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Annak ellenére, hogy ez az év nagyon nem úgy alakult, ahogy korábban terveztük és a korona-
vírus okozta világjárvány komolyan megnehezítette mindenki, így az Önkormányzat életét is, 
az idei terveinket túlnyomó részben sikerült megvalósítani.

A bölcsőde építése a végső szakaszához érkezett, az utolsó simítások vannak hátra, már a 
Képviselő-testület sikeres pályáztatás útján ki is választotta az intézmény vezetőjét, aki a 
közeljövőben munkába állhat. 
A másik nagy fejlesztés a Jenei dűlő vízelvezetési pályázata is megvalósult. Ezen a területen

Székely László – polgármester

Ősz hó eseménydús, szüreti hangulata után „November siratja magát”.  
Októberben még vidám szüreti forgataggal ünnepeltünk helyi közössé-
geinkkel a pincehegyi CivilÍZáción, s méltósággal együtt emlékeztünk a 
szabadságharcos forradalmárokra és vértanúkra. Örültünk egymásnak, 
a közösségnek! 

Az elhatalmasodó járvány és a szigorodó óvintézkedések azonban 
novemberre egyre szűkítik a közösségi aktivitások körét. Enyészet havának 
első napjaiban a pátyi temetőt sem rohamozták meg a látogatók, noha 
estére pislákoltak a mécsesek, s friss virág került a legtöbb sírra. Mert no-
vemberben az ember is siratja magát, a múltját, az elődeit, a szeretteit… 
A jelenvaló élet tiszteleg az elmentek előtt, megérint a végesség valósága, 
fölvetődik a remény és a változtatás gondolata…

A láthatatlan ellenség tobzódása közepette még erősebb lehet az elmú-
lás félelme is. De a természet rendjében az őszi vetés a földbe került, a beta-
karítás szinte megtörtént, s a helyi társadalmunkban is folyamatos az épít-
kezés, a tervezés. Aztán pedig lassan a „nagy ekevas a télbe fordítja át/majd az 
őszutó arany zűrzavarát.”, vagyis Enyészet hava hamarosan Szentkarácsony 
havába fordul, amikor majd „az újszülött rügyező ágakkal/lángot rak a fázó 
homlokok mögé.” Várjuk félelem nélküli bizalommal!

Ezekkel a gondolatokkal ajánlom a Pátyi Kurír mostani lapszámát a 
kedves olvasók figyelmébe:

Szádváriné Kiss Mária – főszerkesztő
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 a közvilágítás kialakítása is elkezdődhetett. Ennek a két projektnek az összege meghaladta a 200 millió forintot.
Megindítottuk a főút menti járdák felújítását, amelynek második ütemére belügyminisztériumi támogatást is 

kaptunk, így jövőre folytatódhat, valamint a Református Templomnál lévő híd is új külsőt kapott.
A Rendészet számára egy új gépkocsit vásároltunk, illetve a közlekedés biztonság további erősítése céljából a 

már az óvodánál kialakított LED-prizmás „okoszebra” mellé továbbiak kiépítésére írtunk alá szerződést. 
Sajnos hiába volt már célegyenesben a Telki út felújításának kérdése, a járvány okozta állami többletkiadások 

miatt ez a fejlesztés idén nem valósulhatott meg. Jövőre tovább tárgyalunk az Innovációs és Technológiai Minisz-
tériummal a felújítás mielőbbi elkezdésének reményében.

A járványhelyzet erősödése, illetve a szabadtéri rendezvények és a maszkhasználat szigorítására figyelemmel 
sajnos idén elmarad a Márton-napi pincehegyi felvonulás. Az év hátralevő időszakában a cél a minél kevesebb 
fertőzés és az egészség védelme, így idén már várhatóan minden közösségi esemény elmarad. A közmeghallgatást 
is interneten keresztül bonyolítjuk le.

BEKÖSZÖNTŐ

MEGVALÓSULT TERVEK

Ősz, arany ősz, a tarlón vér nyoma,
szeder kúszik, illeg a galagonya,
s nagy ekevas a télbe fordítja át
majd az őszutó arany zűrzavarát.
(Csukás István) 
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ÚJ JÁRŐRAUTÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZEINKNEK

2020. november

A szeptemberi Képviselő-testületi ülésen született dön-
tés arról, hogy a Pátyi Önkormányzati Rendészet számára 
még az idei évben egy új szolgálati járőrautó kerül be-
szerzésre. Az új, környezetbarát – hibrid meghajtású –, 
minden terepviszonyhoz alkalmazható, egyedi – jól 
azonosítható – arculattal ellátott járőrautó hatékonyan 
fogja szolgálni a rendészek mindennapi munkáját, lehe-
tővé teszi a külterületeken is a gyors reagálást. A tele-
pülés vezetése elkötelezett a helyi közbiztonság és köz-
tisztaság fenntartása mellett, ezért a jövőben is minden 
szükséges támogatást megad a biztonságunkért dol-
gozók számára.

Székely László – polgármester

Újabb jelentős fehér folt tűnt el településünk közvi-
lágításának térképéről. Egy rövid próbaüzem után 
szeptember 30-tól színvonalas közvilágítás működik 
a Jenei dűlő addig sötétségbe burkolódzó részein. 

A tervezést megelőző bejárásra idén januárban 
került sor. Az ELMŰ által jóváhagyott tervek tavasszal 
elkészültek, és áprilisban a Képviselő-testület jóváhagyta 
a legjobb ajánlatot adó kivitelezővel megkötendő szer-
ződést, egyúttal biztosította a megvalósításhoz szükséges 
53 millió forintot. 73 darab kandelábert állítottunk fel, 
melynek következtében közvilágítást kapott a Völgy utca 
teljes hosszában, a Völgy köz, a Völgy sétány, a Boróka 
utca, a Bóbita utca keleti és nyugati vége, a Tavirózsa 
utca és a Tavirózsa köz, a Nyírfa utca, valamint az Orgona 
utca nyugati vége. Hasonló nagyságrendű közvilágítás-
fejlesztésre Pátyon csak az összes világítótest LED-re 
cserélésekor került sor. 

KÖZVILÁGÍTÁS-BŐVÍTÉS A JENEI DŰLŐBEN

Székely László – polgármester

Lakossági használt sütőolaj gyűjtés indult  a Pátyi Önkormányzat és a Biotrans Kft. együtt-
működésében.
Egyetlen használt sütőolaj 1 000 000 liter ivóvizet képes beszennyezni és fogyasztásra alkalmatlanná tenni. 
A földbe kerülve erősen szennyezi a talajt, elégetve pedig rákkeltő füstöt termel. A Képviselő-testület számára 
fontos a környezettudatosság, ennek szellemében indítottuk el a faültetéseket, az ingyenes komposztláda 
osztást és októberben kezdődik a lakossági használt sütőolaj begyűjtés. 
A gyűjtést egy 100%-ban magyar tulajdonú cég bonyolítja. A begyűjtött olajat egy 240 literes, rendszeresen 
tisztított és karban tartott, kulturált megjelenésű gyűjtőben tárolják. Lezárt PET-palackban vagy zárt 
befőttesüvegben a gyűjtőbe kell helyezni az olajat, önteni nem kell, ez által cseppmentes a rendszer, nem áll 
fenn a kiömlés veszélye. 
Pátyon alakítunk ki: az egyik a a másik 

. Mindkettő helyszín elzárt területen van, ezért a nyitva tartásról előzetesen kérjenek információt.

október 26-án

két gyűjtőpontot PVK Rákóczi úti telephelyén a Polgármesteri Hivatal 
udvarán
A gyűjtőben elhelyezett használtolaj minden kilogrammja után a cég a PáKICs Cserkészcsapatot támogatja!

LAKOSSÁGI HASZNÁLT SÜTŐOLAJ GYŰJTÉS
„Egyetlen használt sütőolaj 1 000 000 liter ivóvizet képes beszennyezni és fogyasztásra alkalmatlanná tenni.”

Somogyi Farkas Tamás – alpolgármester
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ELADÓ EGY ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN

ELADÓ

INGYENES INFLUENZA ELLENI OLTÁS
Megérkeztek az influenza elleni védőoltások, amelyek 
beadására időpontot telefonon, vagy email-en keresztül 
kérhetnek a háziorvosoknál. Előjegyzett időpontban 
várják Önöket. Védőoltás csak egészséges, láztalan 
állapotban vehető igénybe. Az oltást elsődlegesen a 
krónikus betegeknek (pl.: magasvérnyomás betegek, 
cukorbetegek, tüdőbetegek) ajánljuk életkortól függet-
lenül. Az ingyenes védőoltást az államilag kiszállított 
készlet erejéig tudják a háziorvosok biztosítani betegeik 
számára! Az előjegyzés folyamatos.

ORSZÁGOS RAJZVERSENY PÁTYI DÍJÁTADÓJA
Különleges esemény helyszíne volt október 16-án 
a Szent II. János Pál-plébániatemplom.

Szent II. János Pál pápa születésének 100. évforduló-
jára a Kelet-Európai Fiatalokért Egyesület és az Ifjúsági 
Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) rajzversenyt 
hirdetett az általános iskola alsó és felső tagozatos 
diákoknak. A kormány anyagilag is támogatta a pályázat 
megvalósulását. Mintegy 400 pályamunka érkezett Ma-
gyarországról és a határon túlról, az eredményt október 
16-án Pátyon, a Szent II. János Pál-plébániatemplomban 
hirdették ki ünnepélyes keretek között. A díjazottakat 
tizenhárom iskolából választották ki az ország minden 
részéről. Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi 
és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a 
díjátadón hangsúlyozta, hogy negyvenkét éve ezen a 
napon jelentették be a lengyel pápa megválasztását. 
Továbbá méltatta az egykori egyházfőt és életútját. 
Rámutatott, hogy II. János Pál egész életében a rábízott 
embereket szolgálta. Mindez a mai fiatalok számára is 
példa lehet, s hivatásuk megtalálásában segíteni köteles-
ségünk. A rendezvényen Páty Község Önkormányzatát 
Somogyi Farkas Tamás alpolgármester képviselte, aki 
a verseny különdíjait adta át.

– kurírinfó –

Október folyamán megfiatalodott a Református Temp-
lom előtti régi híd. A Pátyi Református Gyülekezettel 
összefogva elkezdődött a templom körüli tér rendbe 
tétele, melynek első lépése a régi gyalogos híd felújí-
tása és a körülötte lévő burkolat kiépítése. Idén még 
várhatóan új pad is kerül a templom előtti területre.

SZÉPÜL A REFORMÁTUS TEMPLOM KÖRNYÉKE

Szabó István – képviselő

Páty Község Önkormányzata megemlékezést tartott a 
pátyi katolikus temetőben lévő Kiskápolna előtt. Ke-
resztes Nagy Árpád énekmondó és a Páty Községi 
Kórus műsora után a Guyon-emléktáblánál helyezték 
el a kegyelet virágait.

EMLÉKEZÉS AZ ARADI VÉRTANÚKRA

(Fotóriport a 27. oldalon)

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
a Páty Község Önkormányzat tulajdonát képező (tulajdoni hányad: 1/1), 
2140 helyrajzi számú, 1212 m  területű, Páty, Füzespatak – Gyopár 
utca sarkán található, „kivett beépítetlen terület” besorolású ingat-
lanra kifejezi értékesítési szándékát. Az ingatlan az önkormányzat 
forgalomképes vagyonkörébe tartozik.

Az ingatlan . 
Övezeti besorolása:
Az ingatlan irányára: 
További információt a telekről a  címen lehet kérni.

teljesen közművesített
 Lke-SZ-01
26M forint

hivatal@paty.hu
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SEGÍTŐ CÉLÚ SZEMÉLYI SZÁLLÍTÁSI 
SZOLGÁLTATÁS INDUL

2020. november

A Pátyi Sportegyesület felajánlotta az Önkormány-
zat számára, hogy a tulajdonában lévő Opel Vivaro 
kisbuszt a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére 
bocsátja hétköznaponként. 

Az Önkormányzat vállalta, hogy a felmerülő költ-
ségek megfizetése mellett a gépjárművet közösségi cé-
lokra használja a jövőben. A Jóléti és Szociális Bizottság 
javaslata alapján használhatják majd az iskola és az 
óvoda pedagógusai, illetve diákjai tanulmányi és sport-
versenyek alkalmával. Továbbá a Képviselő-testület 
úgy döntött, hogy a betegszállításból kiszoruló, egye-
dülálló és szociálisan rászoruló, közlekedésben korlá-
tozott betegeknek a szakorvosi rendelésekre, kórházi 
vizsgálatokra, kezelésekre történő szállítását támogatja 
a jövőben ezzel a lehetőséggel. A részletekről érdeklőd-
jenek az önkormányzatnál és a háziorvosoknál, illetve 
megtalálhatják a feltételeket a község honlapján. 

Köszönjük a PSE nemes felajánlását!

Kristó Sarolta – képviselő

Október 22-én, kora délután, a járvány miatti előírások 
betartásával, szűk körben tartotta megemlékezését Páty 
Község Önkormányzata.

A Telki út melletti 56-os emlékműnél Székely László 
polgármester és Somogyi Farkas Tamás alpolgármester 
helyezett el koszorút. 

„A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a 
szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az 
elmúlt húsz esztendőben.” Albert Camus (1957)

– kurírinfó –

Ismeretes, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) koordinációjával jelenleg is zajlik a 
„Tisztítsuk meg az Országot!” elnevezésű program, ami településünkön az utolsó szakaszába lépett. 
Megtisztítottuk a községet az illegális hulladékszigetektől!

A bárki számára ingyenesen elérhető, „HulladékRadar” applikáción keresztül az ITM Hulladékhasznosítás 
Elszámolási Főosztályhoz beérkezett és részünkre továbbított, illetve a lakosságtól közvetlenül hozzánk eljuttatott 
jelzéseket összevetettük a program kezdeti – „felderítő” – szakaszában beszerzett adatokkal, majd összesen 
tizenhárom helyszínen szerveztük meg a PVK közreműködésével a hulladék-lerakatok felszámolását. Az ütemezetten 
végrehajtott munka eredményeként Páty közigazgatási területén mintegy 45 m  vegyes, kommunális, veszélyes, 
illetve építési-bontási hulladékot szállítottunk el. Az illegális hulladék lerakáson tetten ért elkövetők szigorú büntetésre is 
számíthatnak. Attól függően, hogy a kihelyezett hulladék milyen típusú, akár bűncselekmény is megvalósulhat, de 
szabálysértés esetén is akár 150.000 forint összegű pénzbírság is kiszabható.

Önkormányzati Rendészetünk közterület-felügyelői a hulladékfelszámolási munkák szervezésével párhuzamosan 
mezőőri feladatok ellátásához szükséges továbbképzésen is részt vettek, így a jövőben a település külterületein is 
remélhetőleg hatékonyabban lehet majd megelőzni a hasonló problémák kialakulását. 

3

„Pátyi Önkormányzati Rendészet, a lakosság szolgálatában!”

ELTŰNTEK AZ ILLEGÁLIS SZEMÉTHALMOK

Hermann Gábor  Pátyi Önkormányzati Rendészet–

KÖZMEGHALLGATÁS 2020. NOVEMBER 30-án (HÉTFŐN) 17.00 ÓRAKOR 

(www.facebook.com/paty.kozseg)

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
testületi ülést tart, mint közmeghallgatás. Az ülés helye: PÁTYI POLGÁRMESTERI HIVATAL, Ülésterem (Páty, Kossuth Lajos u. 83.)

A járványhelyzetre való tekintettel az ülés ZÁRT, melyet ONLINE formában  tudnak a lakosok követni. A közmeghallgatáson a 
választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést, javaslatot tehetnek a Képviselő-testületnek (pl. közellátással, 
községfejlesztéssel, helyi beruházásokkal) kapcsolatban. A Képviselő-testületi ülés formájában megtartott közmeghallgatás tehát nem az egyedi ügyek, 
egyéni panaszok intézésének fóruma, azon az önkormányzat hatáskörébe tartozó, a polgárok szélesebb körét érintő közügyek vethetők fel.
A kérdéseket, problémákat e-mailben előre, vagy az ülés napján, az online felületen írásban lehet feltenni.
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2020.11.23. és 12.04. közöttZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉS

Értesítjük a lakosságot, hogy  a lakosság számára ingyenes zöldhulladék-gyűjtést végez a község 
közterületein a PVK Nonprofit Kft. A fenti időszak alatt a járművek a több mint 130 utcában csak egyszer mennek végig, és minden ingatlan elől 
csak egyszer szállítják el a november 23-án reggel 7.00-ig kihelyezett zsákokat.

Kérjük a tisztelt lakosokat a saját kerti komposztáló kialakítására, hogy kerti hulladék ott váljon talajerő utánpótlássá, ahol az keletkezett. 
Ráadásul az utcai gyűjtésre felhasznált műanyag zsákok óriási mennyiségű szelektív hulladékká válnak, melyek továbbiakban nagymértékben 
terhelik a környezetünket!

 2020. november 23. és december 04. között

Önkormányzati döntés szerint az ingatlanok elé maximum 15 db 120 l-es átlátszó zsákban helyezhető ki a zöldhulladék, vagy az összevágott 
ágak, 1 m hosszú, 50 cm átm. összekötött kötegei. A zsákokban csak és kizárólag zöld szelektív hulladék helyezhető el! 

PVK Nonprofit Kft.

72020. november
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A jövő tavaszi turnusra lehet még jelentkezni a 
komposzt.paty@gmail.com e-mail címre név, lakcím, 
telefonszám és a választott típus megadásával.

Felmérések szerint egy család átlagosan évente 360 
kg hulladékot termel, melyből mintegy 120 kg zöld 
hulladék. Így az eddig jelentkezettek jövőre akár több 
mint 50 tonnával is csökkenthetik a Pátyon keletkezett 
hulladék mennyiségét, amit így nem kell költségesen, a 
környezetet terhelve műanyag zsákokban elszállítani, 
hanem helyben hasznosulhat, értékes humusz keletke-
zik belőle.  
Hogyan komposztáljunk?
A kezdéshez néhány jó tanácsot gyűjtöttünk össze.  
Árnyékos helyre helyezzük a komposztládát. Célszerű 
az aljára némi apróra vágott gallyat tenni, így alulról is 
megfelelően tud szellőzni. Erre kerülhetnek felváltva 
az úgynevezett nitrogén dús (friss zöldség- és gyümölcs-
hulladékok, frissen vágott fű nyesedék) és nitrogén 
szegény (faforgács, avar, elszáradt növények) rétegek. 
Érdemes kisebb (max. 4-5 cm) darabokra vágni a nagy 
növényeket, gallyakat, hogy könnyebben lebomolja-
nak. A megfelelő nedvességtartalom fontos a jó kom-
poszthoz, mértéke egyszerűen megállapítható. Vegyünk 
a kezünkbe egy maréknyi komposztot, ha összenyomva 
vizet tudunk kipréselni belőle, akkor túl nedves, ha az 
anyag szárazon pereg, akkor túl száraz. Ha összenyo-
máskor gyengén összetapad, akkor megfelelő a ned-
vességtartalma. Érdemes időnként átforgatni, de nem 
kötelező, ha betartjuk a rétegezést. Dr. Bencze Gergő János – önkormányzati képviselő (Fidesz-KDNP)

PÁTY KOMPOSZTÁL

Mi kerülhet a komposztba?
– a zöldség- és gyümölcshulladékok, tojáshéj, kávé- és 
teazacc (a filtert ne), hervadt virág, szobanövények 
elszáradt levelei, virágföld, fahamu, növényevő kisállatok 
ürüléke a forgácsalommal együtt,
– toll, szőr, gyapjú-, pamut és lenvászon
– levágott fű, kerti gyomok (virágzás előtt), falevél, szalma, 
összeaprított ágak, gallyak, elszáradt (nem beteg) növé-
nyek, palánták, lehullott gyümölcsök, faforgács, fűrészpor.
Mit ne tegyünk a komposztba?

ertőzött, beteg növényeket, citrusfélék héját 
úsevő állatok alól származó almot  szintén a fertőzés 

veszélye miatt
Főtt ételmaradékot – főként húst és halat, mártásokat 

és leves maradékokat –, kenyeret és csontokat, mert 
ezek gyakran tartalmaznak adalékokat, illetve fertőzés-
veszélyesek és büdös lesz tőle a komposzt.

Üveget, fémet és műanyagot, színes újságot, pelenkát, 
a porzsák tartalmát, fáradt olajat, használt sütőzsira-
dékot, vegyszereket, festéket, elemet, növényvédő szert, 
gyertya maradékot.

A feliratok ellenére szigorúan tilos a lebomlónak 
nevezett bevásárlószatyrokat a halomra hordani, mert 
azok ugyanúgy műanyagból készülnek, csak szétpor-
ladnak, ezzel beszennyezve a komposztot (a kapható 
„környezetbarát” zacskók többsége ilyen).
Sikeres komposztálást kívánunk mindenkinek!

– F
– H –

– 

– 

– 

Óriási érdeklődés mellett indult útjára a komposztáló program, az Önkormányzat ingyenesen biztosít egy 
komposztládát minden pátyi családnak. A jelentkezés feltétele mindössze az állandó pátyi lakcímkártya. 
Néhány hét alatt már 430 család jelentkezett, közülük kétszázan már most átvehetik az igényelt típust, a 
többieket tavasszal értesíteni fogjuk az átvételről. Van fa keretes, 340 literes műanyag és 650 literes mű-
anyag. Mindkét műanyag típus Magyarországon készült, újrahasznosított műanyagból. A 340 literes egy 
fedeles, alul üríthető komposztláda, a 650 literes egy nagyobb kapacitású, műanyag lécekből álló kom-
posztáló keret, aminek nincs fedele, a fa kereteshez hasonló felépítésű. 
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AZ ÚJ FALUVEZETÉS EGY ÉVE
Egy éve, október 24-én alakult meg az új Képviselő-testület. Az elmúlt egy évre eltervezett feladatok és 
fejlesztések jelentős része megkezdődött, bár a pandémiás helyzet az Önkormányzat munkáját is 
nagyban megnehezítette. Ugyanakkor ezen időszak alatt nagyot léptünk előre és sikerült számos 
tervezett és nem tervezett kisebb-nagyobb beruházást is elindítani. 

Mindezek címszavakban az alábbiak:
 csökkentettük a mézeshegyi lakók adóterheit;
 ingyenessé tettük a labor vizsgálatokat a pátyi 
lakosok számára a Biatorbágyi Egészségházban;
 befejeztük és átadtuk a felújított Egészségházat, 
melyben a gyermekorvosok és a védőnők kaptak 
helyet;
 elindult a Rákóczi és a Somogyi Béla úton a járdák 
felújítása, melyet egy elnyert pályázatnak 
köszönhetően 2021-ben folytatunk; 
 dolgozunk azon, hogy helyi buszjárat legyen Pátyon, 
s reményeink szerint 2021 tavaszán útnak is tudjuk 
indítani;

 folyamatban van a Mézeshegy beépítési százalékának 
a megemelése, mely előreláthatólag 2021 elején lép 
majd hatályba;
 új bölcsődét építettünk, melyet még idei évben át 
is tudunk adni;
 tovább fejlesztettük és bővítettük a kamerarendszert 
és létrehoztuk a Pátyi Önkormányzati Rendészetet, 
ahol már négy közterület-felügyelő lát el szolgálatot;
 új autót vásároltunk a Közterület-felügyeletnek;
 elindult a virágosítási és komposztláda program, 
melynek keretében több száz lakó jut ingyen 
komposztládához a településen;
 felújítottuk a Vörösmarty utcát és elkészültek 
a Zsámbéki kanyar zsákutcáinak a kiviteli tervei;
 a PVK segítségével újra festettük a Volánbusz 
megállókat;
 elindítottuk a Páty Kártya programot;
 új traktort és teherautót vettünk a PVK-nak, hogy 
a községüzemeltetési feladataikat minél jobban el 
tudják látni;
 okoszebrát építettünk az óvodához, hogy a 
gyalogosok minél biztonságosabban tudjanak 
átkelni a főúton;

–
–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–
–

–
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Somogyi Farkas Tamás – alpolgármester

–

–

–

–

–

–

 
a csapadék víz elvezetést és a közművekből 
kimaradt utcákban megcsináltuk a csatornát, 
összesen közel 300 millió forint értékben;
 új gyalogos hidat kapott a református templom 
előtti tér;
 íjász pálya épült a Pincehegy lábánál, melynek 
felavatása nemsokára megtörténik;
 megkezdődött az utcabútorok, padok, szemetesek 
cseréje és bővítése a település több pontján.
 Elindult az ipari komposztáló telep terevezése és 
előkészítése, az építkezés jövőre indulhat. A terület 
megközelítéséhez az út már megépítésre került, az 
évtizedek során az ide hordott, több mint 100m 
veszélyes hulladék felszámolása megtörtént.
 Befejeződött a hat darab ipari telek közművesítése, 
ennek köszönhetően elkezdődhet az értékesítés. 
Remélhetőleg jövőre a területet új cégek lakják be, 
akik adóforintokat hoznak a településnek.

A munka jövőre sem áll meg, további fejlesztési 
terveink várnak megvalósításra 2021-ben.

Jenei dűlő településrészen kiépítettük a közvilágítást, 

3
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Az otthonom
„Páty egy község, közösség – mintegy 8000 lakossal 
büszkélkedhet. A Zsámbéki-medencében helyezkedik 
el. Szeretem, mert itt vannak a barátaim. Igaz, nem 
nagy a térképen. A suliból könnyű hazamennem, mert 
rövid az út. Amióta csak ideköltöztünk, szeretek itt 
lenni, a vidéken. Van körülötte sok szántóföld és 
fenyves terület, erdő. Vannak titkos, rejtelmes utak és 
fura helyek is. Izgalmas itt élni, mert mindig meglep 
valami új! Abban a házban, ahol régen laktunk nem 
lehetett állatokat tartani, de itt, Pátyon már van egy 
kutyám is!”   
Csincsák Dani, 5.c 

 „Páty az én szülőfalum! Itt jártam bölcsibe, oviba és 
most iskolába is. Nagyon szép község! Itt ismertem 
meg a legtöbb barátom. Minden gyerekkori emlék ide 
köt. Itt ettem meg az első fagyim az Ida Cukiban. 
Szeretem a Pátyot körülölelő hegyeket.” 
Székely Kata, 5.c

„Páty, Budapesttől légvonalban 16 km-re van. Én azért 
szeretek itt élni, mert itt vannak a barátaim és a 
családom. Itt az iskola, a Trevi, a Pincehegy, és az erdő, 
ahová Süti kutyával járunk sétálni, ... de a legtöbb 
minden mégis otthon és az iskolában történt velem. 
Az anyukám és az apukám nem pátyiak. Anya Kis-
újszálláson, apa pedig Gesztelyben nőtt fel. A húgom 
és én már ide születtünk. A szomszéd gyerekek kedvesek, 
mégis az iskolában ismertem meg a legjobb barátai-
mat. Páty egy falu, nincsenek távolságok, biciklivel 
könnyedén eljutok bárhová. Szerintem Páty egy nagyon 
jó hely! Én szeretek itt élni. Jó lenne, ha majd a 
gyerekeimmel is ehetnék egy gombóc fagyit a Treviben.” 
Iván Barnabás, 5.c

A ködös, nyirkos, bánatos időben, egy láthatatlan ellenségtől fenyegetve melegséget csalhat a szívünkbe, 
ha olvasgatjuk e sorokat, amelyek egy bocskais iskolai feladat megoldásaként születtek, de közel sem 
tananyag-gyanúsak. Köszönjük! (A Szerk.)

CSALÁD-OTTHON-HAZA 
– gyerekek tollából, apró szösszenetek…  

Az én anyukám
„Az én anyukámat úgy hívják, hogy Kántor Judit. 
Nagyon kedves, vörös haja van, magas, vékony test-
alkatú. 46 éves és szereti a kutyákat. Régen gravírozott 
és légikísérőként dolgozott. Mindig vidám, de néha 
mérges is, ha éppen nem pakolunk össze a tesómmal, 
vagy ha nem mosok fogat. Amikor mérges, akkor is 
szeret, és amikor lenyugszik, bocsánatot kér. Ha vízi-
labda edzésem van, szívesen elvisz. Szereti, ha zongo-
rázom és ha rajzolok. Amikor kicsik voltunk mindig 
bábozott nekünk. Van egy könyve, az „Aranyköpé-
sek”, amelyben minden kisgyerek korunkban véletlen 
mondott humoros történet megvan. Egyet leírok belőle. 
Egyszer éppen autópályán voltunk, ahol szükség lehet 
aprópénzre a WC-használathoz…. Clau kérdezi:
 Anyu, miért van itt ez a sok aprópénz?
 Azért, hogy legyen pénzünk WC-re.
 Miért? WC-t veszünk?...

Ha ő nem lenne, ez sem történt volna meg, és én se 
lennék, hogy ezt leírjam! Anyukámnak sok hobbija van: 
a zene, a rajz és a sport. Szeretem őt a holdig meg vissza!!!
Ha vendégek jönnek hozzánk, finomakat főz…” 
Csincsák Dániel, 5.c

–
–
–
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Idén a Magyarság napja projekt napon diákjaink tettek egy 
nagy sétát a faluban, sok-sok új ismeretet kaptak a temetőben 
található katolikus kápolna történetéről és a református temp-
lom előtt álló világháborús emlékműről. Ezután egy remek 
hangulatú táncházban vettek részt, ahol a magyar néptánc 
alapjaival ismerkedtek, táncoltak, népi játékokat játszottak. 

Pár éve már hagyomány iskolánkban, hogy ekkor tartjuk az 
elsős avatást is, amikor az elsősök teljes jogú bocskais diákokká 
válnak. Különböző játékos feladatok és tudáspróba során bizo-
nyítják rátermettségüket, bátorságukat, számot adnak tudásukról. 
A nagyobbak a délelőtt folyamán jó tanácsokat írtak az elsősöknek, 
ezzel segítették őket, hogy még jobban érezzék magukat iskolánkban. 
A nap főszereplői az elsősök voltak, akik részt vettek a hétpróbás 
vesszőfutáson, ahol mindenki egyesével végigment egy izgalmas 
és félelmetes akadálypályán. Megrohamozták a várat, átkeltek egy 
vékony pallón a patak felett, gurítottak ágyúgolyót a sűrű erdőben, 
parittyát hajítottak, kúsztak az ellenség elől, másztak a titkos ala-
gútban, és szlalomoztak a csapdák között. A pálya megépítésében 
és a feladatok végrehajtásában nagy segítségükre voltak a negyedi-
kesek. Mindenki összegyűjtötte az összes bátorságát és ügyesen 
végigszaladt. A befutónál a régi csengőnk megszólaltatásával jelezték, 
hogy beérkeztek a célba. Hangos ujjongással fogadták egymást. 
Az avatás során az osztályok képviselői átadták a délelőtt megírt jó 
tanácsokat az elsősöknek. A negyedikesek a nyakukba akasztották 
a bocskais medált, melyet nyolc évig büszkén viselhetnek. 

MAGYARSÁG NAPJA ALSÓ TAGOZATON

Mag Ildikó és Végházi Patrícia

Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent, 
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt 
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa. 
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága 
s remélem, testem is majd e földbe süpped el. 
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel 
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom, 
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton, 
s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon 
a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom. 
Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj, 
s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály, 
annak mit rejt e térkép? gyárat s vad laktanyát, 
de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát, 
az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket, 
míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg, 
erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat, 
a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat, 
s mi föntről pusztitandó vasút, vagy gyárüzem, 
az bakterház s a bakter előtte áll s üzen, 
piros zászló kezében, körötte sok gyerek, 
s a gyárak udvarában komondor hempereg; 
és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, 
a csókok íze számban hol méz, hol áfonya, 
s az iskolába menvén, a járda peremén, 
hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én, 
ím itt e kő, de föntről e kő se látható, 
nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható.

Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, 
s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és mikép, 
de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen, 
és csecsszopók, akikben megnő az értelem, 
világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva, 
míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja, 
s fojtott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek. 

Nagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó éji felleg.

Radnóti Miklós: Nem tudhatom...

Fo
tó

k:
 B

oc
sk

ai
su

li



12 2020. november

OKTATÁS

A Magyar Szabadidősport Szövetség hagyomá-
nyaihoz híven 2020-ban ismét meghirdette a Világ 
Gyalogló Napja (World Walking Day) hazai ese-
ménysorozatát, amihez óvodánk is csatlakozott.

A program az elnevezésétől eltérően egész október-
ben tartott, hogy az aktív életmód minél több ember 
mindennapjává váljon. A rendezvénysorozat célja, hogy 
gyalogló alkalom szervezésével népszerűsítse magát a 
gyaloglást. Mivel óvodánkba nagy hangsúlyt fektetünk 
az egészséges életmód kialakítására, ezért csatlakoz-
tunk a rendezvényhez. Öt csoportunk vett részt, akik 
vállalták, hogy a nevezéskor előre meghatározott napon 
három-öt kilométert gyalogolni fognak Pátyon. Óvó-
nőink a gyaloglás útvonalát úgy állították össze, hogy a 
településünk nevezetességeit útba ejtsék. Így a gyer-
mekek az öt kilométeres gyaloglás során útba ejtet-
ték a Trianoni emlékművet, az 56-os emlékművet, a 
Széchenyi teret, a Hagyományok házát, a Református 
templomot, a Várady kastélyt és a focipályát is. 

A gyerekek nagyon élvezték a gyaloglást, büszkék 
voltak a megtett kilométerekre.

GYALOGOLUNK…

Demény Erika

Az Őzike csoportosokat egy reggel meglepetés 
várta: levelet, kis „könyvecskéket”, és egy térképet 
kaptak, hogy azt követve, állomásokra eljutva, házi 
állatokkal találkozzanak. Mindez „erdei ovi” prog-
ramként valósult meg, bár a térkép a faluban fellelhető 
helyszínekre juttatott el minket. 

Elsőként pónilóval, kiskecskével, nyuszival 
találkoztunk. Majd malacokat és baromfikat láttunk. A 
kecskék és bárányok is szívesen fogadtak bennünket. 

A különleges tyúkocskák, kacsák még vízi bemutatót 
is tartottak nekünk. És megnézhettük, hol rejtőznek el 
télre az egérkék, sünikék. Volt, ahol énekeltünk, volt, 

ÁLLATOK VILÁGNAPJA 

ahol mondókáztunk, de leginkább ámultunk-bámultunk. 
És minden helyszínen kaptunk valamit emlékbe. Lo-
vacskás fóliaképeket, csöves kukoricát, baromfiudvar 
kedvenc magvait, viaszt, ami a kacsák tollára emlé-
keztet, de még káposztával is megvendégeltek bennün-
ket. Az élmények feldolgozására saját jellel ellátott kis 
könyvecskéket használtak a gyerekeink, amibe be-
gyűjtötték annak az állatnak az árnyképét, amikkel 
találkoztunk.

Köszönjük mindenkinek, aki lehetővé tette, hogy 
ilyen kedves élményben részesülhessünk!

Őzike csoport

Az óvodás gyermekekhez nagyon közel állnak az állatok. Ezért is szerepel kiemelt helyen óvodánk 
életében az október 4-én ünnepelt Állatok Világnapja. A Pátyolgató Óvoda csoportjai különböző 
megoldásokat találtak arra, hogy a gyermekek figyelmét az állatok felé fordítsák. Ötletből nem volt 
hiány az Őzike csoportban sem.
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ALMAFÁK AZ UDVARON…

Az óvodás gyermekek lábnyoma még igen kicsi, és 
arra neveljük őket, hogy az ökológiai lábnyomuk is 
minél kisebb legyen.

Ezért neveztünk a Green Dependent faültető pá-
lyázatára. Nyertünk is 9 almafát, 1 körtefát és 2 mo-
gyoróbokrot. A csemetéket természetesen a gyermekek 
ültették el, óvónőink segítségével. „A fák ültetésével nem-
csak a klímaváltozás hatásait tudjuk mérsékelni, de számos 
egyéb előnnyel is jár ez a módszer: egy fa megfelelő fajtaválasztás 
esetén hozzájárul a biodiverzitás megőrzéséhez, gyümölcsöt terem-
het, élőhelyet és táplálékot biztosít állatoknak, árnyékol, köz-
vetlenül hűti a környezetét, valamint szerepe lehet a környezeti 
nevelésben is.” A Pátyolgató óvoda gyermekei környezet-
tudatos élményhez jutottak a fák ültetésével, és növe-
kedésüket nyomon követve további tapasztalatokat 
szerezhetnek majd.

Demény Erika
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Köszönet minden lelkes, közösséget építő segítségért, minden finom falatért, a jókedvért és összefogásért! Jó volt együtt! A Művház Csapata
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Kiváló hangulat, kellemes idő, 
remek enni-innivalók, közösség. 
A pátyi civilek, az önkormányzat 
és a művház összefogása egy 
napra tán még a vírust is 
száműzte a pátyi Pincehegyről. 
Ne feledjék, ide „békeidőben”, 
csak úgy, sétálni is érdemes 
eljönni! (A Szerk.)
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Iskolánk részéről Szőke Zsuzsa fogta össze a felkészü-
lést és a részvételt. Azt hiszem az ő összefoglalója 
minden továbbinál többet mond:
„Atyám, de csodálatos napunk volt szombaton! 
Csodálatos, mert:
1. sokan jöttek segíteni, így könnyű volt egész nap topon 

maradni, 
2. olyan finom lett (Hadizsa, köszi!) a tortilla leves, amilyen 

még eddig sosem, 
3. sok finomságot kaptunk, mindenféle különleges, ilyen-olyan 

mentes dolgokkal villoghattunk, Mayer szörpöt intézett 
nekünk Molnár Erika, úgy szeretném felsorolni mind-
annyiótokat, de most itt ezt muszáj abbahagynom, mert nem 
szeretnék kihagyni senkit,

4. szuper helyünk volt, aki feljött a Pincehegyre az biztosan 
elment mellettünk,

5. olyan koncertet adott a szülői zenekarunk, a PáWa Band, 
hogy leszakadt az ég, ők talán nem is tudják, hogy mennyire 
imádta őket a közönség, odajöttek hozzánk, hogy ez mi? 
Hol voltak eddig? A Művház vezetője nagyszínpadot ígért a 
Pince Napok fesztiválra, csoda, ugye mondom,

6. annyi ember jött és evett nálunk, hogy estefelé a kreatívjaink 
már mindenből menüt fabrikáltak, „ó az a finom tejfölös kenyér”!

Szóval csodás nap, csodás közösség, csodás kaja, csodás koncert!”
 

A Pátyi Waldorf  Iskola, illetve a fenntartója, a Budakörnyéki Waldorf  Alapítvány a kezdetek óta rendszeres 
résztvevője a hagyományosan ősszel megrendezett rendezvénynek, amiért nagyon hálásak vagyunk a 
szervezőknek. A lelkes szülői közösség mindig egy emberként fog össze, hogy az eseményen ne csak 
egyszerűen részt vegyünk és a tortilla levesünkkel lássunk vendégül, hanem hogy kicsit be is mutassuk, 
milyen is a Waldorf  szülői közössége.

2020. november

Tortilla leves és pop-rock dalok

A PÁTYI WALDORF ISKOLA A CIVILÍZÁCIÓN

Mit is lehet ehhez hozzátenni?
Annyit mindenképpen, hogy az iskola szülői közössé-
géből alakult zenekarnak ez volt a harmadik fellépése, 
és az is az igazsághoz tartozik, hogy sokan közülünk is 
most láttuk és hallottuk őket először élőben. Reperto-
árjukat jórészt a hazai pop/rock és alternatív csapatok 
dalaiból válogatták. A Quimby Ajjajjaj c. dalát már a 
beállás során is jólesett hallani, de a programban nyi-
tódalként meg is alapozta a hangulatot. Előkerült még 
a Hajolj bele a hajamba Péterfy Boritól, a Bagossy 
Brothers Company Olyan Ője, a Honeybeast-től A 
legnagyobb hős, de nagy sikere volt a KFT Afrikájának és 
(számomra a koncert csúcspontját jelentő) a koncerten 
utolsó előttiként felhangzó I Love Rock and Roll-nak is 
Joan Jett-től. Zárásként pedig egy igazi klasszikust, a 
The Doobie Brothers örökzöldjét, a The Long Train-t 
játszották, amit tuti, hogy mindenki hallott már életében 
legalább egyszer.

Azt gondolom, nem is lehetett volna jobb koncerttel 
kilépni a nyilvánosság elé. 
 
Köszönjük a meghívást, valamint szeretnénk meg-
köszönni mindenkinek a lelkes részvételt és ezáltal a 
hozzájárulást iskolánk fejlődéséhez!

Fotók és szöveg: Győr Sándor 
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EFI A LAKOSSÁGÉRT
A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit 
Kft. 89,92 millió Ft vissza nem térítendő támogatást 
nyert a VEKOP, „Közösségek az egészségtudatos 
lakosságért a Budakeszi Járásban” című pályáza-
tával. A projekt keretében jött létre a Budakeszi 
járás Egészségfejlesztési Iroda.

Az elmúlt 26 hónapban mindenki számára hozzá-
férhető és érzékelhető, standard minőségű népegész-
ségügyi szolgáltatásokat nyújtottunk, szoros együttműkö-
désben dolgoztunk a járás egészségügyi ellátórendsze-
rével, az önkormányzatokkal, oktatási intézményekkel. 
Programjainkat az országos népegészségügyi célki-
tűzések mentén és a helyi igényeknek megfelelően 
alakítottuk ki, a járás sajátosságait figyelembe véve. Igen 
nagy számban meg tudtuk szólítani a lakosságot: ez 
több mint 11 ezer találkozást jelentett a Biatorbágyon, 
Budajenőn, Budakeszin, Budaörsön, Hercegha-
lomban, Nagykovácsiban, Pátyon, Perbálon, Re-
meteszőlősön, Telkiben, Tökön, Zsámbékon élő 
emberekkel. Népszerűek voltak a testi jóllétet segítő 
programok, a Lelki Egészségközpont az intézményekben 
tartott stresszkezelő tréningeket, szakembereknek képzé-
seket. Demenciaszűrést végeztünk az alapellátással együtt-
működve. A szülőknek a babavárástól a kisgyermekes, 
az iskolás koron át szerveztünk programokat. Együtt-
működtünk a „Három generációval az egészségért” 
projektben résztvevő háziorvosokkal. A járványhelyzet 
idején különösen használtuk online lehetőségeinket.

Köszönjük a sikeres együttműködést a járás települései 
vezetésének, az egészségügyben dolgozó kollégáknak, a 
civil szervezeteknek, minden partnerünknek és elsősor-
ban az itt élőknek, akik igénybe vették ingyenes szolgál-
tatásainkat. Bízunk benne, hogy a járásban élők egészség-
tudatosságának fejlődéséhez irodánk is hozzájárult.

A munka folytatódik tovább, a 3 éves fenntartási 
időszakban is készségesen állunk az intézmények, civil 
szervezetek és a lakosság rendelkezésére. 

További információ:
 http://efi.biatorbagy.hu

Egy évvel az önkormányzati választások után, ha 
mérleget készítünk, jó érzéssel állapíthatjuk meg, 
hogy eredményes időszak van mögöttünk.

1. A 100 napos választási programunkban szerepelt, 
hogy lobbizunk a Budakeszin áthaladó buszok buszsáv-
jának létesítése ügyében. Ez év szeptemberében felkértük 
Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselőnket, hogy 
tájékoztasson bennünket az aktuális helyzetről. A képviselő 
úr elmondta, hogy az egyeztetés elindult az érintett 
önkormányzati vezetőkkel, valamint Vitézy Dávid Bu-
dapest Fejlesztési Központ igazgatójával. A 22-es buszcsalád 
és a Páty, Telki felől érkező Volán-járatok felgyorsítá-
sa a cél. A képviselő Orbán Viktor miniszterelnök közben-
járását kérte a Zsámbéki-medence közösségi közlekedési 
problémáinak megoldására. A miniszterelnök úr támoga-
tásáról biztosította a régió lakosságát, hogy a költség-
vetésben lesz keret a projekt megvalósítására. A tervezés 
2021-ben, a kivitelezés 2022-ben elindulhat. Ez nagyon 
jó hír nekünk, pátyiaknak, hiszen rövidebb idő alatt 
lehet majd bejutni Budapestre és vissza Pátyra.

2. A legfontosabb megvalósult fejlesztések, ill. dön-
tések az alábbiak:
 látványosan épül az új bölcsőde,
 több utca és járdaszakasz megújult,
 egy okoszebra már megvalósult, további kettő kiépítése 
folyamatban van,
 elkezdődött az új egészségház tervezése,
 a Mézeshegyen az adócsökkentést véghezvittük,
 döntés született a helyi buszjárat 2021. januári indulásáról. 

A fenti eredmények a pátyi polgárok életminőségét 
kiemelten javítják. Emellett meg kell említeni, hogy a 
képviselő-testületi és a bizottsági munka nyugodt lég-
körben, tervezetten folyik a választások óta. 

Kérem a pátyi polgárokat, hogy minél többen vegyenek 
részt a több éve indult nemzeti zászló programunk-
ban, hogy nemzeti ünnepeinken egyre több portán lo-
bogjon a nemzeti lobogónk. Továbbá kérem a pátyi 
polgárokat, hogy véleményükkel segítsék a Képviselő-
testület munkáját! Üdvözlettel:

–
–
–

–
–
–

Bella János  a Pátyi FIDESZ Csoport elnöke–

EGY ÉVVEL AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK UTÁN 
A FIDESZ Pátyi Csoportja jelenti a pátyi polgároknak

2020. november 10-én ünnepli 96. születésnapját Wiedermann 
Ferencné, született Csordás Margit, a településünk legidősebb 
lakója. Az ünnepeltet Kristó Sarolta önkormányzati képviselő és 
Somogyi Farkas Tamás alpolgármester köszöntötte fel otthonában.
Jó egészséget és nagyon boldog születésnapot kívánunk neki!

PÁTY LEGIDŐSEBB LAKÓJÁT KÖSZÖNTJÜK
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A Sasfészek-tó a Zsámbéki-medencében, Páty község D-i részén, az M1-es autópálya 21-es km-énél 
található. A tó területe 4.2 ha, a nyílt vízterülete 0.5 ha, átlagos vízmélység 80 cm. A Zsámbéki-medence 
földrajzi és ökológiai értelemben vett kistáj, amely lehatárolásáról a szakirodalom változatos képet 
mutat. Botanikailag a Pilis flórajárásához, míg egyes geológiai munkák a Budai hegységhez, mások 
pedig a Gerecséhez sorolják. Nagyobb része Pest megyéhez tartozik (Tinnye, Perbál, Telki, Budajenő, 
Tök, Páty, Zsámbék, Herceghalom, Biatorbágy). Etyek és Mány Fejér megyéhez.

 A PÁTYI SASFÉSZEK-TÓ  

hazánkban az egyre 
pusztuló vizes élőhelyek 

egyik gyöngyszeme 
lehet a tó

1991-ben kezdte el a Zsámbéki 
Medence Tájvédelmi Egyesület 
(ZSMTE - Pro Natura díj, 1992) 
mint a térségben több mint 30 éve 
tevékenykedő civil környezetvédelmi 
szervezet, külső szakértők segítsé-
gével vizsgálni a Sasfészek-tavat és 
környezetét. 1997 nyarán az addig 
szövetkezeti tulajdonban lévő Sas-
fészek-tavat is magában foglaló 
földterületből 40 hektárt megvá-
sároltak ipari célú beruházásra, és 
ezzel több évtizedes harc indult út-
jára. Ugyanis ettől a pillanattól, tár-
sadalmi, gazdasági és természeti 
érdekek feszültek egymásnak. A be-
ruházó elképzelései megvalósításá-
hoz akadályt jelentett a tó, az önkor-
mányzatnak a minél nagyobb beru-
házás megvalósulása volt az érdeke 
már csak az adóbevételek miatt is,
a környezetvédelmi egyesület célja 
pedig e pótolhatatlan természeti 
érték lehetőség szerinti megóvása. 
A konfliktus megoldását és a Sas-
fészek-tó vizes élőhely hosszú távú  
megmentését a ZSMTE vállalta fel. 
Akkor még nem tudtuk, hogy ez 
több mint két évtizedig fog tartani, 
de mint látható, MEGÉRTE!

A pátyi lakosság érzelmileg is 
kötődik a tóhoz, mely egyike a 
Zsámbéki-medencében található 
kevés vizes élőhelyeknek. És sokan 
tudják, hogy 1962-ben itt, a tó mellett 
forgatták az Emile Zola világhírű 
regényéből készült magyar-francia 
filmet, a GERMINAL-t, s a terü-
leten egy egész falut építettek fel 
díszletnek, s a filmben számos pátyi 
kapott statiszta szerepet. Minde-
mellett a település, valamint a jövő 
nemzedékének érdeke (is) azt dik-
tálná, hogy ezt a természeti értéket 

hosszú távon is megőrizzük. En-
nek további módja először a Helyi, 
majd a Megyei Értéktárba történő 
felvétele. Az ilyen természeti terü-
leteket egyre fogyatkozó volta miatt 
hazánk egyes tájain különös becs-
ben tartják. A Sasfészek-tó hozzá 
tartozik a község természeti arcu-
latához.

A szakmai munka tovább foly-
tatódott. 1997. 06. 17-én Kiss Székely 
Zoltán botanikai felmérést végzett 
a területen. A rendszerezés Simon 
Tibor A magyarországi edényes flóra 
határozója (TK, Budapest, 1992) 
alapján készült. E munkáért 1997. 
12. 12-én a ZSMTE „a nem védett 
területek Természeti Értékeinek Fel-
tárása” című Környezetvédelmi Mi-
nisztérium által kiírt pályázaton Bota-
nikai kategóriában III. Díjat nyert.
Ugyancsak 1997-ben a ZSMTE kez-
deményezésére a Képviselő-testület 

helyi védettség alá helyezte. 1999-
ben az Életfa Környezetvédő Szö-
vetség közreműködésével a pátyi 
Sasfészek-tó felkerült a Kis tavak 
Országos kataszter nyilvántartásába, 
valamint a belőle készült dolgozat 
(más felmérésben résztvevő kis ta-
vakkal együtt) könyv alakban is meg-
jelent. (Szakmai lektorok voltak 
prof. Dr. Andrikovics Sándor és 
Dr. Czene Botond.) 2003-ban a te-
rület egyik legnagyobb szaktekinté-
lye, Prof. habil. Andrikovics Sándor 
kandidátus, főiskolai tanár az alábbi 
szakvéleményt adta: „A tó kb. 500 m 
széles összefüggő nádassal szegélyezett sekély 
víz. Színe a felkavarodott humuszanya-
goktól barnás-fekete, a sekélyebb részeken 
fenékig átlátszó. A tó élővilága feltűnően 
gazdag, ami szembetűnő mind a vízi 
élőlények, mind a madárvilág tekintetében. 
A vízi rendszer a környező ipari létesít-
mények, az M1 autópálya, valamint az 1. 
sz. főút közelsége ellenére stabil és tájképi-
leg igen szép ökorendszer, ami nagy termé-
szeti értéket képvisel. A víz pH-ja enyhén 
lúgos, vezetőképessége is igen nagy, oxigén-
ellátottsága, redox viszonyai rendkívül jók, 
mely utóbbi szokatlan ilyen kis tavak
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esetében. A tó a védett növények, és állatok 
tucatjainak biztosít élőhelyet és mivel ve-
zetőképessége is igen nagy, feltehetőleg az 
országosan is „ex lege” védett fekete szi-
kesek egyik utolsó hazai képviselője. A 
nagy antropogén nyomás kivédésére az 
ökorendszer segítséget igényel. A Portaterv 
KFT „szabályozási terve” elfogadható azzal 
a módosítással, hogy a tavat nem „revita-
lizálni”, hanem törvényesen védeni kell. ... 
Felhívnám az illetékesek figyelmét, hogy a 
tóról készült botanikai és természetvédelmi 
jelentések igen fontosak és a terület jó isme-
rője Zsarnóczay István meglátásai szakma-
ilag mindenben megalapozottak és köve-
tendőek. E mellett nekem is személyes
meggyőződésem, hogy hazánkban az egyre 
pusztuló vizes élőhelyek egyik gyöngy-
szeme lehet a tó”…

hogy a medence egy másik pontján 
ásott „gödörbe” áttelepítik. Ezzel 
szakmai szempontok miatt termé-
szetesen nem tudtunk azonosulni. 
A lakosság pedig aláírásgyűjtésbe 
kezdett a tó megmentéséért.

A ZSMTE 2001. július 21-én 
„Emlékest a Sasfészek-tóért” címmel 
figyelemfelhívó céllal levetítette a 
zsúfolásig megtelt pátyi kultúrház-
ban a GERMINAL c. film egyetlen 
megmaradt kópiáját, melyet támo-
gatásként erre az egy estére ingyene-
sen megkaptunk. Az est fő védnökei 
a Duna-Ipoly Nemzeti Park és a 
WWF Magyarország igazgatói vol-
tak. A ZSMTE a vizes élőhely to-
vábbi hosszú távú megmaradása 
érdekében, pályázati és saját forrás-
ból elkészíttette a RENATUR 2005 
Bt-vel Sasfészek-tó kezelési tervét 
(akik szintén önkéntes felajánlással 
is segítettek). Ennek egyik mellék-
lete tartalmazott egy tanösvény ter-
vezetet is, mely aktualizálás és újra 
tervezés (2017) után, a tanösvény az 
Inpark - NIPÜF Zrt. finanszírozá-
sának köszönhetően 2018-ban el-
készült, amit ezúton is megköszön 
a ZSMTE minden közreműködő-
nek. Pozitív hozzáállásukkal igazol-
ták azt a régóta hangoztatott meg-
győződésünket, hogy egy környe-
zetbarát módon működő ipari be-
ruházás és egy természetvédelmi 
terület (vizes élőhely) jól megférhet 

egy környezetbarát módon 
működő ipari beruházás

 és egy természetvédelmi terület 
jól megférhet egymás mellett

A Sasfészek-tó egy ökológiai 
folyosó része. Csapadékvíz és felte-
hetően forrásvíz is táplálja. A vizes 
élőhelyet nagy antropogén terhelés 
érte amikor az autóút és az autó-
pálya összekötő út készült. Ekkor 
sajnos kb. 20 métert betemettek a 
vízfelületből. Tiltakozásunk nyomán 
az akkori beruházók egy merész öt-
lettel álltak elő, nevezetesen a tó 
áthelyezésének gondolatával, azaz, „Ha illendően szerények vagyunk is 

és tagadjuk, hogy különleges 
helyzetet foglalnánk el a természet 
világában, ez ugyanakkor nem 
szolgálhat mentségül arra, hogy 
kitérjünk felelősségünk elől. 
Tény az, hogy soha nem élt még 
olyan faj a földön, amelynek ilyen 
mértékű ellenőrzése lett volna élők 
és holtak felett, mint nekünk most. 
Akár tetszik akár nem, ez félelmetes 
felelősséget ró ránk. Nemcsak saját 
jövőnk van a kezünkben, hanem 
minden más élőlény jövője is, 
mellyel a Földön osztozunk.” 

(DAVID ATTENBOROUGH: Élet a Földön) 

tékben a Pátyi Sasfészek-tó meg-
mentése érdekében kifejtett több év-
tizedes erőfeszítése elismeréseként. 
Mindezzel kapcsolatban magam is 
vallom, hogy környezetünk védelme 
„Akár tetszik akár nem, ez félelmetes 
felelősséget ró ránk.”

egymás mellett. Ezzel Egyesületünk 
több évtizedes vágya valósult meg. 
És végül elkészült ez a gyönyörűen 
kivitelezett tanösvény sokak örömé-
re! Mi sem bizonyítja jobban a be-
ruházók példa értékű hozzáállását, 
mint ahogy azt önmaguk megfogal-
mazták: „a maga nemében egyedülálló, 
üzenetértékű fejlesztés valósult meg, melyet 
teljes egészében az ipari park nyereségéből 
finanszíroztunk. Megmutatja, hogy még 
egy ipari csarnokok uralta környezet is 
tartogathat igazi természet közeli élményt” 
– mondta Török Zsombor, az Inpark 
név alatt működő NIPÜF Zrt. vezér-
igazgatója.

2019. december 6-án, Pest Megye 
Közgyűlése által megítélt Pest Me-
gye Környezetvédelméért kitüntető 
díjat kapott a Zsámbéki Medence 
Tájvédelmi Egyesület, nem kis mér-

Fotók és szöveg: Zsarnóczay István

Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület (ZSMTE) 

tiszteletbeli Elnök
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Volt egyszer egy bölcsőde... Ennek történetére az elmúlt hónapok múltidézőjében emlékeztünk. Ebben a számban 
az érintett családtól, illetve Kovács Árpádnétól kölcsönzött fotók segítségével azokra emlékezünk, akik meghatározó 
személyek voltak a község, valamint a bölcsőde – részben egészségügyi intézmény – életében.

MÚLTIDÉZŐ

      EPILÓGUS

Múltidéző

1. KÉP – Az első képen az 1963-64-ben született apróságok között a 
köztiszteletben álló dr. Kuthy L. Ákos – „A DOKTOR BÁCSI” – látható. 
Ő volt az 1920-as évek elejétől 1966-ig a település egyetlen orvosa.  
A közel 45 évig tartó pályafutása során – és az azt követő évtizedekben 
is – a neve fogalom volt. Gyógyító munkája mellett közéleti tevékeny-
ségével is meghatározó szerepet töltött be a pátyiak életében.  A II. világ-
háború előtt az ifjúság kulturális és szellemi életének irányításában vett 
részt feleségével együtt, majd a háború után a Népegészségőri 
tanfolyamok, a védőnői szolgálat megszervezésén és a családok gond-
jainak enyhítésén fáradozott. Lelkes harcosa és támogatója volt az 
1954. május 1-jétől létrehozott idény, majd 1961. április 1-jétől az 
állandó jelleggel működő bölcsődének. Ez a kép már a betegsége, 
egyben a nyugdíjba vonulása idején készült, derűs arca a gyermekek 
iránti szeretetet tükrözi.

2. KÉP – A kettes számú felvételen az új körzeti orvos, dr. Mentényi 
Tibor látható, aki fiatalon került Pátyra, itt alapított családot, leányai 
– Éva és Kati – ide jártak bölcsődébe, óvodába, az iskola alsó tagozatába 
tízéves korukig. A doktor úr továbbra is itt élt közöttünk. Közel tíz évig a 
bölcsőde egészségügyi követelményeit felügyelte a napi rendelés mellett. 
Szakmai tudása, az alternatív gyógyítási eljárások iránti fogékonysága 
különlegessé tette őt. A településen töltött több évtizedes gyógyító és 
közéleti tevékenységét nyugállományba vonulásakor Páty Község Önkor-
mányzata Díszpolgári cím adományozásával ismerte el. Az ezt követő 
években Budapesten élt, de kívánsága szerint Pátyon helyezték végső 
nyugalomba 2019-ben.

2 

1 

3 3. KÉP – A harmadik képen dr. Gurin Ferenc és fia, Attila látható. A doktor úr 1977-ben jött Pátyra feleségével, 
dr. Szabó Valéria fogorvosnővel. A második körzeti orvosi állás lehetővé tette, hogy a megnövekedett szakmai munkát 
megosszák egymás között. A napi rendelés mellett Mentényi doktor az üzemorvosi feladatot vállalta el a TSZ-ben, 
Gurin doktor úr – a gyermek- és családszerető beállítódásának megfelelően – a bölcsőde, az óvoda felügyeletét 
vállalta, ahová fiát és nagyobbik lányát is beíratták. Az egészségügy és a bölcsőde dolgozói kölcsönösen segí-
tették egymás munkáját. A jó kapcsolat ápolásának az egyik motorja a Gurin házaspár volt. A bölcsőde vezetőjével 
szorosan együttműködve érték el, hogy a kilencvenes évekre a bölcsőde tárgyi feltételei minden igényt kielégítő 
módon megfeleltek a kor követelményeinek. A szakmai munkán kívül a doktor úr a közéleti feladatokban is részt 
vett, képviselőként is tevékenykedett. Nem rajta múlott, hogy ezt a szépen kialakított intézményt – melynek 
fenntartása létszámarányosan a legköltségesebb volt – 1995. aug. 31-én az önkormányzat bezáratta. Az akkori 
törvények értelmében a bölcsődék nem kaptak állami támogatást, és a település önerőből nem tudta működtetni. 
Gurin doktor úr rendkívül innovatív (újító), a társadalom igényeit felismerő egészségügyi vállalkozásaival maradandót 
alkotott a pátyiak javára is. Alapítványi formában ő hozta létre a kilencvenes évek elején a Naplemente idősek otthonát 
és 2015-ben a Kikelet bölcsődét, amelynek teraszán ez év nyarán Páty Község Önkormányzata és sok-sok tisztelője 
rótta le kegyeletét az álmait megvalósító ember előtt.
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Szabó Andrásné  – Páty Faluközösségért Alapítvány

4 4. KÉP – A negyedik képen azok a lelkiismeretes bölcsődei dolgozók láthatók, 
akik a bezárás évében az intézmény alkalmazottai voltak.
Balról jobbra haladva, hátsó sor: Mike Aranka, Elek Károlyné, Szeitz Zsoltné, 
Vecsei Gáborné, Nagy Bálintné Únyi Mária, Benő Józsefné, Únyi Gáborné, Kovács 
Józsefné, Horgos Andrásné.
Első sor: Glázer Józsefné, Schubert Gyuláné, Hetesi Jánosné, Peregovits Ferencné 
és Németh Istvánné Sztakovics Edit, aki a bölcsőde vezetője volt a kezdetektől 
a bezárásig. Ezt követően nyugdíjasként ő lett Gurin doktor úr kisebbik 
lányának a gondozója. A többéves munkatársi kapcsolat őszinte barátsággá 
alakult, és szinte családtagként vett részt a házaspár életének megkönnyíté-
sében. Egymás iránti tiszteletük, ragaszkodásuk ma is változatlan.

   Egy emberöltő elteltével állami támogatásból és önkormányzati költségvetésből épül az új bölcsőde az Árpád u. 1. 
szám alatt. A távlati terveknek megfelelően a régi épületet – amelyben jelenleg óvoda működik – összekapcsolták 
az újjal. Ez jelképesen megmutatja, hogy így köthető össze a jelen és a múlt.

LÁSZLÓ ATYA PÁTYRA ÉRKEZETT

21 évi olaszországi szolgálatát befejezve, Dr. Németh 
László atya, olaszországi magyar főlelkész, pápai pre-
látus hazatért Rómából, és ún. szabad évét Pátyon 
tölti. Lakóhelye a Szent II. János Pál Templomban 
kialakított lelkészi lakás lett. Munkájával, mellyel több 
mint két évtizeden át az Olaszországban élő magyaro-
kat szolgálta, most Pátyon, Harkai Gábor plébános 
atyát és a pátyi híveket segíti majd, illetve tervei szerint 
előkészületben lévő könyveit kívánja megírni.

László atya kedden este 6 órakor és szerdán reggel 
7 órakor mutat be szentmisét a templomban. A hozzá 
fordulókat szívesen fogadja beszélgetésre, illetve gyónási 
lehetőséget is biztosít. Időpontot egyeztetni a +36 20 
3371849-es telefonszámon lehet.

Dr. Kővágó István – egyházközségi jegyző

Két év alatt megújult a telki skót bencések által 
épített, a pátyi katolikus temetőben álló Szent 
Imre-templom (katolikus öregtemplom) sekres-
tyetető szerkezete, valamint a templom tornyá-
ban található harangtartó szerkezet. 

A meglévő mintegy 300 kg-os harang mellé felke-
rülhetett egy második, 50 kg-os harang is, melyet Szent 
Erzsébet tiszteletére öntöttek. Így mára a toronyban 
két harang lakik.

A templom alapkövét 1779. május 21-én helyezte 
el Pointeur Beno, telki skót bencés apát. A templomba 
eredetileg három harang került, ám ezek, valamint a 
később, az eltulajdonított harangok pótlására öntetett 
újabb harang is a világháborúk áldozata lett. A máig is 
használt 300 kg-os harangot Szent Imre tiszteletére 
öntötték 1939-ben.

A felújítások az örökségvédelmi előírások betartá-
sával készültek el, hiszen a templom műemlék. A 
felújításokat az önkormányzat által a temetők fenn-
tartására évente biztosított 1 millió forintos támogatás 
terhére valósítottuk meg.

Közösségünk november 5-én, Szent Imre napján, 
szentmisével ünnepelte a templom felújításának fontos 
állomását.

ÚJ HARANG A FELÚJÍTOTT HARANGTARTÓBAN

Dr. Kővágó István – egyházközségi jegyző

CIVIL
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Dr. Kővágó István – kuratóriumi titkár

ONLINE KONCERTEK A SZENT II. JÁNOS PÁL TEMPLOMBÓL
„S hogyha testem porba tér meg,
Lelkem akkor a nagy égnek
Dicsőségét lelje meg.” (Állt az anya, Sík Sándor fordítása)

Az ismét elhatalmasodó járvány, a személyes ta-
lálkozásra okot adó események számának roha-
mos csökkenése ellenére újabb és újabb közös-
ségi aktivitásokról is hírt adhatunk. A helyzethez 
alkalmazkodva a Páty Római Katolikus Plébánia 
az őszi templomi koncertet az online térben is 
közvetítette. A különleges hangulatú és kiváló 
akusztikájú templomban első alkalommal lépett 
föl a Nemzeti Énekkar, és a koncertet első alka-
lommal lehetett a Plébánia YouTube csatornáján 
keresztül is látni-hallani. A koncert elején Dr. Kő-
vágó István köszöntötte a fellépőket és mutatta be 
röviden a kórust, zárszóként pedig Gábor atya 
emelte ki a mű záró és kezdő sorait (Sík Sándor 
fordításában) hangsúlyozva Mária rendíthetetlen 
erejét és minden élő kívánságát. (A Szerk.)

A Nemzeti Énekkar, Somos Csaba Liszt-díjas kar-
nagy vezetésével október 2-án, pénteken este adott 
koncertet Pátyon. Műsorukon a 18. századi olasz 
zeneszerző, Pergolesi leghíresebb kompozíciója, az 
egyik legcsodálatosabban megzenésített Mária-himnusz, 
a Stabat Mater szerepelt. A járványhelyzet miatt a kon-
certet, melyet az énekkar kérésére rendeztünk, széles 
körben nem hirdettük, csupán a levelező listákon és 
templomi alkalmakon. A helyszínen így a szokásosnál 
jóval kevesebben hallgattuk az előadást, ugyanakkor a 
koncertet egy időben a Páty Római Katolikus Plébá-
nia YouTube csatornáján online is közvetítettük. Az 
előadás nagy sikert aratott a jelenlévők és a virtuális 
térben a koncertet követők körében egyaránt. Az elő-
adáson készült fotókat Mukli Gyula és Schumicky 
András készítette.

Terveink szerint ebben az évben is készülünk 
adventi koncerttel, melynek vendége idén a Ma-
gyar Kodály Zoltán Kórusiskola Iubilate Leány-
kara lesz. Vezényel: Sapszon Ferenc, Kossuth- és 
Liszt-díjas karnagy, valamint Sapszon Borbála. 
A koncert megtartását a járványhelyzet miatt szük-
ségessé váló intézkedések befolyásolhatják.
Tervezett időpont: 
2020. december 12., szombat, 18.30. 
Helyszín: Szent II. János Pál Templom, 

Páty, Munkás tér

A műsoron egyebek mellett Caccini, Vodnansky, 
Prizemann, Mendelssohn, Kodály Zoltán, Harmath 
Dénes és Sapszon Ferenc művei lesznek hallhatók. A 
koncertre a belépés díjtalan, de a zárt térben előírt 
járványügyi szabályok betartása – így az orrot és szájat 
eltakaró maszk viselése, a nem egy háztartásban élők 
számára 1,5 méter távolság tartása és a kihelyezett kéz-
fertőtlenítő adagolók használata – kötelező!

A koncertet az online térben is közvetíteni fogjuk, 
hiszen nagyobb érdeklődésre számítunk ez esetben is, 
mint ahányan a helyszínen követhetik majd az eseményt. 
A közvetítés egyházközségünk honlapjáról is elérhető 
lesz a www.ude.hu/aktualis/hirdetesek/mise-kozvetitesek 
linken. Ugyanitt visszanézhető a Nemzeti Énekkar 
koncertje is. A koncerteket a Pátyi Római Katolikus 
Templomért Alapítvány szervezi.

Adományokat szívesen fogadunk az új templom or-
gonájának megépítésére, melynek elkészítési határideje – 
elsősorban a pandémia okozta nehézségek miatt – idén 
november 30-ról jövő év május 31-re módosult.

Alapítványi és egyházközségi számlaszámaink válto-
zatlanok, és honlapunkon (www.ude.hu) megtalálhatók.
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Csatlakozz TE is!

*Részletes feltételek az elfogadóhelyeken.

-10%
H-P: kivéve napi menü

CUKORBORSÓ
Kertvendéglő

PÁTY 
KÁRTYA

Ajándékbolt

-10%
PUPÁK ZAMAT 

-5%
Natúrbolt

Rákóczi út 11.

-10% 
VIRÁGBOLT

-5%
CAFFE TREVI

Cukrászda

zwei.hu
-20% 

Táskabolt

Érdemes igényelni a pátyi vállalkozásokat és vásárlókat összekötő 
Páty Kártyát, mellyel egyre több helyen lehet kedvezményhez jutni.

 Az igénylőlap a www.paty.hu oldalon, a Páty Kártya menüpont alatt található.

A kitöltött és aláírt nyomtatványokat 
postán vagy e-mailben lehet visszaküldeni: 

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

Csatlakozz elfogadóhelynek!

Igényeld vásárlóként!

PÁTY
KÁRTYA

Minta Domonkos

 
www.facebook.com/patykartya 

További információk: 
weboldal www.paty.hu Páty Kártya menüpont
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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 



2020. november 25

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

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

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

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 
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130
TERMÉK

EGY AKKUMULÁTOR 

EZER LEHETŐSÉG. 

FORRADALMI MEGOLDÁSOK 

A KERTBEN ÉS A MŰHELYBEN. 

KÁBELEK NÉLKÜL SZABADON.

2020. november



„Állunk. Kezedben késő kék virág.
Azt mondod: Ősz. Az első őszi fák.
Én azt mondom: Vér. Vérfoltos vadon.
Elhullt a Nyár a nagy vadászaton.” 

(Áprily Lajos)
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