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Autók a Rendészetnek
Szeptemberben a Képviselő-testület arról döntött, hogy a Rendészet munkájának megsegí-
tésére két Suzuki S-Cross típusú személygépkocsit vásárol az Önkormányzat, egyet az 
ősszel, egyet pedig jövő tavasszal. Úgy vélem, hogy a nemrégiben felállított Önkormányzati 
Rendészet már az elmúlt hónapokban is igazolta létjogosultságát. A folyamatos rendőri és 
rendészeti jelenlét Pátyot még biztonságosabbá tette, illetve számos alkalommal jelent 
segítséget a település lakói és a rendőrség számára a mindennapok során.

Székely László – polgármester

A római naptárban szeptembert királyi hónapnak is nevezték, mert jóval 
bőségesebb társainál. Repülő ifjúként ábrázolták bíborruhában, fején 
köleskoszorúval, jobbján Mérleg, baljában szőlővel és más gyümölccsel 
teli bőségszaru. 

Az idei Őszelő hava is bőséges ajándékkal érkezett: elnyert pályáza-
tok, pátyi diákok sikerei, vidám szabadtéri mulatozás és tervek minden-
felé. Meg a hívatlan vendég, ami itt maradt tavaszról: a parányi pusztító 
részecske, a covid19, ami beárnyékolja az önfeledt évadkezdést. De 
„Az Élet szent okokból élni akar” Így aztán tesszük a dolgunk, mindenki a 
maga helyén – önkormányzat, intézmények, civil szervezetek, s persze 
egyénenként is mindannyian. Róluk, rólunk beszélnek írásaink most is. 
Ajánlom tiszteletteljes figyelmükbe! 

S Magvető havában illesse főhajtás időseinket, hiszen „Önmagát becsüli 
meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött.”

Tisztelettel:

MSK zSzádváriné Kiss Mária – főszerkesztő
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Pályázat iparterületi telkekért 

Járdaépítések

Gratuláció

Az iparterület további fejlesztésének koncepciójával összhangban a Képviselő-testület döntése értelmében a Tor-
bágyi út melletti iparterületen (OTP-raktár melletti terület) a 6 db kialakításra került 2000 m  feletti önkormány-
zati tulajdonú telekből négyet értékesít a Polgármesteri Hivatal, amelyre pályázatot ír ki.
A terület általános gazdasági terület (Gá), amely a környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari és gazdasági 
tevékenységi célú, továbbá kereskedelmi, szolgáltató, illetve raktár rendeltetésű építmények elhelyezésére szolgál. 
A közelben már épül egy sajtüzem és állami támogatással egy lézeres fémmegmunkáló csarnok is.

A Somogyi Béla utcai járda felújítása és ezzel egyidejűleg a felszín alatti csapadékcsatorna javítási munkái 
elkészültek, a Rákóczi út páratlan oldalán jelenleg is járdaépítés zajlik. Ezen felül a 2020. évi Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására beadott pályázatunkra 20 millió Ft támogatást ítélt meg a 
Belügyminisztérium járdaépítésre. Ennek köszönhetően az Iskola utca páros oldalán, illetve a Rákóczi út páros 
oldalán az Iskola utcától a Telki útig szintén új járda épül.

Nagy örömmel gratulálok Páty nevében testvértelepülésünk, Zsobok elöljárójának, Gál Máté Istvánnak, hogy a 
romániai helyhatósági választásokon a Zsobokot és még további nyolc másik falut (Zsobok, Farnas, Sztána, 
Kispetri, Cold, Nyíres, Bábony, Kökényes, Váralmás) magában foglaló Váralmási közigazgatás polgármesterévé 
választották! Mindezt úgy sikerült elérnie, hogy ezen Szilágy megyei közigazgatási egység már román többséggel 
rendelkezik, külön elismerés érte! Sikeres munkát és jó egészséget kívánunk!
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ÖNKORMÁNYZAT

Páty Község Önkormányzata a Belügyminisztérium 
által Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejleszté-
sek támogatására kiírt pályázaton 20 millió Ft összegű 
támogatást nyert. Ennek köszönhetően az Iskola utca 
páros oldalán, illetve a Rákóczi út páros oldalán az 
Iskola utcától a Telki útig új járda épül. (a páratlan olda-
lon jelenleg is folyik a munka)

Megvalósulási helyszínek: Páty, Iskola u. 330/1 hrsz 
(Iskola u. 2-18. előtt) Rákóczi u. 610 hrsz (Rákóczi u. 
2-68. előtt). Az építés megkezdése előtt az érintett, 
teljes járdaszakaszok elbontásra kerülnek. Az elbontott 
járdaelemek rövid deponálásra, majd elszállításra ke-
rülnek. A járda 1,50 m szélességben egyoldali 1,0%-os 
kereszteséssel, úteset felőli oldalán járdasíkba járdasze-
géllyel valósulnak meg. A kapubejárók kétoldali süllyesz-
tett szegéllyel épülnek, szintre igazítás után szintén tér-
kőburkolatot kapnak. A padkák mellett a zöldfelület a 
járdaburkolat lerakása után helyreállításra kerül. A pro-
jekt teljes összege 44,8 millió Ft.

2020. október

JÁRDAÉPÍTÉS PÁLYÁZATI SEGÍTSÉGGEL

Székely László – polgármester

Eső és napsütés elleni ki és behúzható elektromos és 
távvezérlővel irányítható napellenzőket szereltetett az 
önkormányzat az általános iskola belső udvara köré. 
Köszönjük a pátyi Déberstell Árnyékolástechnikai Kft. 
munkáját!

ÁRNYÉKOLÁS AZ ISKOLÁBAN

Székely László – polgármester

PÁTY
KÁRTYA

Minta Domonkos

PÁTY KÁRTYA
Több hónapos előkészítő munka után, július 1-jén el-
indult a pátyi vállalkozásokat és vásárlókat összekötő 
Páty Kártya. Eddig már több mint 60 lakos igényelte a 
kártyát, és az igénylések folyamatosan érkeznek. 

Az igénylőlapot a  oldalon, a Páty Kártya 
menüpont alatt találják meg. A kitöltött és aláírt nyom-
tatványokat postán lehet elküldeni a Hivatal Címére: 

, illetve e-mailben az
 címre, vagy személyesen lead-

ható a Hivatal igazgatási osztályán ügyfélfogadási időben.

Caffe Trevi Cukrászda: -5%
Pupák Ajándékbolt: -10%
Virágbolt - Rákóczi út 11. : -10% 
Zamat Natúrbolt: -5%
Cukorborsó Kertvendéglő: H-P -10% (*kivéve napi menü)

zwei.hu – táska, pénztárca: -20% (*online vásárlás esetén, kedvezménykód: PÁTY)

A kedvezmények más kedvezménnyel nem összevonhatók.
Részletes feltételek az elfogadóhelyeken kérhetők.

www.paty.hu

2071 Páty, Kossuth L. u. 83.  
ugyfelszolgalat@paty.hu

Pátyon az alábbi vállalkozások 
már elfogadják a Páty Kártyát:

Somogyi Farkas Tamás – alpolgármester

Páty Község Önkormányzata október hónapban veszélyes hulladék 
gyűjtést szervez a Lakosság részére. Az ingyenes leadáshoz pátyi 
lakcímkártya szükséges, mely felmutatása kötelező!
A  és bővebb információ 
a  oldalon.

 Páty, Külterület PVK Nkft. Telephely, Szelektív Gyűjtőpont
Páty külterületén a Torbágyi út menti szennyvíz-

tisztítóval szemben, az út másik oldalán, balra a Monikomp irányá-
ba haladva, helyét táblák jelzik.

leadható veszélyes hulladékok listája
www.pvk.hu

Helyszín:  
Megközelíthető: 

2020.10.17. szombat 
8.00–13.00

VESZÉLYES HULLADÉK GYŰJTÉS
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ÖNKORMÁNYZAT

2020. október

A Képviselő-testület 2020. szeptember 09-ei ülé-
sén elfogadta a közterületek használatáról, rend-
jéről és tisztaságáról szóló 13/2020 (IX. 9.) – új – 
rendeletét, amely 2020. szeptember 15-étől lép 
hatályba. 

A korábbi – közterület használat általános rend-
jéről, engedélyezéséről szóló 24/2007 (II.3.) – önkor-
mányzati rendelet helyébe lépő új szabályozás vár-
hatóan egyszerűbbé teszi a közterületek használatba-
vételének folyamatát, illetve olyan új normákat is magába 
foglal, amelyeknek köszönhetően egyértelműbbé válik 
az ingatlan használók köztisztasággal, gyommentesí-
téssel, gallyazással, csapadékvíz elvezető árkok takarí-
tásával kapcsolatos, vagy a hó és síkosságmentesítéssel 
összefüggő kötelezettségeinek köre az ingatlan előtti 
közterületek vonatkozásában. A jogszabály egyúttal meg-
határozza, hogy mely közös használatú területeken nem 
lehet dohányozni, illetve néhány kivételes esetet leszámít-
va a közterületeken megtiltja az alkoholfogyasztást is. 
A közterületek használatbavétele során a jövőben csök-
kennek a lakosság által fizetendő díjtételek, illetve a 
jogszerű közterület-használat feltételeihez nagyobb 
rugalmasságot biztosít az önkormányzat.

Kérjük, hogy közterület-használati kérelmeik hiány-
pótlás nélküli beadásához, a gördülékeny és gyors ügy-
intézés érdekében, forduljanak bizalommal a Polgár-
mesteri Hivatal Rendészeti Irodájának munkatársai-
hoz. További információkat a www.paty.hu honlapon, 
az önkormányzati rendészet facebook oldalán, vagy 
ügyfélszolgálatunk elérhetőségein kaphatnak. 

Az új rendeletet a , 
illetve a Nemzeti Jogszabálytár  honlapján, az 
önkormányzati rendeletek menüpont alatt olvashatják. 

 www.paty.hu/hatalyosrendeletek
 www.njt.hu

Pátyi Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lakosok! Ígéretünknek megfelelően indul Pá-
tyon a komposztláda program, melynek keretében in-
gyenesen biztosít komposztládákat az önkormányzat 
a lakosoknak.

Van lehetőség fa keretes komposztálót kérni, ami-
ről azonban tudni kell, hogy az évek során előbb-utóbb 
elkorhad. 

Ha valaki tartósabb megoldást szeretne, találtam új-
rahasznosított műanyagból Magyarországon gyártott 
340 literes komposztálót, talán ez a legpraktikusabb. 
Nagy kertekkel rendelkezőknek, főleg zárt kerti övezet-
ben lesz lehetőség korlátozott mennyiségben 650 lite-
res műanyag komposztládát igényelni.

Az igénylés egyetlen feltétele a pátyi állandó lakcím. 
Egy háztartás egyféle ládát rendelhet. 

Kérem írják meg e-mailben az igénylő nevét, címét, 
telefonszámát, és az igényelt típust!

A ládákhoz tájékoztatót fogunk mellékelni a helyes 
komposztálásról. A jelentkezési sorrend dönt, amennyi-
ben az idén erre szánt kb. 2.000.000 Ft-os keret kime-
rül, akinek már nem jutott, az elsők között fogja meg-
kapni a ládát, a jövő évben, a programot ugyanis hosz-
szú távon szeretnénk folytatni.
Köszönettel, 

 – önkormányzati képviselő (Fidesz-KDNP)

Jelentkezni az 
alábbi e-mail címen lehet: komposzt.paty@gmail.com

Dr. Bencze Gergő János

FELHÍVÁS Tisztelt Lakosok! 

Páty Község Önkormány-
zata ingyenesen biztosít 
komposztálót a Pátyon 
állandó lakcímmel ren-
delkező igénylőknek. A 
ládák kiosztása jelentke-
zési sorrend alapján idén 
ősszel és jövő tavasszal 
történik. 

Páty Község Önkormányzata (2071 Páty, Kossuth L. u. 83.) a tulaj-
donában lévő 4890, 4891, 4894, 4895 hrsz-ú /kivett beépítetlen terület/, 
2575, 2460, 2764, 3320 nm területű, belterületi, általános gazdasági 
övezeti besorolású ingatlant egyfordulós pályázat keretében kívánja 
értékesíteni a Páty Község Önkormányzata vagyonáról, a vagyongaz-
dálkodás szabályairól szóló 11/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 
alapján. A pályázati dokumentáció -ig kérhető ki az 

e-mail címen az alábbi adatok megadásával: 
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, képviseletre jogosult személy neve, 
elérhetőségei (e-mail, telefonszám).

A pályázati dokumentációt 5 munkanapon belül a megadott e-mail 
címre továbbítjuk!

2020. október 20
ugyfelszolgalat@paty.hu 

PÁLYÁZAT IPARTERÜLETI TELKEKÉRT 

Az iparterület további fejlesztésének koncepciójával összhangban a 
képviselő-testület döntése értelmében a Torbágyi út melletti iparterüle-
ten (OTP-raktár melletti terület) a 6 db kialakításra került 2000 m   
feletti önkormányzati tulajdonú telekből négyet értékesít a Polgármesteri 
Hivatal, amelyre pályázatot ír ki.

A terület általános gazdasági terület (Gá), amely a környezetre 
jelentős hatást nem gyakorló ipari és gazdasági tevékenységi célú, 
továbbá kereskedelmi, szolgáltató, illetve raktár rendeltetésű építmények 
elhelyezésére szolgál. 

A pályázati felhívás itt olvasható

.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (4890, 4891, 4894, 4895 HRSZ.)

2
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ÖNKORMÁNYZAT

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2020. (IX. 9.) önkormányzati rendelete a helyi kör-
nyezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rend-
jéről, valamint a település tisztaságáról szóló 48/2006. 
(XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról:

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 
évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában ka-
pott felhatalmazás alapján, Mötv. 13. § (1) bekezdés 5., 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pest 
Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Termé-
szetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével, a 
Pest Megyei Önkormányzat állásfoglalásának figyelem-
bevételével a következőket rendeli el: 

1. § A helyi környezet védelméről, a közterületek és 
ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról 
szóló 48/2006. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 11.§ 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A száraz ágak és gallyak lánggal történő 
égetése 2020. év szeptember 14-től 2020. október 
31-ig hétfői napokon 8-tól 18 óráig lehetséges. 
Tűzgyújtási tilalom esetén – annak feloldásáig – 
nem lehet száraz ágakat és gallyakat égetni.”

2020. október

ÉGETÉSI RENDELET

„Pátyi Önkormányzati Rendészet, a lakosság szolgálatában!”

ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÁS SIKERES FELDERÍTÉSE

Pátyi Polgármesteri Hivatal

Hermann Gábor – irodavezető

KÜLTÉRI BÚTOROK ÉRKEZTEK
A Képviselő-testület döntése értelmében (kb. 5 millió 
Ft értékben) számtalan kültéri pad, lóca, kuka és ivó-
kút kerül kihelyezésre az ősz folyamán a faluban, töb-
bek között a Széchenyi térre, az idősotthonok és a 
templomok közelébe, játszótérre, illetve a Telki úti 
sport park mellé. Ez lesz az első ütem, amit majd 
jövőre további követ. Használják örömmel és vigyáz-
zanak rá, hiszen Páty az otthonunk!

Önkormányzati rendészeink sikeresen azonosították a korábban felderített egyik illegális hulladéklerakó helyszínén a 
vegyes – többek közt veszélyes – anyagok „gazdáját”. 

A „Tisztítsuk meg az Országot!” elnevezésű, országos környezet- és természetvédelmi akcióhoz Páty Önkor-
mányzata idén augusztus elején jelezte csatlakozási szándékát. A program keretében a település közterületfelügyelői 
és polgárőrei mind a külterületeken, mind a belterületeken feltérképezték az illegálisan kihelyezett „hulladékszige-
teket”, amelyeket az Innovációs és Technológiai Minisztérium által fejlesztett, ingyenesen elérhető, HulladékRadar 
applikáció alkalmazásával dokumentáltak. A program jelen fázisában a hulladékszigetek felszámolása zajlik. Annak 
érdekében, hogy csökkenthessük az önkormányzat hulladékfelszámolással kapcsolatos költségeit, munkatársaink 
igyekeznek utólag is felderíteni a különféle hulladékokat kihelyezők személyazonosságát. A mostani esetben is olyan 
„nyomokat” hagyott maga után a „hulladék birtokosa”, amely segített az azonosításában, majd ezt követően el is 
takaríttattuk a közel 2 m  mennyiségű vegyes hulladékot vele. Rendészeink intézkedésének köszönhetően a szemét a 
természetből a hulladékudvarba került. 

Fontos, hogy a lakosság akkor se bízza meg a „jószándékúnak tűnő” személyeket a felgyülemlett hulladék elszállí-
tásával, ha ők „ingyen” felajánlják a segítségüket (legtöbbször egyébként a fémhulladék elszállításával együtt), leg-
többször ugyanis az „értéktelen” tárgyak a közterületen, erdőkben, mezőkön végzik ilyenkor.

3
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www.bocskaisuli.hu

BOCSKAISOKKKOKTATÁS

Szeptember 1-jén, újra megnyitottuk az iskola 
kapuit tanulóink előtt. Ünnepélyes tanévnyitónk-
ra első osztályosaink és szüleik érkezhettek sze-
mélyesen, a többi osztály, osztályfőnökével, a tan-
teremben digitálisan követhette nyomon az ün-
nepséget.

A 2020/2021. tanévtől új iskolavezetés irányítja 
tovább az intézményt: Fenyvesi Zsolt intézményve-
zető, valamint Dorogi Lilla és Csordásné Silingi Anna 
intézményvezető helyettesek.

Az évnyitóra elfogadta meghívásunkat Sárközi 
Márta, az Érdi Tankerület Igazgató Asszonya és he-
lyettese, Pató Anna, Székely László, Páty község pol-
gármestere, Somogyi Farkas Tamás alpolgármester és 
néhány képviselő. Elsőseink még az óvó nénikkel 
érkeztek, és kedves műsorral készültek az alkalomra. 
Rokaly Elvira óvónő egy szép vers előadásával zárta a 
legkisebbek produkcióját. A tanévnyitón került sor a 
„Trianon 100 Emlékév” verspályázatának eredmény-
hirdetésére is. Székely László polgármester adta át a 
díjakat. Harazdy Bánk és Vági Sándor zenés duója még 
hangulatosabbá tette az eseményt!

A sok mosolygós kisgyermek kicsit elfeledtette 
velünk, hogy ez a tanév sem lesz olyan, mint régebben. 
A járvány miatt nagyon sok szabályt kell betartanunk, 
de igyekszünk a lehető legjobbat kihozni magunkból.

TANÉVNYITÓ HAGYOMÁNYOSAN ÉS ONLINE

A járvány miatt márciusban elmaradt matematikaver-
seny szeptember 10-én került megrendezésre intéz-
ményünkben. Felelőse Varga Balázsné, matematika 
szakos tanárnő volt. A kialakult helyzet miatt azonban 
a gyerekek semmilyen hátrányt nem szenvedtek! A 
verseny lebonyolítása ugyanúgy zajlott, mint normál 
körülmények között. Viszont a járványügyi protokoll-
nak megfelelően egymástól távol ülve, maszkban ol-
dották meg a feladatsort. A gyerekek jól vették az aka-
dályokat. Igyekeztek a legjobb tudásuk szerint dolgoz-
ni, s egy-két feladat igencsak meg is dolgoztatta őket. 
A versenyen való részvételért emléklapot kaptak, vala-
mint kártyanaptárt és „KENGURUS” golyóstollat 
ajándékba.
 Silingi Anna,  az alsósok versenyének lebonyolítója

Szeptember 5-én, szombaton rendezte meg Páty község 
az I. Német Nemzetiségi Napot, melyen néhány bocs-
kais diák is fellépett. Felkészítőjük Horváth Endréné 
Éva néni és Honner Richárd tanár úr voltak. A gyere-
kek rövid meséket, történeteket adtak elő. Óriási tapsot 
kaptak. Öröm volt látni, hogy a német két tanítású 
nyelvű iskola tanulói igen színvonalas produkcióval 
tették színesebbé a rendezvényt. (Fotó a 16. oldalon)
Köszönjük a felkészítést, és persze az előadást is!

AZ ELSŐ NÉMET NEMZETISÉGI NAPON 

 KENGURU MATEMATIKAVERSENY

 Silingi Anna

MI IS OTT VOLTUNK
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KÜLÖNÖS ÉVKEZDÉS...

OKTATÁS

A járványhelyzet miatt néhány dologban ugyan 
másképpen kezdtük ezt a nevelési évet, de alap-
vetően a szokásos izgalommal, várakozással, ké-
szültünk a gyermekek fogadására. 

A bölcsőde építése szerencsére jó ütemben haladt a 
nyáron, így nem volt akadálya, hogy a Csibe épüle-
tünkbe is visszatérhessenek a Pillangó és Picinke cso-
portos kis óvodásaink. A többi épületünkben is fes-
tésekkel, a tér különböző átalakításaival igyekeztünk 
még esztétikusabbá, otthonosabbá tenni a gyermekek 
környezetét. Új játékok is kerültek az udvarokra. Az új 
hinta és vonat mellett a gyermekek ámulattal fogadták 
a bőven termő magas ágyásaikat is. 

A szokásos év eleji tervező munkánknak része lett a 
járvány miatti előírásokra való kiemelt odafigyelés, 
valamint a felkészülés az esetlegesen újra bevezetésre 
kerülő HOME-OVI-ra. Néhány népszerű programot 
sajnos törölnünk kellett, mert lehetőség szerint el kell 
kerülnünk a különböző csoportok keveredését. Ugyan-
akkor nagyobb hangsúlyt adtunk az Autómentes Világ-
napnak, hiszen egy egész hétre kértük a családokat, 
hogy autó nélkül érkezzenek óvodába. Ezzel egy kicsit 
a parkolási anomáliát is szerettük volna csökkenteni, 
hátha néhány család végleg megkedveli a falun belüli 
autómentes közlekedést… Az Öko-napi, szintén igen 
népszerű rendezvényünket a tavaszi időszakban fogjuk 
megvalósítani, de az ehhez kapcsolódóan hagyomá-
nyosan megrendezett, elhasználódott műanyag kerti 
bútorok gyűjtését a PVK segítségével megoldottuk.

Ebben az évben kiemelten fókuszálunk a MESÉRE, 
ezért a szokottnál is nagyobb hangsúly kerül a Nép-
mese napjának megrendezésére. Benedek Elek (1859. 
szeptember 30.) tiszteletére, 15 évvel ezelőtt, 2005-
ben ünnepelték először A magyar népmese napját. 
Ezért lett ez a jeles nap szeptember 30. Az elmúlt 
években legtöbbször színházi előadást néztünk, óvo-
dai szinten emlékeztünk meg erről a napról, vagy csak 
1-1 csoport projektbe építve mutatott rá az ünnep 
jelentőségére, természetesen a meséket középpontba 
helyezve. Az idén a Dráma munkaközösség egy meg-
lepetést készít a gyerekeknek. Mivel több csoport most 
egyszerre nem vehet részt közös előadáson, így a 
munkaközösség tagjai vándorolnak el minden csoport-
ba A kiskakas gyémánt félkrajcárja című mesével. A 
bábozásnak egy különleges technikáját választották. 

Bot bábokat használnak, aminek ötletét és kivitelezé-
sét a Szívecske csoportos óvó néniknek köszönhetik a 
gyerekek. A kezdeményezésből lehet, hogy hagyomány 
teremtődik.

Mivel most még fontosabb, hogy rengeteg időt tar-
tózkodjunk a szabadban, ezért a sok kirándulás mellett a 
csoportok Erdei Ovi programmal is készülnek, ahol 
állati nyomkereső játékkal és egyéb izgalmas feladatok-
kal találkozhatnak. Nem mondunk még le a Kamra 
Aranya rendezvényről sem, melyet az óvoda kertjéből 
áthelyezve, a Széchenyi téren tervezünk megvalósí-
tani, de erről még a későbbiekben fogunk tájékoztatni… 

Az Idősek Világnapja alkalmából idén a járvány-
helyzet miatt nem látogathatunk el az idősek ottho-
nába, de a Halacska csoport egy online kis műsorral 
köszönti az időseket ezen a napon. 

Reméljük, hogy a folyamatos fertőtlenítés, odafi-
gyelés, az egészségügyi előírások betartása miatt elkerül 
bennünket a járvány, és terveinknek megfelelően ren-
geteg élménnyel gazdagíthatjuk a Pátyolgató Óvoda 
kis óvodásainak mindennapjait.

Demény Erika – óvodavezető
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Pátyon ideiglenesen kinyitottuk az érdeklődők előtt 
a Splény-Várady-kastély felújítás közepén félbe maradt 
főépületét. A program részeként meg lehetett tekinteni 
a belső tereket. Igyekeztünk bemutatást feliratokkal segí-
teni, melyek nagy valószínűséggel az épület eredeti 
helységeinek a megnevezését jelölték. Látható volt 
néhány eredeti bútor mellett, a 7000 kötetes Várady-
féle könyvtár több könyve, kötete, pl. dr. Rómer Flóris 
első, 1866-os kiadású eredeti kötete (Őskori Műrégészet), 
melyet annak idején személyesen ajándékozott Várady 
Józsefnek. De megszemlélhettek korabeli folyóirato-
kat, napilapokat és eredeti dokumentumokat is. A köny-
vek között látható néhány archív fotó mellett, órán-
ként vetített képekkel, előadás keretében igyekeztünk 
az épületet és a benne élő családokat bemutatni. Szám-
talan kérdés merült fel az épülettel és a családokkal

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPOK 2020

kapcsolatban, de e mellett a kérdések nagy része a „mi 
lesz veled pátyi kastély és puskacsöves kerítés” témáját 
vetette föl! A szombat esti rendezvényt a főépület fény-
festésének látványos bemutatása zárta, melynek kivi-
telezéséért a Művelődési Ház dolgozóit illeti a dicséret, 
külön is Nagy Mártont.

Mindkét napon rendkívül nagy érdeklődés kísérte a 
programot, voltak előre bejelentkezett budapesti cso-
portok, és a pátyiak közül is nagyon sokan idősek, fia-
talok, gyerekek – kíváncsiak voltak településünk egyik 
különlegesen értékes épületére, így aztán nehezen 
lehetett betartani a meghirdetett 18.00 órai zárást.

Itt ragadom meg az alkalmat, hogy minden segí-
tőnek és különösen a PVK Kft.-nek megköszönjem a 
támogatásukat a rendezvény előkészületeiben, és azok 
lebonyolításában.

Czentár László – Helytörténet

Szikrázó őszi napsütés világítja át a kissé megkopott, magára hagyott, félig se felújított épületet. A sajátosan megvillanó fények mintha 
pillanatra megelevenítenék Páty jobb sorsra érdemes kastélyát. Belépve a néhány korabeli bútor és írásos dokumentum mellett egy vetítéssel 
kiegészített remek előadás eleveníti föl a régi épületet és életet. No nem a modern, interaktív múzeumok rendje szerint a végtelenített 
felvételről, hanem Páty egyik leghűségesebb helytörténészétől, Czentár Lászlótól – két napon át, szinte folyamatosan! Elképesztő 
mennyiségű információ birtokában, végtelen nagy elkötelezettséggel, folyamatosan gyűjti a múlt kincseit, s készségesen osztja meg bárkivel.  
Most jöttek is szép számmal – ismeretlenek és ismerősök, köztük Páty múltjának másik nagy tudója, akitől a stafétát félig-meddig már 
átvette László: Szabó Andrásné, Vilma. Az előadás után pillanatok alatt körbe veszik mindkettejüket, sorjáznak a kérdések.  Ők pedig tovább 
mesélnek tudásról vagy csak sejtésről, és ők is tovább kérdeznek a jövőről.  Mert az örökségvédők sosem mennek nyugdíjba! Jól tudják, értik és 
élik Bod Péter tanítását: „Miképpen a hazának ártani nem szabad, azonképpen annak nem használni, mikor lehetne, nagy vétek.” Az 
örökségvédők maguk is örökségek – szellemi értékeink, közösségünk kincsei. Tisztelet nekik és hála értük!

AZ ÖRÖKSÉGVÉDŐK
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A Kulturális Örökség Napjai (KÖN) az Európa 
Tanács által 1984-ben indított Európai Örökség 
Napok rendezvénysorozat részeként indult el Ma-
gyarországon 1999-ben a kulturális örökségvédelmi 
ágazat koordinálásában. Az idei rendezvény a szep-
tember 19–20-ára eső hétvége volt, országosan, és 
Kárpátmedence szerte, így Pátyon is!

A „nyitott kapuk” néven is ismert hétvége célja, 
hogy felhívja a társadalmunk figyelmét az épített örök-
ségünk szépségeire, egyben sérülékeny mivoltára, pótol-
hatatlanságára, a korszerű és hatékony kezelés fontos-
ságára, arra, hogy mindannyian felelősséget viselünk 
megtartásukért, a következő nemzedékeknek való to-
vábbadásukért. Előtérbe helyezve olyan programokat, 
amelyek közösségek, klubok, iskolai osztályok, baráti 
körök, és nem utolsósorban családok együttes élményét 
is szolgálják.
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2071 Páty, Kossuth L. u. 77. 06 23 343 550     muvhaz@paty.hu
www.muvhazpaty.hu             Pátyi Művelődési Ház

     
PÁTYI MŰVELŐDÉSI HÁZ

ÚJ KÖNYVTÁRI NYITVA TARTÁS
A pandémia idején, folyamatosan növekvő fertőzött-
ség mellett, amikor rendezvények korlátozottan tart-
hatóak, és sokak home office-ba kényszerülnek, vak-
merő lépésre szántuk el magunkat: hosszabbított nyit-
vatartási idővel állunk az érdeklődők rendelkezésére! 
A hétközi nyitvatartási idő nem módosult lényegesen, 
így azok is el tudnak jutni a Könyvtárba, akik délelőtt 
szeretnék használni (keddenként), valamint azok is, akik 
nagyon későn érnek haza (szerdánként).
 A bővítés a szombatokra vonatkozik – minden páros 
hét szombatján látogatható lesz a Könyvtár délelőt-
tönként. A délutáni nyitva tartás mostantól egységesen 
12.30-tól kezdődik, a délelőtti 8.30-kor. A könyvtár-
használat a járványügyi helyzet miatt továbbra is csak 
kölcsönzésre korlátozódik, szájat és orrot eltakaró maszk 
használatával.

Várjuk régi és új tagjainkat!

ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK
KASTÉLY - IFIKLUB MŰVELŐDÉSI HÁZ - KISTEREM

HÉTFŐ 19.00 - 20.00 Torna Krisztával 16.00 -19.00 Ady Nyugdíjas Klub

10.00 - 10.30 Elefunny Baba-Mama angol                             

10.00 - 12.00 Baba-Mama Klub                    

17.30 - 18.30 Hip-hop                                            

18.45 - 19.45 Zumba Anettával

KEDD
16.45 - 17.30 Néptánc gyerekeknek                          

18.15 - 19.15 Torna Gizussal                                    

19.30 - 21.30 Néptánc Felnőtteknek

SZERDA 19.00 - 20.00 Torna Krisztával

   8.15 - 9.10  Angol társalkodó Klub 

18.00 - 19.00 Angol társalkodó Klub 

  9.30 - 10.00 Ringató                                            

10.00 - 12.00 Baba-Mama Klub                                     

16.30 - 17.00 Elefunny Ovis angol                                                   

17.30 - 18.30 Hip-hop                                            

18.45 - 19.45 Zumba Anettával

19.30 - 20.30 Henna Hastánc                     
14.00 - 17.00 Egyetértés Nyugdíjas Klub               

18.00 - 20.00 Páty Községi Kórus

15.00 - 16.30 Tánc & játék gyerekeknek (kéthetente)

16.30 - 17.30 Néptánc gyerekeknek                               

18.15 - 19.15 Torna Gizussal                                     

PÉNTEK                      16.00 - 19.30 Sakk

SZOMBAT 8.00 - 9.00   Torna Gizussal    

VASÁRNAP 9.00 - 11.00 Henna Hastánc

MŰVELŐDÉSI HÁZ - NAGYTEREM

CSÜTÖRTÖK

KULTÚRA

Kollár Péter – könyvtáros

PÁTYI KÖNYVTÁR  – 2071 Páty, Rákóczi u. 37.

Hétfő: 12.30–18.00
Kedd: 8.30–12.00 és 12.30–16.00
Szerda: 12.30–20.00
Csütörtök: 12.30–18.00
Szombat: 8.30–12.00 (minden páros héten)

Nyitvatartás

IRODALMI BARANGOLÁSOK 
Kiss Eszterrel a Közösségi Házban

 Bővebben a 23. oldalon.

Októberben új, meghosszabbított nyitvatartással indul a Könyvtár.
Szeretettel várjuk régi és új olvasóinkat!
További információkért figyeljék a  oldalt.www.facebook.com/patyikonyvtar
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Már hagyománya van, hogy ősszel, a szeptemberi 
kellemes napsütésben (a „vénasszonyok nyarán”) 
a Hagyományok Háza udvarán hol lekvár, hol 
lecsó rotyog az üstben. Idén a Szövetség a Ma-
gyarokért Páty Hagyományőrző Egyesület tagjai 
lecsót főztek és lekvárokat versenyeztettek. 

Az érdeklődők boldogan lakmároztak a Bíró Barna 
irányításával készített kolbászos lecsóból, a zsűri pedig 
ráadásként még megízlelhette a 24 féle finomabbnál 
finomabb lekvárt. 

Pár éve, tán az induláskor lehetett, hogy először 
befogtak a serény házigazdák közönség-zsűrinek. 
Mostanra azonban komoly rendje lett az ízlelésnek és 
értékelésnek is. Így még nagyobb megtiszteltetés volt 
számomra, hogy ismét meghívtak a zsűribe. Székely 
László polgármesterrel együtt értékeltem az idei ősz 
kincseit. Bevallom, magam nem lévén konyhatündér, 
és inkább mesélős, mint befőzős nagymama, nagy 
koncentrációt igényelt a bírálat. De annál nagyobb 
meglepetés ért, amikor kiderült, hogy a zsűri másik 
tagja, férfi volta ellenére igen nagy hozzáértésről tett 
tanúbizonyságot. Persze, mondhatnánk, egy polgármes-
ternek mindenhez kötelező érteni… De komolyra 
fordítva a szót, mi ketten, mint zsűri, nagy egyetér-
tésben döntöttünk: kiadtunk két-két első, második és 
harmadik díjat, valamint három különdíjat. Mind-
ezekért egy-egy oklevél és egy-egy szép kerámia tál 
járt tárgyjutalomként Páty Község Önkormányzata 
jóvoltából. Az értékelés során persze hangsúlyoztuk,
hogy a mi részünkről, hisz nem lévén szakmai isme-
retünk, a helyezésekre magyarázat elsősorban a szub-
jektív ízlésünk, aminél igyekeztünk fő szabályként az 
ízek harmóniáját figyelembe venni. A lelkes verseny-
zők, noha – egy kisiskolás testvérpárt kivéve – régóta 
gyakorló háziasszonyok vagy házigazdák, rettentően 
várták az eredményhirdetést, s nagyon izgultak az 
értékelés miatt. Kellemes élmény volt a serény, jó 
ízérzékű férfiakat is látni a lekvárfőzők között, bár
Nyerges István családi koprodukciónak tartotta a 
lekvárjaikat, Vida Sándor pedig nemrég elhunyt fele-
sége remeklése előtt tisztelegve nevezett a versenyre. 

2020. október

Ízek kavalkádja

LEKVÁR- ÉS LECSÓNAP A HAGYOMÁNYOK HÁZÁNÁL

KULTÚRA

Szádváriné Kiss Mária

FŰSZERES KÖRTELEKVÁR 
    

 – Hermál Erika konyhájából  
    A kedvenc lekvárom a fűszeres körtelekvár. Minden tudásom nagymamámtól van. Mitől lesz jó a lekvár? A 

legfontosabb: érett, hibátlan gyümölcsből készítsük, s kiforrázott üvegbe tegyük!!

5 kg érett körte apróra vágva, 1 kg cukor, 1 db narancs reszelt héja, 1 db citrom reszelt héja,
1 rúd fahéj egész, 10 szem szegfűszeg teatojásba, 1 bögre víz a lábosba  
Mindent beletenni a lábosba, lassú tűzön kb. 3 órán át főzni. Kevergetni! Forrón üvegbe tenni. 30 percet feje 
tetején tartani, utána száraz dunsztban 1 napig. Pecsenyéhez, főtt húsokhoz is nagyon kellemes! 

Hozzávalók:

Álljon itt az eredmény fantázia nevekkel együtt, és 
a gratuláció mindenkinek, nemcsak a helyezetteknek:

Hermál Erika: narancs-birs – „Északi fény I.”
Sebestyén Hajnalka: levendulás-málnás-ribizli

Nyerges István: eper – „Május királynője”
Nyerges István: homoktövis – „Homok aranya”

Hermál Erika: rumos-szilva – „Északi fény II.”
Nyerges István: zöldparadicsom – „Édenkert gyümölcse”

Bíróné Silingi Ilona: sárgabarack kategóriában – „Boróka”
Vida Sándor: zöldség kategóriában - zöldparadicsom lekvár – „G. M.”
Győr Myra, Győr Emme, Győr Elina: mangó-banán- füge – „Bó Tutusz”

I. helyezett: 2020. Páty íze

II. helyezett:

III. helyezett:

Különdíj: 
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– Egy év telt el a mostani ön-
kormányzati ciklusból. Miként 
látja a saját helyét, szerepét a 
testületben? Komfortos a képvi-
selői széke, erre számított?

– Nagy felelősség és nagy kihívás 
ez a munka, köszönöm a választók 
bizalmát! Rengeteg munkát jelent a 
képviselőség, de számítottam rá, 
mert önkormányzatoknak már dol-
goztam, bár önkormányzatban még 
sosem. Az első évben az volt a 
célom, hogy minél jobban átlássam 
az önkormányzat működését, meg-
ismerjem a folyamatokat. Mivel nem 
rendelkezem semmilyen politikai 
előélettel, ez a tájékozódás, a tanu-
lás időszaka volt számomra, felke-
restem az önkormányzati intézmé-
nyek vezetőit, a hivatalvezetőket, hogy 
ismerkedjek a területükkel. 
Sajátos helyzetben vagyok a testü-
letben, hiszen a velem egy csapat-
ban indulók közül egyedül jutot-
tam be, de örülök, hogy itt lehetek, 
nem bántam meg, szeretem csinál-
ni. És noha a Budakörnyék Fejlő-
déséért Egyesület támogatásával 
lettem képviselő, nincs  semmilyen 
pártkötődésem és tartózkodom a 
pártpolitikától. 
Vitáim sokszor vannak a képviselő-
társaimmal, amiket ügyek kapcsán, 
szakmai alapon fogalmazok meg. 
Hangsúlyozom, a településért dolgo-
zom, számomra  a település érdeke 
a legfontosabb, a fejlődéséért pedig  
kötelességünk összefogni.

– Tudjuk, a képviselőség ön-
magában nem szakma, hanem 
politikai tisztség, de a különféle 
szaktudások jól hasznosíthatók 
a közösségért végzett munkában 
is. Ön jogász, a jogi tudás pedig 
mindennapi segítője az önkor-
mányzásnak.

 

 

 

– Így igaz, a működésünk alapját 
adja a jogszabályrendszer, a Polgár-
mesteri Hivatal is e mentén dolgo-
zik, amiben azért nem könnyű eli-
gazodni, így aztán némi előnyre 
tettem szert a szakmám révén. Rá-
látásom nyílt, hogy miként lehet 
minél hatékonyabban képviselni az 
önkormányzat érdekeit a külső part-
nerekkel szemben. Több mint tíz 
éve foglalkozom gazdasági joggal 
ügyvédként, s a feleségem révén – 
aki szintén szakmabéli – gazdasági 
büntetőjoggal. Sok esetben fölaján-
lottam az ismereteimet, a segítsé-
gemet, és örülnék neki, ha ezt mind 
többször elfogadnák. 

–Ferenc szakmájában jellemző 
a többgenerációs jogász-családok 
jelenléte. Ilyen hagyományt kö-
vet ön is?

– Nem, mérnökök és tanárok a 
szüleim, sőt, egyedüli jogász vagyok 
a tágabb családunkban is.

– Hogyan vetődött erre a pá-
lyára?

– Nagyon tudatosan készültem 
jogásznak már tizenhat éves korom-
tól. Teljesen humán érdeklődésű 
vagyok, mindig szerettem a törté-
nelmet, különösen is érdekelt a ma-
gyar történelem. Erős közgazdasági 
szakközépbe jártam, s talán onnan 
jött az érdeklődésem a gazdasági 
jog iránt. 

–Hol végzett?
– A Károli Gáspár Református 

Egyetemen 2004-ben. Mi voltunk 
a második évfolyam, miután a kép-
zés elindult, az ELTE-ről jártak át 
hozzánk kiváló tanárok. A diploma 
megszerzése után ügyvédjelöltként 
helyezkedtem el, majd 2009-ben 
Budapesten, a második kerületben 
lett egy saját irodám. Éveken keresz-
tül dolgoztam a DAS Jogvédelmi

 

 

 

 

 

 
 

Képviselőket bemutató sorozatunkban Dr. Kovács Ferenccel beszélgetünk a Polgármesteri Hivatal 
üléstermében. Az egy éve megválasztott képviselő automatikusan a helyére ül le, és máris e szék kényel-
mességéről faggatom, majd a közélet mellett szóba kerülnek többek között a hivatása, a családja, a szabad-
idő eltöltési szokásai…
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Biztosítónak, meghívtak külsős mun-
katársnak. Ez az egyetlen biztosítási 
alapú, német háttérrel rendelkező 
jogvédelmi szervezet működik Ma-
gyarországon, amely egy éves díj elle-
nében a különféle jogi ügyekben az 
ügyfelei (cégek, magánszemélyek) 
mögé áll, fölkarolja őket, jogi-szakmai 
hátteret biztosít számukra.

– Kicsit hasonlít számomra a 
pátyi önkormányzat ingyenes jogi 
tanácsadási szolgáltatásához.

– Pátyon ez jóval korlátozottabb, 
egyfajta jogi iránymutatást ad a kü-
lönböző ügyekben, de jó hogy van. 
Már a képviselőségem legelején java-
soltam én is egy ilyen lehetőséget. 
Annál is inkább, mert magam pél-
dául tíz éve működtetek online (e-
mailes) ingyenes jogi segítségnyújtást, 
amit a Kamara is elismer. Nagyon 
sok bajba jutott emberrel találkoz-
tam, akik nem tudtak ügyvédet meg-
fizetni és szerencsétlenül jártak, ezért 
indítottam ezt az ingyenes lehető-
séget, nekik szeretnék segíteni. Napi 
húsz-harminc e-mailre válaszolok, 
ami nem kevés plusz elfoglaltságot 
jelent, de szívesen teszem.

–Ferenc a Gazdasági és Pénz-
ügyi Bizottság tagja. Mely terü-
leteket tekinti szívügyének?

– Elkötelezett vagyok a környe-
zetvédelem mellett, az infrastruk-
turális fejlesztések és beruházások 
esetében pedig van tudásom és ta-
pasztalatom, és az önkormányza-
tunknak pedig rengeteg a tenniva-
lója ezen a területen. Ma Pátyon a 
legfőbb problémának a közlekedést 
látom: túlzsúfoltak az útjaink, nehéz 
a parkolás, szükségesek az útfelújí-
tások. Persze mindezek nemcsak az 
önkormányzaton múlnak, forráso-
kat kell szerezni hozzájuk és lobbizni
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Jogi segítségnyújtás

DR. KOVÁCS FERENC KÉPVISELŐ
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a megvalósulásukért, mert jóval túl-
nőnek az önkormányzat teherbíró 
képességén. Ott van például az 
M1-es autópálya lehajtó, ami ugyan 
kormányzati beruházásként épül, 
de a mihamarabbi elkészüléséért 
lobbiznunk kell. Az utak fejleszté-
se, korszerűsítése, a járdaépítés pedig 
folyamatos feladat.

– Mit tart ezen kívül a leg-
fontosabb épület-beruházásnak?

– Az új óvoda és az Egészség-
ház megépülését. Egyébként ezek 
közös célok, ebben teljes az egyet-
értés a képviselők között. Ha rang-
sorolni kellene mégis, akkor én az 
óvodát tenném első helyre, mert 
egyre többen települnek a faluba, s 
egyre több óvodai férőhelyre lesz 
szükség egészen rövid időn belül. 
Mindezek mellett azt gondolom, 
hogy az elkövetkező négy évbe egy 
többfunkciós sportkomplexum meg-
építése is beleférne. Ehhez megint 
csak rengeteg pénz kell, és nem le-
het megoldani csak önerőből, de jó 
együttműködésekkel, pályázati támo-
gatásokkal talán lehetséges. Ezen 
fogunk dolgozni.

–Ferenc rendszeresen sportol?
– A sport végigkísérte az élete-

met, korábban fociztam, de min-
den labdajátékot szeretek. A pici 
gyerekeink mellett most kissé ke-
vesebb idő jut a sportra, meg a nagy 
szenvedélyemre, az utazásra is. Sok 
helyen jártam a világban, Ázsiától 
Amerikáig számtalan kultúrát meg-
ismertem, hónapokig tudok táplál-
kozni egy-egy új kultúra megisme-
réséből. Nagyon várom, hogy a gye-
rekeink kicsit nagyobbak legyenek, 
és nekiinduljunk a nagyvilágnak.

 

 

 
 

–Mennyi idősek a gyerekek?
– Egy elsős, egy ovis és egy böl-

csis gyermekünk van. Amint már 
említettem, a feleségem is jogász, 
de most ő biztosítja a stabil hátteret 
a munkámhoz. Ugyanakkor szá-
momra a család szent. Már húsz-
éves koromtól tudtam, hogy három 
gyermekem lesz, tudatosan készül-
tem a nagycsaládra. A szüleim ugya-
nis kilencéves koromban elváltak, s 
már akkor elhatároztam, hogy én 
biztosítom a gyerekeimnek, hogy 
családban, szeretetben és békesség-
ben nőjenek föl. 

– Részt vesznek valamilyen 
helyi társadalmi közösségben? 
Mióta élnek Pátyon?

– 2014-ben költöztünk Budake-
sziről egy pátyi ikerházba, s most 
szeretnénk egy telket venni és épít-
kezni. Megszerettük Pátyot, hosszú 
távra tervezünk itt maradni, de a 
gyerekek még nagyon picik, s előbb 
ki kellett alakítani az életterünket. 
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Amióta azonban képviselő lettem 
kiemelt célom, hogy építsem a kap-
csolatot a civil szervezetekkel. Ahogy 
több képviselőtársam már meg-
tette, én is létre fogok hozni egy 
képviselői közösségi profilt, ami 
egy aktív kommunikációs felület lesz 
a polgárokkal. Nyitottnak kell lennünk 
az emberek felé, mert értük va-
gyunk, értük dolgozunk. Nyilván min-
den kérést nem tudunk megoldani, 
de nyitni kell, bevonni őket a dön-
tések előkészítésébe és végrehajtá-
sába is. 

–Milyennek szeretné látni Pá-
tyot a ciklus végére vagy esetleg 
egy évtized múlva?

– Egy élhető, zöld település, ahol 
ápolt zöldterületek, kerékpárút, sza-
badtéri sportpark van, az emberek 
környezettudatosan élnek, pl. alkal-
mazzák a megújuló energiaforráso-
kat, van egy napelem-park… De 
talán a legfontosabb, hogy az em-
berek odafigyeljenek egymásra…

 

 

Szádváriné Kiss Mária

 TANÁCSADÁS VÁLLALKOZÓKNAK 
A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara – 
röviden: PMKIK – ( ) térítésmentes tanácsadó szolgáltatást 
nyújt a koronavírus-járvány gazdasági következményeinek kezeléséhez az 
egyéni vállalkozóknak és a kkv-szektorba sorolt cégeknek. A tanácsadás a 

 telefonszámon és a  e-mail 
címen történik. A személyes tanácskérés szünetel.

www.pmkik.hu

+36-70-967-9669 tanacsadas@pmkik.hu

A szolgáltatást a Kamara tagjai és a kamarai nyilvántartásban szereplő, Pest 
megyei székhelyű, regisztrált gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók 
vehetik igénybe. A  portálon a Rádióműsorok 
menüpontban a SOROZATOK alatt szakértőkkel folytatott beszélgetések 
hallgathatók meg jelenleg cipővásárlás hibás teljesítése, gázkészülékek 
karbantartása és autós panaszkezelés témákban. 

– kamarai jogtanácsos, európai uniós kkv. tréner

www.civilhirugynokseg.hu

Dr. Csanádi Károly 



„Egy véletlen folytán találtam rá a pin-
cére, noha a közvetlen közelünkben volt 
– kezdi Timi a maguk pince-törté-
netét. Éppen kint sétáltam, és fotóztam 
a kertünket, amikor megakadt a szemem 
a kertünk végében lévő romos pincére 
kitett eladó feliraton. Amint találkoztam 
Evelinnel, nyomban elmeséltem neki. Mire 
ő azonnal azt kérdezte, hogy miért nem 
hívtam még fel a kiírt telefonszámot. Így 
aztán még aznap felhívtuk a tulajdonost, 
akiről kiderült, hogy egy régi osztálytár-
sam, s utána mindent megmozgattunk, 
hogy mielőbb a miénk legyen, s nagy családi 
összefogással elkezdtük felújítani.” Mint 
mondják, csodának élik meg ezt a 
birtokba vételt, mert nem sűrűn kerül 
ki eladó tábla a pátyi pincefaluban. 
„S Evelinnek annyira természetes, hogy 
pincegazda, mintha mindig is így élt volna” 
– mondja az elégedett édesanya. 
Evelin pedig máris mesél tovább az 
álma megvalósulásáról: „rendszeresen 
jártam a pincenapokra, s be-bekukkan-
tottam a pincékbe, közben pedig irigykedve 
néztem, amint a gazdák serénykednek, 
kínálják a vendéget, vagy mesélik a ma-
guk boros-történetét. Nagyon vágytam rá 
régóta, hogy mi is egyszer így kinyissuk a 
saját pincénket, és hozzánk is beku-
kucskáljanak az érdeklődők.” Anya és 
lánya mögé a kezdetektől a nagy-
papa, Timi édesapja is felsorako-
zott. Ő vezényelte végig az építke-
zést, amibe rengeteg saját, kétkezi 
munkát is beletettek. Nagy gondot 
fordítottak arra, hogy amit csak lehet 
az eredeti módon állítsanak helyre, 
a régi és új szép harmóniája mind-
kettejük szívügye, amint a helyi vé-
dettségű, Kossuth utcai házukon is 
megfigyelhető a régi sajátosságok 
megőrzése, az egykori tanács jegyző 
lakás, majd orvosi rendelő, utána 
pedig szociális bérlakás külső jegyei-
nek megtartása. S ma már mind-

Egyszer volt, hol nem volt egy anya és lánya, akik egyszer egy napon megláttak és megszerettek, majd 
megvettek egy romos borospincét szeretett hazájukban, Pátyon. Nagyot fordult Timi és Evelin élete, 
amikor a szebb napokat is megélt Simon-pincét elkezdték felújítani. Idén pedig már ők lettek a szervező 
motorjai a Borkultúra Egyesület Borral Barangoló programjának.
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Pincemustra sokadszorra: a Pátyi Vigadó

MAGYAR TIMI ÉS KOVÁCS EVELIN

tagjai a közösségnek. Idén pedig Timi 
lett a névadója és szervező motorja 
a nagy sikerű Borral Barangoló prog-
ramjuknak. Timi és Evelin nem bo-
rászok, de gondos gazdák, s távo-
labbi tervükben ez is ott van, a pin-
cét is úgy újították föl, hogy a ren-
dezvényhelyszín mellett borászko-
dásra is alkalmas legyen. Mindket-
ten rendezvényszervezők, Timi nagy 
cégeknek dolgozik általában, de részt 
vesz a Mesterségek ünnepe vásár 
szervezésében is, Evelin pedig idén 
végzett turizmus-vendéglátás sza-
kon, hivatás turizmus specializáci-
ón. Anya és lánya egymást cenzú-
rázva ötletelnek folyamatosan, s mint 
mondják, Timi igyekszik teret en-
gedni lányának, aki számára ugyan-
csak inkább feltöltődés, mint feladat 
a pince. Persze tervezik, hogy bérbe 
adják, kézműves foglalkozásokat, e-
gyéb rendezvényeket tartanak benne. 

egyikük hétköznapjainak természe-
tes része lett a pince is. „Nem kell 
esemény sem, hogy kimenjek, de bármikor 
szívesen vendégül látom a barátaimat, de 
ha kutyát sétáltatok mindig elkanya-
rodok a Pátyi Vigadó felé, és sokszor 
látom, hogy papa is ott üldögél a pincénk 
előtt” – jegyzi meg Evelin. Timi pedig 
úgy fogalmaz, hogy „a pince minden-
kiből valamilyen nagyon pozitív érzelmet 
vált ki”. És persze a vidámságot! 
Nem is véletlen a pince elnevezése, 
amire Timi keresztelte a Borral Ba-
rangoló rendezvényre készülve. El-
újságolták, hogy náluk és a két 
szomszédjuknál mindig történik 
valami, mindig vidám az élet – 
mások szerint is. De a pincehegyi-
ek nemcsak vigadni járnak össze, 
hanem segítenek is egymásnak. A 
két hölgy megjelenése, illetve férfias 
munkabírása és hatalmas lelkesedése 
sokakat vonz. „A pincehegyi lét olyan, 
mint egy nagy család. Ha valamibe bele-
fogtunk a felújítás során, nem telt el fél óra, 
s máris megjelent valaki segíteni – újsá-
golják. A Borkultúra Egyesülethez 
is hamar utat találtak, tavaly óta

a pince mindenkiből 
valamilyen nagyon pozitív 

érzelmet vált ki



Szádváriné Kiss Mária

152020. október

Evelin már adventre készül. És min-
dig barkácsolnak is valamit, mint 
például a régi ajtóból pohártartót… 
Evelin az egyetemen tanult műszaki 
és marketing ismereteket, Timi pedig 
végzett műszerész, így mindketten 
a gyakorlati munkákban is járatosak, 
meg a reklámozáshoz is értenek. 
Evelin a szakdolgozatát az Etyeki 
Piknik turizmus élénkítő hatásáról 
írta – nem véletlenül, mert mint 
mondja, ha egy kis faluban létre jö-
hetett egy országos hírű rendezvény, 
Pátyon is van erre lehetőség, hiszen 
„a Pincehegy egy kincsesláda, amit csak 
le kell porolni. S mivel az utóbbi években 
egyre több aktív pincetulajdonos lett, meg-
van a közösségi erő is.” 
Mert anya és lánya vérbeli lokál-
patrióták: Pátyon éltek mindig, őseik 
közel s távol pátyiak, s itt is akarnak 
boldogulni. Ide kötik őket a bará-
taik, a rokonságuk, az álmaik, a tenni 

akarásuk. Persze nem mindennapi, 
hogy egy húsz év körüli lány álma 
egy pince és a saját falujának a turisz-
tikai felvirágoztatása, de a nevelte-
tés sokat számít, véli az édesanya. 

Evelin ugyanis kicsi korában sokat 
járt Kovács nagypapa pincéjében, 
kedvelte a szüreteket, a családi mula-
tásokat. Friss szakemberként pedig 
arról beszél, hogy a rendezvényszer-
vezés és a borkultúra szorosan össze-
kapcsolható, s aztán a hegy önma-
gában is vonzó lehet a hétköznapok-
ban, mert a messziről jövők számára 
az az érdekes, ami helyi specialitás. 
Timi pedig a Borral Barangoló kéz-
műves vásár kapcsán sorolja tovább 
a Pátyi Pincehegyben rejlő lehető-
ségeket. Úgy véli, hogy Regionális 

a Pincehegy egy kincsesláda,
amit csak le kell porolni

Mesterségek Ünnepét lehetne meg-
valósítani a pátyi Pincehegyen, annál 
is inkább, mert az országos rendez-
vény szervezőinek gondolataiban is 
felmerült hasonló. A színvonalas vá-
sár esetében elvárás az egységes meg-
jelenés, amihez még nincs eszköz-
tára az egyesületnek, de ha az önkor-
mányzat is az ügy mellé áll, amint 
most is önkormányzati támogatás-
sal jött létre a program, akkor ez sem 
akadály. Addig is a Pátyi Vigadó 
népszerűsíti önmagát és Pátyot, Eve-
lin ugyanis az Instagramon pillanat-
képekkel, videókkal igyekszik meg-
mutatni, hogy „Budapesttől húsz perc 
alatt elérhető a vidék romantikája”. 
Timi pedig azt szeretné, ha a pince 
minél több örömet adna lányának 
és majdan unokáinak, akik elmond-
hatnák, hogy ezt még a mama te-
remtette meg. 

9. verse alapján hangzott: „Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, 
akkor üdvözülsz.” A konfirmációi alkalom úrvacsoraosztással zárult – ez egyúttal a frissen konfirmált fiatalok első 
úrvacsoravétele volt.

KONFIRMÁCIÓ PÁTYON

Vizi István – lelkipásztor
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A pátyi református gyülekezet szep-
tember 13-án tartotta a konfirmá-
ciót. Sajnos, májusban nem volt rá 
lehetőségünk a járványhelyzet kor-
látozásai miatt, ezért kellett szep-
temberre halasztanunk. Az őszi idő-
pontban is adódtak nehézségek: 
csak a konfirmáló fiatalok család-
tagjainak és a presbitereknek jutott 
hely a templomban, hogy az előírt 
védőtávolságot tartani tudjuk – a 
gyülekezet többi tagja online köz-
vetítéssel nézhette és hallgathatta 
az ünnepi istentiszteletet. 9 lány és 
4 fiú tett ünnepélyes konfirmációi 
hitvallást és fogadalmat, és lett ettől 
a naptól kezdve a felnőtt gyüleke-
zet tagjává. Az igehirdetés a Róma-
beliekhez írott levél 10. részének 
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I. NÉMET NEMZETISÉGI NAP PÁTYON

„Részünkről ez egy új kezdeményezés, amellyel szeretnénk 
hagyományt teremteni, és szeretnénk évente megrendezni. Célunk 
egyrészt a környékbeli Német Nemzetiségi Önkormányzatokkal 
való szorosabb együttműködés, másrészt, hogy megismerjük, 
illetve bemutathassuk a környékbeli kulturális csoportokat. A 
rendezvény helyszínéül azért a pátyi Pincehegyet választottuk, 
mert egyrészt gyönyörű hely, másrészt pedig még mindig nagyon 
sokan nem ismerik a környékbeli településeken, ezért szeretnénk 
minél több embernek megmutatni” – mondta Vincze-Vanyek 
Bernadett elnökhelyettes. A rendezvényen Megtért 
Mária elnök mellett köszöntőt mondott Somogyi 
Farkas Tamás, Páty község alpolgármestere, és jelen 
volt többek között Bechtold János, a Zsámbéki 
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Bechler 
Gyula, a Biatorbágyi Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke, valamint dr. Klein Ferenc, a Nagy-
kovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is. 

A műsort a házigazda pátyi Rozmaring Tánccsoport 
nyitotta meg, s az első blokkot is ők zárták. Ezt köve-
tően a pátyi Bocskai István Általános Iskola diákjai 
léptek színpadra egy német mese előadásával. Őket 
követte a zsámbéki Senior Tánccsoport a Sosztakovics-
keringővel, majd a Grosse Kowatscher Runde Nagy-
kovácsiból, akik 4 táncot adtak elő. Ezután ismét 
zsámbékiak, a Senior Tánccsoport mutatkozott be. A 
műsor befejezéseként a híres Somorer Tanzgruppe 
nagy sikerű előadását láthatták az érdeklődők. A házi-
gazdák elégedetten köszönték meg a remek produk-
ciókat, amelyeket a nagyérdemű is rendre díjazott. A 
délután további részében a Die Spitzbuben zenekar 
gondoskodott a jó hangulatról.

A vendégeket finom sváb ételekkel, süteményekkel 
és csapolt sörrel várták, Rokolya Péter ízletes pörköltje 
ellenállhatatlan volt. S számos pincében lehetett kós-
tolni finom borokat és pálinkákat, sőt még gyermek-
foglalkoztatót is kínáltak. Aki szívesen ölt magára vi-
seletet, válogathatott a gyönyörű német népviseleti 
ruhák között. 

A jó idő mellé szegődött jókedv kitartott estig, s a 
program végén már a következő évi találkozóról is 
ment a diskurzus, valamint arról, hogy legközelebb 
szeptember végén, a CivilÍZáció program keretében 
látja vendégül a Pátyi Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat az érdeklődőket hagyományos sváb ételekkel, 
csapolt sörrel, és a mostanihoz hasonló fergeteges 
mulatsággal.

A szomorú tavaszi-nyári hónapok bezártsága után, a Pincehegy is kinyílt, különleges kincseit boldogan 
osztja meg az arra méltókkal. Akik e csodás területre álmodnak közösségi rendezvényeket, azoknak 
most mintha megkétszerezné programjaik erejét a hegy. Első alkalom volt, de sikere vitathatatlan, s a 
szervezők hagyománnyá kívánják tenni a német nemzetiségi önkormányzatok találkozóját.

–kurírinfó–
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A rendezvényről hírt adott a helyi önkormányzat, a Zentrum, Magyarországi Német Kulturális és Információs 
Központ honlapján is, a oldalon. www.zentrum.hu 

Páty Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapjánpályázatot 

hirdet védőnő munkakör betöltésére.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT VÉDŐNŐI MUNKAKÖRRE

 A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. október 22. 

Részletesen a  oldalon.www.paty.hu
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A 2020/8-9. szám 29. oldalán közzétett képekkel az volt a cél, hogy a 70-es évek egyszerűbb körülményei mellett 
is érzékeltessük a figyelmes, szeretetteljes törődést, amiben az apróságoknak része volt.

Visszajelzés a 6. és 9. képhez érkezett. A 6. képen Peregovitsné Hesz Erzsébet gondozónő előtt Tóth Misi, 
Szabó Bandi, Gábor Ákos ül. A második sorban balról jobbra Lukácsi Tomi, Nagy Vali, Metczner Ildikó, Demeter 
Bandi, Hegedűs Évi, az alsó sorban Tapuska Attila, Lukácsi Zoli és Fekete Évi látható.

A 9. képen egy karácsonyi ünnepség szereplői, nézői és a dolgozók láthatók. A felvétel jobb oldalán a 
gondozónők előtt a rácsra támaszkodva Iván Pálné Rozovics Mária „konyhás néni”, a bal szélen kendőben 
Bereczkiné Bözsi néni mosónő, középen a szemüveges hölgy Baloghné Szvitacs Eszter – mint szülő – figyeli 
Erzsi néni csoportjának műsorát.

MÚLTIDÉZŐ

      BÖLCSŐDE 80–90-ES ÉVEK

2020. október

A távlati tervek alapján a régi épületet – amelyben jelenleg óvoda működik – összekapcsolják az újjal. 
A jövő így kötheti össze a jelent és a múltat.                                       

     
Szabó Andrásné  – Páty Faluközösségért Alapítvány

Múltidéző

3.4. KÉP –  Az évtized második felére a központi fűtés is elkészült. 1990 
karácsonyán kulturált körülmények között ünnepelhettek a gyerekek és 
a dolgozók is.

1.2. KÉP – Az első és második kép mutatja, hogy egyre csinosabbak 
a ruhák, sok-sok új játéknak örülhettek a gyerekek mind az udvaron, 
mind a teremben. A fűtés még olajkályhával történik a nyolcvanas 
évek elején.  Az évtized közepére az udvari kútból bevezették a vizet az 
épületbe.
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A hirdetések valóságtartalmáért és a hibákból eredő károkért a kiadó nem vállal felelősséget!

dr. Kende Réka
ügyvéd

Jogos a kérdés.
Tanácsadás Okiratszerkesztés   Képviselet • •

Tel.: +36 20 418 8140
Email: kende.reka@drkende.hu

Web: www.drkende.hu

 kurir@paty.hu vagy 06 (23) 555 532

AZ ÖN HIRDETÉSÉNEK HELYE!

Páty Önkormányzatának lapja

Bővebb információk:

A ervezett zenzor otoros réning jelentős fejlődést tud biztosítani 
gyermeke számára mozgásos-, értelmi-, pszichés- és szociális téren. A 
normál fejlődésmenetet mutató gyermekek számára a mozgás javulása 
mellett az értelmi képességek is javulni fognak. A közösségi 
beilleszkedés könnyebbé válik.

 T  S M  TT S  M T

Okosító TSMT torna
Egyéni és csoportos fejlesztő TSMT terápia

3 hónapos - 11 éves gyermekek számára

Beszédindító terápia Részképességek fejlesztése

Finommotorika és grafomotorika fejlesztése

Iskolaérettségi felmérés      Iskolaelőkészítő foglalkozások

      

JELENTKEZÉS:

E-mail: okositotornatsmt@gmail.com, Telefon: +36 30 245 1713

Biró Brigitta – Egyéni és csoportos TSMT terapeuta, fejlesztő pedagógus, 

GOH-GMP diagnoszta, KMT diagnoszta, Nyld fejlesztő, Sindelar terapeuta

Az idegrendszerben az érési folyamatok részben genetikusan kódoltak, 
másfelől a környezetből származó ingerek hatásáraindulnak meg. 
Normális esetben az érés egyet jelent azzal, hogy az adott gyermek 
életkorához és kortásaihoz képest kiegyenlített teljesítményt nyújt 
MOTOROS, PSZICHÉS-KOGNITÍV és SZOCIÁLIS területeken 
egyaránt. Eltérő / lelassult / megkésett / stagnáló fejlődés esetén okként 
merülhet fel az idegrendszer eltérő szerkezete, sérült / másképpen 
működő kapcsolatrendszere.

FŐBB TÜNETEI
AZ ORGANIKUS ÉRÉSI ZAVAR / ÉRETLENSÉG / SÉRÜLÉS 
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Pszichológia, Család– és 

Párterápia  

Miben segíthet a pszichológus:

 

Tanulási nehézségek esetén,  

Gyászfeldolgozásban 

Önértékelés, önbizalom 

növelésében 

Életvezetési tanácsadásban 

Miben segíthet a családterápia:

 
Ha állandósulnak, elmérgesednek, parttalanná válnak az  

otthoni viták; 

Ha családi kapcsolataiban tartósan boldogtalannak, 

magányosnak érzi magát; 

Ha fél a családi kapcsolatok szétesése, elvesztése miatt; 

Ha úgy érzi, eredménytelen gyermeknevelési 

kérdésekben; 

Feldolgozatlan veszteségek (válás, halál) alkalmával 

Hívjon bizalommal! 

Szilágyi György, 06-30-9-2222-84 

PÁTY KÖZPONTJÁBAN LÉVŐ
FABRIKETT FORGALMAZÁSÁVAL

FOGLALKOZÓ 20 ÉVES CÉG

MUNKATÁRSAKAT 
KERES FŐÁLLÁSBA

HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 8-17 ÓRÁIG
+ MINDEN MÁSODIK SZOMBATON 

9-13 ÓRÁIG 
ILLETVE RÉSZMUNKAIDŐS 

MUNKAVÉGZÉSRE IS:

- BOLTI ELADÓ
- ÁRUKIADÓ 

- RAKTÁROS
- TARGONCÁS

- KISZÁLLÍTÓ SOFŐR
       MUNKAKÖRÖKRE.

PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK,
TAPASZTALAT NEM FELTÉTEL.

FIZETÉS (TELJES MUNKAIDŐ ESETÉN):
BRUTTÓ 255.650-300.750 Ft/HÓ
NETTÓ 170.000-200.000 Ft/HÓ

MUNKAKÖRTŐL FÜGGŐEN.

ÉRDEKLŐDNI: 70/52-00-535

ÁLLÁS PÁTYON!
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Számítógépe vacakol? Megoldom!
Lefagy, lassú, vírusos, újat szeretne?
Hívjon bártran, megtaláljuk az Önnek ideális megoldást! 
Otthonában, rövid idő alatt, garanciával javítom meg beteg gépét.

szamitogeporvos.wordpress.com           

Hívjon most: 06 20 9438 623
szamitogeporvos@gmail.com

ifj. Lukács Gábor
 Páty

AUTÓMENTÉS
DARUS AUTÓMENTÉS HELYBEN

06-309-323-044
WWW.AUTOMENTES-SZALLITAS.HU



22 2020. október

 kurir@paty.hu vagy 06 (23) 555 532HIRDETÉSI INFORMÁCIÓK

A hirdetések valóságtartalmáért és a hibákból eredő károkért a kiadó nem vállal felelősséget!

130
TERMÉK

EGY AKKUMULÁTOR 

EZER LEHETŐSÉG. 

FORRADALMI MEGOLDÁSOK 

A KERTBEN ÉS A MŰHELYBEN. 

KÁBELEK NÉLKÜL SZABADON.



Áprily Lajos: Ősz 

Most már a barna, dérütötte rónán 
mulandóságról mond mesét a csend. 
Most már szobádba halkan elvonulhatsz 
s hallgathatod az álmodó Chopint. 

Most már a kályhatűz víg ritmusára 
merenghetsz szálló életed dalán, 
míg bús ködökből búcsút int az erdő, 
mint egy vöröshajú tündérleány.

 

 

VÁLTOZÁS A LABORBAN

Tisztelt Páciensek!

2020. október 1-től a vérvételi rend változik a Biatorbágyi 

Egészségházban. Az intézkedést a hamarosan beköszöntő hideg 

időjárás és a betegek kényelme indokolja a járványügyi 

rendelkezések maradéktalan betartása mellett. Szeretnénk, ha 

az ide járó betegeknek nem kellene a hidegben várakozniuk, az 

időpontos rendszer ezt a problémát hivatott áthidalni.

Az előjegyzés módja: telefonon (0623-534-560) vagy 

személyesen, október 1-től online.

Terheléses vércukor vizsgálatra változatlanul legkésőbb 630-ra 

érkezzenek.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

A nemrégiben elhunyt Dr. Gurin Ferenc 
praxisát jelenleg Dr. Dózsa Katalin és 
Dr. Siklósi Katalin látja el. 
Rendelési idejük a következő: 

Hétfő 13-17, Kedd 8-12, Szerda 8-12 . 
 

Csütörtök 12-16, Péntek 8-12.

Dr. Dózsa Katalin: 

Dr. Siklósi Katalin:

VÁLTOZIK A RENDELÉSI IDŐ



Kulturális Örökség Napok  Várady-kastély–
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