zöldút Szövetség 2007-es kezdeményezése arról szólt, legyenek „nemmotoros
útvonalak” kijelölve a Zsámbékimedencében is, erre a célra még
pályázati lehetõség is adódott .
A Buda Vidék Zöldút Szövetséget 2011 januárjában közhasznú társadalmi szervezetként jegyezte be a bíróság.
A Szövetség jelenleg a szekérút-típusú zöldútvonalak kijelölésén és fejlesztésén munkálkodik,
ami a szomszédos településeket
összekötõ egykori szekérutak, a
kapcsolódó kisebb földutak, a
kisforgalmú régi fõutcák és
egyéb aszfaltos utak összefüggõ
hálózattá alakítását jelenti.
netén. Végezetül Páty jelenlegi vo-

Márton-napi sokadalmat, ádventben

„A magashegyi túrázásnak, termé-

natkozásában kiemeli: „Pátyon a

élõ betlehemet állítottunk.

szetjárásnak több évtizedes hagyo-

múlt évben megalakult Magyarok

A múlt év sikerein felbuzdulva

mánya volt Magyarországon. Az

Szövetsége keresi az utat a falusi tu-

baráti összefogással, sok külsõ segít-

XIX. század végétõl tevékenykedett a

rizmus felé a faluval közösen. A Pátyi

séggel a Kincsem közben remélhetõ-

Magyar Kárpát Egyesület és az Erdé-

Tavasz rendezvényén mutatkozott be

leg megújul a ház, lesz igazi kemen-

lyi Magyar Kárpát Egyesület. Több

elõször, majd a Pincenapok kaval-

ce, melynek parazsa átmelegíti az

tucat menedék- és turistaházat emel-

kádjánál már a Hagyományok Há-

erre vágyókat, álmodunk sok új

tek a történelmi határainkon belül,

zánál szervezett programokat. Nyár

programot, melyre várjuk a falu ér-

amelyekben csoportos szállást és sze-

elején megjelent újságunk, a Pátyi

deklõdõ lakóit.”

rény ellátást biztosítottak a szerve-

Parázs elsõ száma. Részt vettünk

(A Zöld levél – természetjárás és a

zett

kedvezõ

Bösztörpusztán a Magyarok Orszá-

falusi turizmus cikk, a történeti beve-

áron.” – írja a szerzõ, majd végigve-

gos Gyûlésén a Hun Magyar Alapít-

zetõvel együtt a www.paty.hu oldalon

zet a túrázás, a falusi turizmus törté-

vánnyal közösen. Megszerveztük a

olvasható.)

ZÖLD

LEVÉL

természetjáróknak

PÁTYI KURÍR
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A LYME

BORRELIOSIS (RÉGI NEVÉN

LYME-KÓR)

Kevésbé tudott, hogy országunk-

kóron túl számos más betegség

lítására legyen kullancs-eltávolí-

ban és Európában négyféle bor-

kórokozóit terjesztik a kullan-

tó kanál (mely kapható a gyógy-

relia baktérium okozza e komp-

csok, ezért egész éven át ajánlott

szertárakban és az állatpatikák-

lex kórképet. Közülük az elsõ ál-

az élõsdik elleni nyakörv, vagy

ban) a házipatikákban, illetve

talában bõr és mozgásszervi, a

havonta a bõrre cseppenthetõ

szükség esetén a hátizsákban, va-

második idegrendszeri, és a har-

spot on készítmény.

lamint az autó egészségügyi dobozában is.

madik elsõsorban izületi, moz-

A kertekben javasolt sûrûn

gásszervi kórképeket alakít ki

nyírni a gyepet, megszüntetni a

A támadó ellenfelet nem sza-

kutyáinkban is. A negyedik kór-

bozótost, felszámolni a mezei,

bad megsemmisíteni! Teteme

okozó szerepe még vizsgálatok

erdei állatok, fõleg a sünök szá-

fontos biológiai információval

tárgyát képezi.

mára rejteket adó farakásokat.

szolgálhat.

A

+Gyógyít-Lak

Az elmúlt években a Lyme-

Fontos! A kutyáink kullancs

Pátyi Kisállatrendelõben a Lyme

kóros kutyabetegek számának

elleni kezelésével (kullancs men-

gyorsteszttel percek alatt megál-

növekedése miatt azt javasoljuk a

tességével) nemcsak kedvencünk

lapítható, hogy a páciensbõl eltá-

felelõs és gondos gazdiknak az

egészségét, hanem magunkat és a

volított

abszolút biztonság eléréséért,

lakókörnyezetünkben élõket is

Lyme-kórokozót.

hogy mind a kétféle Lyme borre-

védjük a kullancsoktól!

kullancs

tartalmaz-e

DR. KAPILLER ZOLTÁN

Minden védekezés dacára ku-

ÁLLATORVOS

Csak a kutyák számára van e

tyáikat és gazdáikat érheti kul-

06 30/552-1220

betegség ellen védõoltás, EM-

lancs csípés. A vérrel szívott, ki-

(A teljes cikket a www.paty.hu oldalon

BER számára nincs! A Lyme-

fejlett kullancs szakszerû eltávo-

olvashatják.)

liosis elleni vakcinát adassák be.

FELHÍVÁS

A

HPV

ELLENI VÉDÕOLTÁSRA

TÜDÕSZÛRÉS PÁTYON
2011. április 26. és május 6.

P áty Község Önkormányzata

2011-tõl a 14 év feletti pátyi

idén már harmadik alkalommal

lakosok, akik nem tartoznak a

biztosítja

100%-os

térítésmentesen,

a

kedvezményezettek

között a Mûvelõdési Házban
(Páty, Kossuth u. 77.)
A vizsgálat ideje naponta:

pátyi általános iskola 8. osztá-

körébe, jelentõs kedvezménnyel

hétfõ, szerda:

lyában tanuló leánygyermekek

juthatnak a védõoltáshoz a pátyi

12.00–18.00 óra.

méhnyakrák és nemi szervi sze-

patikákban, az önkormányzat és

kedd, csütörtök, péntek:

mölcsök (HPV 6, 11, 16, 18) el-

a patikák közötti megállapodás

08.00–14.00 óra

leni védõoltást, amennyiben a

alapján. Az oltóanyag vényköte-

A tüdõszûrés minden, 30. élet-

szülõk kérik leánygyermekük

les! A részletekrõl érdeklõdjön

évét betöltött lakos részére kö-

számára a 3 oltásból álló oltási

háziorvosánál!

DR. BECKA ÉVA

telezõ! Személyi igazolványt,

HÁZIORVOS

TB kártyát, valamint az elõzõ

Human

évben kapott tüdõszûrõ igazo-

sor beadását. Az önkormányzat
úgy döntött, hogy kiterjeszti a

(Amit

HPV elleni prevenciós progra-

Papilloma Vírus fertõzésrõl címmel bõ-

lást hozza magával!

mot a helyi általános iskolában

vebb tájékoztató olvasható a doktornõ

PÁTY KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL

tanuló fiúkra is.

tollából a www.paty.hu oldalon.)
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BORÁSZ

SIKER

Harmadik éve versenyeznek kiváló borászaink, hogy hat kategóriában nyerjék el a „Magyar
Tudományos Akadémia Bora
2011” elismerõ címet. Az MTA
országos minõsített borversenyére több mint 53 borászat nevezett be, mintegy 140 borral. A
Pátyon élõ Ritecz János, a csopaki Petrányi Pincészet borásza
harmadik helyezést ért el a felsõ
kategóriás vörösborok igen szoros versenyében, a 2009-es évjáratú Cabernet Sauvignonjával.

EGY

A

PÁTYI MOTOROS LÁNY

Matusek Andrea 2010-ben elnyerte új motorjával a „Legeredményesebb Competition
versenyzõ” címet. Ezzel együtt
összesen már 8 összesített helye
van. Az utolsó, többnapos kunmadarasi rendezvényen 2 versenyt rendeztek; Országos Bajnoki Futamot, és egy Alpok Adria Futamot. A nemzetközi mezõnyben mind a két nap Andrea bizonyult a legjobbnak.
2010-ben a legjobb eredménye
8,15 mp 402 méter alatt, ahol

KIS MOZGÁS SENKINEK SEM ÁRT!
nyújtott térddel emelkedjünk láb-

országon, a 18. születésnapját áp-

ujjhegyre 2×30-szor (sarkunkkal

rilis 2-án ünneplik a klubok Buda-

éppen csak érintsük a talajt). A két

pesten, amelyre készülnek a pátyi

ismétlés között és azt követõen

lányok, asszonyok is.

mindig nyújtsunk. Lépjünk egy lé-

Most egy kis útmutató azok-

pést hátra, maradjon a kéztámasz a

nak, akik még gyûjtik a bátorságot

pulton, zárjuk össze lábfejünket,

ahhoz, hogy csatlakozzanak hoz-

toljuk elõre csípõnket úgy, hogy

zánk, vagy esetleg elfoglaltságaik

hátul feszüljön a térdhajlat. Ma-

miatt nem áll módjukban beállni

radjunk így 30 másodpercig. Min-

közénk. Az elsõ lépéseket izmaink

den húscsere után végezzük el

formálása érdekében otthon, házi-

ugyanezt a gyakorlatsort. A 3. so-

munka közben is megtehetjük.

rozat (180 emelkedés) után álljunk

bantartásával, aztán minden hó-

meg, mert különben a másnapi
Intelem: az emelkedéseknél

Tehát: sül a rántott csirke – van

ügyeljünk arra, hogy bokáink ne

pár üres percünk. Itt a legjobb le-

dõljenek kifelé, így óvjuk bokasza-

hetõség vádlink erõsítésére. Tá-

lagjainkat! Hajrá, a jövõ hónapban

maszkodjunk a konyhapult szélé-

folyt. köv.

ba, feszítsük meg farizmunkat,

PÁTYI PIAC

IDA

NÉNI DIÓBELET ÁRUL

izomláz kedvünket szegheti.

napban továbbhaladunk felfelé.

re, álljunk vállszéles terpeszállás-

265 km/h-s sebességgel szakította át a célvonalat. A legújabb
motorját számos vásáron kiállítják, jelenleg a BNV-n látható.

A

Nagykorú a Príma Torna Magyar-

Kezdjük lentrõl, a lábszár kar-

ANDREA KUNMADARASON

TANOSS ADRIENNE
TESTNEVELÕ TANÁR,

PRÍMA TORNA

OKTATÓ

Egyéves születésnapját ünnepelte a Landora Pizzéria teraszán mûködõ, az étterem kezdeményezésére létrejött kistermelõi piac. A szombati piacnapokon a piacmenüt is megkóstolhatják.
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MEGHATÁROZÁSOK
VÍZSZINTES: 1. A címben szereplõ mûvész eredeti neve. 16. Gyakorító igeképzõ, az -el és az -öl társa. 17. Nõi becenév. 18. Szám közepe! 19. Az alumínium rövid neve. 20. Lövedéket lövéssel kiröpít.
21. Dunakeszi része. 23. Vízszintes 42. sz. alatt levõ komédia címszereplõje. 26. All inclusive, rövidítve. 28. Többes számú fõnévi kérdõ névmás. 29. A magyar konyha elengedhetetlen kelléke, az elsõ
szótagban + ékezettel. 31. Többesben van! 32. Nem törtszám a matematikában. 34. Becézett Miklós. 35. A madarak királya. 36. Városállam az ókori Mezopotámiában. 37. Albumban van! 39. …
Krisztián, az FTC egykori labdarúgója (1976–). 41. AZH. 42.
Moliére legismertebb mûve 1668-ban keletkezett. A klasszicizmus
szabályainak megfelelõ, de prózai formájú – így saját korában kevésbé sikeres és befejezetlennek tekintett – jellem-(szenvedély) komédia, középpontjában a világirodalom egyik legismertebb (merész
torzításokkal megrajzolt) tragikomikus figurájával. A vígjáték-irodalomban – Moliére-nél különösen – gyakori köznévi cím eleve arra a hibára, torzulásra irányítja a figyelmet, melynek leleplezése, nevetségessé tétele a mû célja. 45. Félig móka! 46. Európai nép. 48.
Iráni nyelvû nép Ázsiában. 49. Olasz férfinév. 51. Igekötõ. 52.
Robert …, francia regényíró (1908– 2004). 54. Rajongva tisztel. 57.
Rangjelzõ szócska. 58. Folyó az Ibériai-félsziget északi részén, Spanyolország legbõvizûbb folyója. 60. Valóságnak, ténynek tekinthetõ.
61. Csak félig drágul! 62. Pártok vagy államok szövetsége. 64. Repül. 68. Szemével érzékel. 69. Szépirodalmi mûveket alkotó személy. 71. Ajtóban áll! 72. Moliére 1666-ban keletkezett harsány humorú vígjátéka, amelyet Kazinczy Ferenc fordított le magyarra.
FÜGGÕLEGES: 1. Héber eredetû bibliai férfinév 2. Ritka férfinév. 3.
Szlovákia hetedik legnagyobb városa, itt alapított egyetemet Pázmány Péter esztergomi érsek 1635-ben. 4. A has alsó tájéka. 5. …

Zadora, amerikai énekesnõ és színésznõ az 1980-as évek egyik sztárja volt, elsõsorban Európában (1954–). 6. Moliére egyik legjobban
sikerült vígjátéka (1664). Mûfaja komédia, célja ezzel sem csak a nézõk megnevettetése, hanem az emberek hibáinak megjavítása is volt.
Szerkezete könnyen áttekinthetõ: egy jómódú polgári családba befurakodik egy álszent, aki ravaszságával csaknem végsõ romlásba dönti õket. 7. Méretre vág. 8. Laza, nem eléggé feszes. 9. Folyadék egy
helyben áll, nem folyik. 10. Ugyanaz, mint a vízszintes 16. sz. 11. A
Notre Dame rút és púpos, mindenki által megvetett, ám nemes lelkû
harangozója. 12. Európa Kupa. 13. Határt kijelöl, megszab. 14. Becézett Ilona. 15. Moliére-t pályája elsõ szakaszában fõként az érzelmek szabadságának gondolata foglalkoztatta. A kor uralkodó erkölcsi felfogásával szemben azt vallotta, hogy minden ember, ha másnak nem is, de saját magának az ura. Következésképp a fiatalokat
megilleti az a jog, hogy jövendõbelijüket szívük szerint, s ne másnak
a parancsára válasszák ki. 1662-ben keletkezett mûvében saját féltékenységét és megcsalattatásait írja meg és játssza el. 22. Az ezüst
vegyjele. 24. Tengelye körül gyorsan forog. 25. OE. 27. … Miklós, a
19. századi magyar nemzeti szobrászat legnagyobb alakja. 31. Gustav
…, cseh-osztrák zeneszerzõ, karnagy, 1888-tól az Operaház karnagya
és igazgatója (1860–1911). 33. Fõnévképzõ, az -ály párja. 34. Német
motorkerékpár márka. 37. AVN. 38. Folyadék. 40. … rasa, tiszta lap.
41. Az ezüst vegyjele. 42. Angolna, németül (AAL). 43. Tanúhegy Vas
megye keleti részén, a Kemenesalján (291 méter). 44. Könnyû kis hadihajó. 47. Tiltószó. 49. Az alumínium vegyjele. 50. Gabonából
szemcsésre darált õrlemény. 53. Diana …, amerikai énekesnõ, színésznõ (1944–). 54. Becézett nõi név. 55. Német férfinév. 56. Száját
önkéntelenül kitátva hosszú, mély lélegzetet vesz. 58. Az egyéniség,
az Én. 59. A hová? kérdésre felelõ névutó. 61. Ókori görög törzs. 63.
Intézõ Bizottság. 65. Duplán: édesség. 66. Dátumrag, az -én párja.
67. Azonos betûk. 70. Románia autójele.

A lapban megjelent rejtvények megfejtését Szabó Tibornak, a szatibo54@gmail.com címre küldjék el vagy borítékban adják le a Bocskai István Általános Iskolában
a nevére. A megfejtõk között felnõtt kategóriában 2 adag pizzát sorsolunk ki a Landora Pizzéria felajánlásaként, a szerencsés nyertes gyermek 1 óra ingyenes lovagláson vehet részt a Bellador Lovardában, aki a Bocskaisokkban lévõ keresztrejtvényt is megoldja, még egy fagylaltkelyhet is választhat a Cafe Trevi Presszóban.
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HIRDETÉS

Páty Vagyonkezelõ és
Közmû Üzemeltetõ Kft.
új ügyfélfogadási helye és
ideje:
2071 Páty, Rákóczi u. 74.
(régi Posta épület)
Hétfõ: 9–13 óráig
Szerda: 14–20 óráig

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Szívünkben maradsz,
nem feledünk téged.
Hogy eddig velünk voltál,
hálát adunk az égnek.”
Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik drága
férjem, Lukácsi József temetésén
részt vettek, utolsó útján elkísérték, sírjára virágot hoztak, mély
gyászomban osztoztak!
Gyászoló feleség és gyermekei

PÁTYI KURÍR
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HIRDETÉS

EGYEDI SÍRKÖVEK garanciával
GRÁNIT, MÁRVÁNY, MÛKÕ, MÉSZKÕ, ÚRNAKÖVEK
bontás, állítás, tisztítás, felújítás, murvázás,
megdõlt sírkövek helyreállítása, bontott sírkövek tárolása
ABLAKPÁRKÁNYOK KONYHA- és FÜRDÕSZOBAPULTOK
méretre gyártása gránitból, márványból,
mészkõbõl, aglomerátból.
Kirakat megtekinthetõ: Páty, Kossuth L. u. 171.
Megrendelhetõ: Vanyek Béla kõfaragó
Páty, Móricz Zs. u. 14. (a buszfordulónál)
Tel.: 06 20/91-91-056 (egész nap)
06 23/343-465 (17 óra után)

J AVÍTÁS, SZERELÉSI MUNKÁK
vállalása 20 éves szakmai tapasztalattal
– épületvillamossági szerelések, javítások,
– új és régi épületek villanyszerelése,
– hibakeresés, helyszíni szakvélemény,
– háztartási gépek, elektromos kisgépek javítása,
– számítógépek javítása, beállítása: rendszertelepítés,
program és hardware telepítés, beállítás.
– autóvillamossági szerelés.
Elérhetõségeim: 06 20/243-8811
E-mail: lackoprivate@yahoo.com

M ASSZÁZSKEZELÉSEK
SZAKKÉPZETT MASSZÕR TÕL

VÁLASZTHATÓ MASSZÁZSOK:
GYÓGYMASSZÁZS: 3000,- FT/60 PERC
THAIMASSZÁZS: 4000,- FT/90 PERC
NYIROKMASSZÁZS: 3500,- FT/90 PERC
CELLULITMASSZÁZS: 3000,- FT/60 PERC
TIBETI HANGTÁL TERÁPIA: 3000,- FT/60 PERC
A FENTI KEZELÉSEK AJÁNLOTTAK:
–

OLDÁSÁRA,

DR. KAPILLER ZOLTÁN
ÁLLATORVOS

FIZIKAI ÉS MENTÁLIS FESZÜLTSÉGEK (STRESSZ, NEURÓZIS)

–

MÉREGTELENÍTÉSRE, IZÜLETI PROBLÉMÁKRA
KÖNYÖK, TÉRD, CSUKLÓ, BOKA, CSÍPÕ)

(VÁLL,

IZOMFÁJDAL-



MAK ENYHÍTÉSÉRE, LUMBÁGÓRA, AZ IMMUNRENDSZER

Rendelési idõ: hétfõn 10–12, kedden 17–19,
csütörtökön 17–19, pénteken 10–12
Mindig hívható ügyeleti telefonszám:
06 30/552-1220.
Rendelési idõn kívül betegfogadás
telefonon történõ idõegyeztetés alapján történik.
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ERÕSÍTÉSÉRE,

–

ÖDÉMÁKRA, PANGÁSOS ÁLLAPOTOKRA (PUFFADÁS, SZÉKREKEDÉS) VÉRKERINGÉS JAVÍTÁSÁRA.

CÍM: PÁTY, RÁKÓCZI UTCA 110.
BEJELENTKEZÉS: 06 30/477-8211
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P

A KURÍR

NYOMÁBAN

Lapunkban is közzétettük a Kurír
névadására szóló felhívást, amelyre öt különbözõ javaslat érkezett, öt
különbözõ személy támogatásával. Mindezek figyelembevételével a képviselõ-testület február végi ülésén

EGY MB. KURÍRTÖLTÕ LEVELÉBÕL
...Mindenkit csak bátorítani tudok, írja le a
közérdekû gondolatait! Ha sok az anyag, jobb lehet
a lap is!
Az újságot gyakran érték támadások, hol tartalmi, hol nyelvi, hol politikai bírálatok, máskor egyszerûen annyi, hogy csúnya, buta és unalmas. De
egy biztos, mindenki olvassa! Magam, részben munkaköri kötelességbõl, részben szerelembõl ragadtam
tollat. Soha nem tettem volna, ha nincs az újság és
nincs a feladat. Aztán rájöttem: szeretem. Ezért köszönettel tartozom minden eddigi szerkesztõnek.
NAGY MARCI

MB. KURÍRTÖLTÕ

nem hosszabbította meg a beadási határidõt, hanem
döntött a lap címérõl, s többségi szavazással a Pátyi
Kurír elnevezést hagyta jóvá a még felmerült, magyar
eredetû szóösszetétellel, a Hírvivõ névvel szemben.
A kurír szó francia-német eredetû jövevényszó, jelentése hírnök, futár. A reformkorban, sõt még az
1850-es években is gyakran a kurír kifejezést használták, a hírnök és a futár nyelvújítási szó.
A Pátyi Kurír húsz éve jelent meg elõször, de a
Kurír, mint egy lap címe jóval korábbra vezethetõ
vissza a magyar sajtótörténetben. 1786-ban indult
hivatalosan Bécsben a Magyar Kurír címû második
magyar nyelvû újság, amelyet Szacsvay Sándor, a politikai publicisztika, elsõsorban a tudósítás, a glossza

FELHÍVÁS
A Pátyi Kurír
továbbra is vá
rja a régi fotó
és HELYTÖRTÉN
kat,
ETÍRÓ PÁLY
ÁZATOT hird
et
. Kérem,
küldjenek közé
rdeklõdésre sz
ámot tartó vi
sszaemlékezéseket,
régi pátyi tört
én
et
ek
et
! Írásaikat várjuk max
. 6-7 oldal terj
ed
el
em
be
n levélben vagy 20 00
0 karakterben
em
ai
len
, a Kurír címére a
Polgármesteri
Hivatalba, va
kurir@paty.h
gy a
u címre. Év vé
gén értékes dí
jakat
adunk, s az ír
ásokat megjele
ntetjük a lapb
an és
a www.paty.hu
oldalon.

hazai meghonosítója szerkesztett 1793-ig. A
lap többek között határozottan kiállt a nemzeti nyelv ügye mellett is. Szacsvay bátor, szellemes írásaiban például békére intette a politikusokat az országgyûlésben, mert szerinte az intoleranciától (a türelmetlenségtõl) többen pusztulnak el, mint a fegyverek, az éhezés és a járványok által.
Hatásvadász túlzás? Hazánkban ma a halálozások több mint a felét a szív- és érrendszeri betegségek okozzák. A harag, az ellenségeskedés vezetõ veszélyforrás a szívinfarktus kialakulásában.
SZÁDVÁRINÉ KISS MÁRIA
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P ÁTY,
MÁRCIUS IDUSA

UTASSY JÓZSEF: ZÚG MÁRCIUS
Én szemfedõlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petõfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tûz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kelj föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bõség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a kétszer gyávák.
Talpra Petõfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!

