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MSK z tördelés, korrektúra

L PJEN BELJEBB!É

„Gyereket csak egyféleképpen lehet nevelni. 
Ha maga hideget fúj rá, én meg meleget, még megfázik. 
Még nagyon gyönge a lelke. El ne feledje!”

(Szabó Magda)



Február 19-én felavattuk a Dédelgető Bölcsődét Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügy-
minisztérium államtitkárának és Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselőnek a 
jelenlétében. Márciustól, 25 év után, újra működik önkormányzati bölcsőde a településen, 
amely az intézmény szolgáltatásait igénylő családoknak nagy segítséget jelent majd. Sajnos a 
koronavírus okozta korlátozások miatt csak néhány meghívott lehetett ott a megnyitón, 
amelyen Vízi István református lelkész és Harkai Gábor atya is megszentelte az épületet. A 
bölcsőde megnyitása kapcsán azonban tartozom még néhány gondolattal.

Székely László – polgármester

MSK zSzádváriné Kiss Mária – főszerkesztő

ÉBREDJ! Önkormányzati hírek
Bocskaisokkk
Pátyolgató Óvoda
Waldorf
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Szeretném megköszönni a bölcsőde elindításához nyújtott elengedhetetlen szakmai segítségét Demény Erikának, 
a Pátyolgató Óvoda vezetőjének, illetve szintén köszönetemet szeretném kifejezni a jelenlegi és az előző ciklus 
képviselőinek a pályázat és az építés teljes támogatásáért. Valamint köszönjük Szalay-Hodovan Annának a 
rendkívül találó és kedves név-ötletet!

Úgy érzem, hogy az idei év településünk számára nagyon pozitív lesz a járvány és annak negatív gazdasági 
hatásai ellenére is. Úgy néz ki, hogy az eddig kiaknázatlan, jelentős kiterjedésű iparterületen az autópálya faluhoz 
eső oldalán is megoldódik a hosszú évek óta tartó patthelyzet, és pozitív folyamatok indulnak el. Erről 
részletesebb információk a szerződések aláírása után, a következő hónapokban várhatók.

A megtervezett helyközi és Pátyot Biatorbággyal összekötő buszjárat közbeszerzése is folyamatban van. Ez a 
szolgáltatás-fejlesztés jelentősen hozzájárul majd várakozásaink szerint a vasúton történő munkába és iskolába 
járáshoz, illetve az időseket is segíteni fogja. A nyár végén várhatóan indul majd a próbaüzem. 
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BEKÖSZÖNTŐ

ÚJRA BÖLCSŐDE PÁTYON

2021. március

Shakespeare: 75. szonett
(Szabó Lőrinc fordítása)

Az vagy nekem, mi testnek a kenyér
s tavaszi zápor fűszere a földnek;
lelkem miattad örök harcban él,
mint a fösvény, kit pénze gondja öl meg;
csupa fény és boldogság büszke elmém,
majd fél: az idő ellop, eltemet;
csak az enyém légy, néha azt szeretném,
majd, hogy a világ lássa kincsemet;
arcod varázsa csordultig betölt,
s egy pillantásodért is sorvadok;
nincs más, nem is akarok más gyönyört,
csak amit tőled kaptam s még kapok.
Koldus-szegény királyi gazdagon,
részeg vagyok és mindig szomjazom.Tavaszelő havában szeretettel,
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EGYRE TÖBBÜNKET OLTHATNAK, EGYRE TÖBBEKNÉL CSÖRÖG MAJD A TELEFON!

ÉLETFA PROGRAM

Dr. Bencze Gergő János – önkormányzati képviselő

Én a magam részéről miután több hetet eltöltöttem 
fertőzött betegként, kórházban, covid-osztályon, egyet 
tudok érteni a legtöbb magyar szakemberrel, abban, 
hogy bármelyik engedélyezett oltás jobb alternatíva, 
mint egy esetleges súlyos lefolyású betegség.

Az egészségünk és a szeretteink megvédése mellett, 
pedig közösségi érdekünk is a minél hamarabb elért 
átoltottság, hiszen anélkül az európai példák is mutatják, 
hogy nem tudunk visszatérni régi életünkhöz. Ezért, 
akik még nem regisztráltak azokat arra buzdítanám, 
hogy tegyék meg.

A regisztráltaktól pedig türelmet és megértést kérünk, 
hiszen az oltási folyamat lebonyolítása során számta-
lan feltételnek, igénynek és adminisztratív feladatnak 
kell megfelelni.

Az Európai Unió által beszerzett oltások még mindig 
csak csordogálnak az igényekhez képest. Ebben a hely-
zetben, a harmadik hullám elején azonban a legkevésbé 
időnk van. Ezért a Magyar Kormány orosz és kínai 
oltást is beszerzett (amit egyre több európai ország 
követ majd).

Az oltásokkal kapcsolatban kialakult politikával 
átitatott vitát szemlélve úgy vélem leginkább érdemes 
a felelős szakemberekre hallgatni. 
– Merkely Béla kardiológus, a Semmelweis Egyetem 

rektora és Kardiológiai Központjának igazgatója, 
– Jakab Ferenc virológus, a Pécsi Tudományegyetem 

Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője, 
– Szekanecz Zoltán belgyógyász, immunológus, reu-

matológus, a Debreceni Egyetem egyetemi tanára, 
– Szlávik János infektológus, 
– Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ 

járványügyi osztályvezetője és még sokan mások is 
egyöntetűen azt hangsúlyozzák:

„Bármelyik itthon elérhető Covid-oltás jobb választás, mint kitenni 
magunkat a koronavírus-fertőzés kockázatának, ami még azoknál 
a fiataloknál is súlyos szövődményekkel járhat, akik egyébként 
tünetmentesen átestek a betegségen.” 
Mindegyik engedélyezett oltóanyag jó, nem érdemes 
és nem is indokolt közülük válogatni, mint Merkely 
Béla fogalmazott: az a legjobb vakcina, ami éppen van. 
Nem egy „kedvenc” vakcinára érdemes várni, hanem 
azt kell kérni, ami rendelkezésre áll. Hozzátette: 
„téves gondolat, hogy átesni a betegségen nagyobb védettséget ad, 
mint az oltás, méréseik szerint az utóbbi esetben 100-szoros az 
antitest szintje a beoltottaknál. Ha nem érjük el minél hamarabb 
a nyájimmunitást, akkor nem csak locsolkodni nem fogunk…”
Sajnos a szakemberek véleménye ellenére először az 
orosz, most pedig a kínai oltóanyag került politikai 

támadások kereszttüzébe. Fontos azonban tudni, hogy 
a most éppen leginkább kritizált kínai oltóanyag is 
ugyanolyan alapon működik, mint a már jól ismert 
influenza vagy a gyermekbénulás elleni vakcinák, amelyek 
inaktivált, elölt víruson alapuló oltóanyagok és erős 
védettséget adnak. Életünk során pedig már kaptunk 
számtalan hasonlót. A koronavírus elleni magyar vakcina 
jelenleg folyó fejlesztése is ugyanazon a módszeren 
alapul, mint a kínai vakcináé.

Köszönet mindenkinek, aki részt vesz, vagy részt 
vállal az ország oltási folyamatában!

Megkezdődött Pátyon is a nagyobb számban történő oltás a háziorvosoknál. Mivel az oltás tömeges meg-
szervezése komoly logisztikai feladat ezért az Önkormányzat is besegít a szervezésbe, lebonyolításba.

Székely László – polgármester

YéletfaPÁT

Indul az Életfa program Pátyon! Minden család, akiknél 
gyermek született 2020-ban, egy őshonos gyümölcsfát 
kap ajándékba az önkormányzattól. 

Jelentkezni a  e-mail címen lehet 
név, lakcím, telefonszám, és a választott gyümölcs fajta 
(alma, körte, szilva, cseresznye, meggy) megadásával. 
Lehetőség szerint több fajtát adjanak meg, a fát Pá-
tyon belül, magánterületen kell elültetni. A sikeres 
igénylés feltétele az állandó pátyi lakcím. A konténeres 
kiszerelésű őshonos gyümölcsfa mellé ültetési segéd-
let, fa immunizációs kultúra is jár. A fákat és a kiegé-
szítőket egy permakultúrával foglalkozó agrár kutató-
mérnök biztosítja, aki a vírushelyzet elmúltával igény 
esetén gondozási oktatást is fog tartani.

hivatal@paty.hu
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BÖLCSŐDEÁTADÓ
Munkatársaiból álló alkalmi kórusával egy pátyi népdalt énekelve köszönte meg és egyben vette hiva-
talosan is birtokba az Önkormányzat által építtetett Dédelgető Bölcsőde impozáns, új épületét Kővári 
Eszter Sára bölcsődevezető február 19-én.

Szádváriné Kiss Mária

A kívül-belül „dédelgető hangulatú” épület átadóján 
elsőként Székely László köszöntötte a meghívottakat, 
s elmondta, hogy egy 300 millió forintos állami pályá-
zati támogatásnak köszönheti Páty az épület megva-
lósulását, a 25 éve bezárt intézmény újraindítását. 
Majd a polgármester megköszönte a munkáját a terve-
zőknek, az építőknek, de többek között az Önkor-
mányzat Műszaki Irodájáról Benyák Évának és Fábián 
Róbertnek is, akik folyamatosan segítették és felügyel-
ték a kivitelezés folyamatát.

Majd Menczer Tamás tájékoztatásért és Magyar-
ország nemzetközi megjelenéséért felelős államtitkár 
hangsúlyozta, hogy a kormány elismeri a gyermekne-
velést, beavatkozott azért, hogy a kívánt és tervezett 
gyermekek meg is szülessenek. S a bölcsődék, óvodák 
száma is jelzi, hogy igény van ezekre a szolgáltatásokra. 
Mindezt Csenger-Zalán Zsolt, a térség országgyűlési 
képviselője tovább nyomatékosította, mondván több 
mint százezer gyermek született már a családtámogató 
intézkedések bevezetése óta. 2010 óta a 17 települést 
tömörítő választókerületében pedig 50 hasonló projekt 
valósult meg, amelyben oktatási-nevelési intézmények 
épültek, újultak meg. Kiemelte továbbá a helyi önkor-
mányzat pozitív hozzáállását, hiszen két óvodaépület 
után most bölcsődét is építettek. Mint mondta, az 
anyagi feltételeket a kormány és az önkormányzat meg-
teremti, de kell a közösségek akarata is, ami az új 
bölcsődét is működteti. Megjegyezte továbbá, hogy a 
kicsikről való gondoskodást Pátyon még az intézmé-
nyek neve is találóan jelzi, hiszen a Dédelgető Bölcsőde 
után a kicsiket a Pátyolgató Óvoda várja. 

A köszöntők, gratulációk és jókívánságok után 
Harkai Gábor, Dr. Németh László plébánosok és Vizi 
István református lelkész megáldották az új épületet 
és intézményt. Fohászt mondtak, hogy az itt tartózkodó 
kisgyermekek találják meg nevelőjükben a jelen lévő 
Krisztust, a tanítót.

Az ünnepségen megjelent Pintér Balázs építész, 
vezető tervező is, akinek a csapata (a Vándor Építész 
Kft.) tervezte az épületet. Megtudtuk, hogy sok hasonló 
intézményi épületet terveznek, és már ismerősek Pátyon, 
a településképet előbb is tanulmányozták, hiszen az ő 
gondolatuk, tervük nyomán kapott új ruhát a Hagyo-
mányok Háza, épült az óvoda. Részt vett továbbá az 
átadón a kivitelező Creo-Team Kft. képviseletében 
Kapus József  ügyvezető és Labancz Károly építész, 
felelős műszaki vezető is, akik kiemelték, hogy rend-
kívül ösztönző volt számukra az önkormányzat kon-

struktív hozzáállása. A Kft. először kapott megbízást 
Páty Önkormányzatától, de több hasonló megrende-
lésük volt már. Mint mondták, az építtetői szándék, a 
gondos gazda odafigyelése kiemelkedett az eddigi mun-
káik közül, s remek együttműködést eredményezett. A 
kiváló tervet pedig igyekeztek ők is kiválóan megvaló-
sítani. Az építkezés fél év alatt befejeződött.

A dédelgető, szorgos kezek pedig igényesen ren-
dezték be az épület minden részét a gyerekek közös-
ségi tereitől a kiszolgáló helyiségeken át az irodákig. S 
mire lapunk megjelenik már az új lakók is birtokba 
veszik a dédelgető birodalmat.

2021. január 1-jével az ipari komposztáló megépüléséig új szabályok léptek életbe a 
zöldhulladék elszállításával kapcsolatban.
Az ingatlanok elől a zöldhulladékot a PVK Nkft. munkatársai április folyamán egy 
egyszeri alkalommal történő begyűjtés keretében szállítja el. 
Kérjük a lakosságot, hogy a lombhulladékot maximum 120 literes zsákokba, a faágakat 
pedig 50cm átmérőjű és maximum 1 méter hosszúságú kötegekbe kössék össze. A 
kirakható mennyiség összesen 10db zsák vagy köteg.

A zöldhulladék elszállítása a meghatározott mennyiségig minden pátyi ingatlan 
esetében ingyenes, ahol élő hulladékszállítási szerződés van a tulajdonos és a 
Depónia Kft. között. A Depónia Zrt. által küldött matricákkal a jövőben is ki lehet 
tenni zöldhulladékot, az eddig megszokott rend szerint, melyet április 23-tól két-
hetente szállít el a PVK Nkft.
Kérünk minden lakost, hogy lehetőség szerint a zöldhulladék kihelyezés helyett 
éljen a házi komposztálás lehetőségével!  Kérjük továbbá, hogy a fent említett két 
esetet kivéve zöld hulladékot ne hordjanak a közterületre, mert az a Közterület-
felügyelet eljárását vonja maga után.

.

.

A gyűjtés  időpontja: 2021.  április 26-30. közötti héten .
A fenti időszak alatt a járművek a több mint 130 utcában csak egyszer mennek 
végig, és minden ingatlan elől csak egyszer szállítják el az április 26-án 
reggel 7.00 óráig kihelyezett zsákokat.

További információ a PVK Nkft elérhetőségein lehet kérni.

ZÖLDHULLADÉK
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Az évfolyamonként megrendezett versenyre, minden 
osztályból 4 fős csapatok nevezhettek. Ezután közö-
sen kellett megoldaniuk egy összetett feladatsort, mely 
nemcsak matematika, magyar, hanem környezetismeret 
jellegű feladatokat is tartalmazott. De nemcsak a ta-
nulmányukra kellett támaszkodniuk, hanem a logikus 
gondolkodásukat, figyelmességüket és pontosságukat 
is elő kellett venniük. 

Sajnos, idén a járványhelyzet miatt a közös délutáni 
verseny helyett mindenki a saját osztályában oldhatta 
meg a feladatsort. 

A következő eredmények születtek:

I. helyezett 
2.a osztály csapata: Laky-Negrelli Márk, Máramarosi 

Csanád, Karsai Csanád, Barna Panna
II. helyezett
2.a osztály csapata: Viszneki Ádám, Holecz Tamás, 

Szopos Zsófia, Nyilas Örs
III. helyezett
2.b osztály csapata: Róbert Míra, Farkas Petra, 

Horváth-Czinger Janka, Asztalos Anna, Tábori 
Kamilla

I. helyezett Einstein jobban tudja csapata 3.c
II. helyezett Lángeszek csapata 3.c
III. helyezett Vörös rókák csapata 3.a

I. helyezett 
Extrém csajok csapata 4.c, Agymanók csapata 4.b, 

PT4S csapata 4.c
II. helyezett
A 4.a osztály csapata
III. helyezett
Kisokosok csapata 4.c és a A jövő tudósai csapata 4.b

Minden résztvevőnek köszönjük a lelkes munkát, a 
legügyesebbeknek pedig gratulálunk az eredményükhöz!
                                                                                   

2. osztály

3. osztály

4. osztály

A BOCSKAI TUDÓSAI
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 Szakály Viktorné Mónika néni

Iskolánkban tavaly indítottuk útjára a Bocskai Tudósai Tanulmányi Csapatversenyt. Két fő célt tűztünk 
ki a programmal: egyrészt, hogy a magukban kevésbé bízó tanulók is bátorságot kapjanak kipróbálni 
magukat tanulmányi versenyen, másrészt, hogy erősítsük a tanulókban a csapatszellemet, a közös 
munkát, az összetartozást.
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Február 12-én, pénteken állt a bál a Bocskaiban. Kicsit 
másképp, mint eddig. A járványügyi protokollt betartva, 
osztályszinten rendeztük meg a farsangi bulit. Így sem 
vesztett az értékéből. Volt jelmezes felvonulás, játékos 
verseny, tánc és egy kis eszem-iszom. A jelmezek most 
is bravúros, sokszínű, kreatív ötletekről tanúskodtak. 
Az alsósok felvonultattak több mesefigurát, filmsze-
replőt, gyümölcsöt, fagylaltot, sőt közlekedési táblát is. 
A felsősök kicsit visszafogottabbak voltak a jelmezek 
tekintetében. Az alsós tanító nénik vidám jelmezeikkel 
színesítették a programot. A sajátos helyzet ellenére 
úgy tűnt, mindenki jól szórakozott. Reméljük, hogy 
jövőre már hagyományos módon farsangolhatunk.

FARSANGOLTUNK

 Silingi Anna

Horváthné Végházi Patricia

Iskolánkban idén először rendeztük meg a Sulizsák 
használtruha-gyűjtést az ÖKO munkaközösség szer-
vezésében. Ez a vállalás még az Örökös Ökoiskolai 
pályázatunk része volt. 

Több mint 200 ruhazsák került kiosztásra, és ez a 
mennyiség még kevésnek is bizonyult! A negyedik nap 
végére 293 zsáknyi ruha érkezett be az iskolába. Ösz-
szesen 1565 kg ruhát, cipőt, lakástextilt ajánlottak fel 
iskolánknak a lelkes szülők! Az érte kapott összeg az 
iskolai alapítvány alapítótőkéjét növelte.

Köszönjük a 6.c, 7.a és 8.c osztály tanulóinak a 
segítségét a pakolásban, és a támogatást a szülőknek, 
kollégáknak!

Göncölj a Földért!

HASZNÁLTRUHA-GYŰJTÉS
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BEIRATKOZÁS a Pátyolgató Óvodába: 
2021.04.26. 08:00 óra és

2021.04.27. 17:00 óra

Az óvodás korosztályhoz közel állnak az állatok. Ezért 
szívesen dolgozunk fel olyan témaköröket, ahol állatok 
vannak a középpontban. 

A maci, még játékmackóként is sokak kedvence. 
Nem hiába választották csoportnévnek is. Óvodánk-
ban hagyományt teremtett az a kedves program, ami 
több évvel ezelőtt a Maci csoportból indult, Südi 
Margitkával és Püspöki Betti óvó nénikkel. Szinte 
természetes, hogy a Macik foglalkoztak legtöbbet a 
medvékkel. De a jó projekt ragályos, és tovább örök-
lődött. Betti vitte magával a Napocska csoportba, 
majd egyre többen tartottunk egy- vagy többnapos, 
mackós foglalkozásokat.

Most két csoport mackós sokszínűségébe is betekint-
hetünk, képek és betűk segítségével. A Szivárvány 
csoport szeptemberben indult kiscsoport.

Február első hetében mackós hetet tartottunk a cso-
portban. A gyerekek nagyon várták. Hétfőn behozták 
kedvenc mackójukat, majd a közösen elkészített bar-
langba tettük őket. Vártuk a keddet, hogy kibújnak-e a 
macik. Szerencsére felhős idő volt, így kint maradtak. 
Nagyon sokat énekeltünk, verseltünk. Alkotásra is bőven 
volt lehetőség. Maci álarcot festettünk, medve lábnyo-
mot készítettünk, macit ragasztottunk. A hét végére 
egy fénykép erejéig mindenki macivá válhatott. Sok 
játékkal és élménnyel teli hét volt.

„KIBÚJÁS VAGY BEBÚJÁS? EZ A GONDOM ÓRIÁS!”

A Picinke csoportosok már második éve járnak 
oviba. 
Mackó nap az óvodában
„Kibújás vagy bebújás? Ez a gondom óriás!” szól Weöres 
Sándor verse. De ez a gond nem az ovis gyermekeké, 
csupán a mackóé, akinek a tiszteletére a gyerekek ma-
cinapon pizsamába bújtak és élvezték a pizsama partit.

Mi mindent is lehetett tenni ezen a jeles napon?
Reggeli maci torna után vajas-mézes kenyeret enni, 
málnaszörpöt szürcsölni, gumimacit válogatni, pom-
bert rágcsálni, mackó tekét játszani, no meg mackó 
töprengését dramatizálni. 

A parti elengedhetetlen része a tánc, amit puha 
szivacsokon minden gyermek örömmel járt. Óvodánk-
ban nemcsak február 2-a szólhat a maciról, hanem 
akár az egész hét, vagy még több is. Mackó dalokat, 
verseket, meséket, játékokat minden óvodás örömmel 
hallgat, hiszen az ő képzeletükben ez a ragadozó állat 
csupán egy nagydarab plüss, amihez jó lenne odabújni. 

Lánczy Annamária, Ancsi néniErika óvó néni
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A virtuális világ térhódítása és otthonunkba érkezése manapság különösen foglalkoztathat minden 
gyermeket nevelő szülőt. Mindenki számára egy új életforma jelent meg 2020 márciusától, amikor is 
bizonyos mértékben bezárt a világ és benne, kénytelen-kelletlen, mi is. A családok otthon maradtak, a 
szülők és az iskolás gyermekek is virtuálisan jelentek meg a világban, az addigi fizikai lét helyett. 

„KÜTYÜVEL” VAGY „KÜTYÜ” NÉLKÜL?

2021. március

A 6 év alatti kisgyermekeknél különös kihívást jelentett 
tavaly tavasszal, hogy napi 24 órában elfoglaltságot 
biztosítsanak nekik a szülők. Bár nagyon sok óvoda, 
köztük a mi óvodánk is, próbálta különböző progra-
mokkal segíteni a szülőket távolról, de ezt csak az 
online térben, virtuálisan tudták megtenni. Minden 
bizonnyal a profiknak, a pedagógusoknak, is nehéz 
időnként lekötni a gyermekek figyelmét, hát akkor mit 
mondjanak azok, akik hirtelen pedagógusok lettek, 
óvó nénik, távdolgozók. Az új, online feladatokkal és 
lehetőségekkel észrevétlenül alakult át sok család, elő-
kerültek az asztali PC-k, tabletek, okos telefonok 
(„kütyük”) a gyerekek számára is, hogy a televízióról 
ne is beszéljünk. Megváltoztak, mert meg kellett vál-
tozniuk, sok helyen az addig kőbe vésett és szigorú 
családi szabályok az elektronikai eszközök használatát 
illetően.

Ebben a nehéz, kihívásokkal teli időszakban óha-
tatlanul változott az elektronikai eszközökhöz fűződő 
kapcsolatunk, és jogosan szeretnék tudni, milyen mér-
tékben engedhetjük meg gyermekünknek a TV, tablet, 
számítógép használatát.

Ha körbe nézünk, 3 típusú szülőt, családot találunk 
(ez az én besorolásom, nem tudományos tény). Az 
első csoportban vannak, akik úgy gondolják, hogy 
nincs otthon TV, tablet, számítógép is csak a munkához. 
Más családok, ahol hagyománya van a közös tévé-
zésnek, a család leül együtt és filmet néz, közösen 
szórakozik. És akadnak olyan családok is, ahol a TV 
nézése arra szolgál, hogy a szülő el tudjon végezni egy 
feladatot, mert máshogyan nem tudná megtenni. Ezek 
a kategóriák nem arról szólnak, hogy bárki eldöntse, jó 
szülők vagyunk-e, vagy hogyan éljük az életünket, és 
hogyan neveljük gyermekeinket. Hiszen kikerülhetetlen 
a családok és benne a gyerekek digitális világgal való 
kapcsolata.

Amivel a családunk életét segíteni tudjuk, az az 
eszközök használatának szabályozása. Azáltal, hogy 
szabályozzuk a TV-nézés, a tabletezés, a „kütyüzés” 
idejét, egy szabályt alakítunk ki a gyermek életében, 
mely biztonságos keretet nyújt neki a mindennapjaiban. 
Nekünk, szülőknek is hasznos, mert lehet vele tervezni, 
ha valamit el kell intéznem, másrészt a gyermekben 
kialakul az is, hogy van egy megállapodás a szüleim-
mel, melyet be kell tartanom. Ugyanúgy, mint majd a 

Szilágyi György – az Óvoda pszichológusa

nagybetűs életben, lesznek szabályok melyek rám is 
vonatkozni fognak, az iskolában, a munkahelyemen és 
majdan a saját párkapcsolatomban és családomban is.
Másik fontos tényező a „kütyü”-használatban, a cél. 
Mi a célja annak, hogy a gyermek TV-t néz, vagy 
tabletezik? Ha engem kérdeznek, ez szerencsés, ha a 
szórakozásról és élményről szól, bizonyos kor felett. 
Nem arról, hogy unatkozom és bekapcsolom a TV-t, 
hanem arról, hogy megnézem délután a „Tűzoltó Sam” 
című rajzfilmet. Tehát az az idő, amit a „kütyükkel” 
töltök, szabályozott keretek között zajlik, adjon élményt, 
töltsön fel engem, adjon kikapcsolódás-érzést. Így az 
életem nemcsak a „kütyükről” szól, hanem játszom 
anyával társasjátékokat, focizom apával, biciklizem a 
szomszéd gyerekkel, és megnézem a kedvenc rajzfil-
memet, fél órában.

Fontos hangsúlyozni, hogy ebben a kérdésben sin-
csenek megingathatatlan, mindenkinél működő, siker-
receptek. Természetesen, minden szülő a maga belátása 
szerint döntsön, engedi-e vagy nem gyermekét a digi-
tális világba.

A szülők kreativitását újra próbára teheti az a kérdés, 
hogy mivel lehet ezt a digitális világot ellensúlyozni? 
Itt lép be a képbe egy lehetőségként az óvodás korban 
oly sokat emlegetett mesélés jelentősége. El tudom 
képzelni, hogy nem minden este jut a családnak arra 
idő, hogy meséljen a gyermeknek mesét, de nagyon 
fontosnak tartom, hogy legyen része az esti szertartásnak 
a mesélés vagy egy kis kötetlen beszélgetés, hogy 
nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb alvása lehessen a 
gyermeknek. Nagyon sok területen jelentkezik a mese 
fontossága egy kisgyermek életében, nagyon sok iro-
dalom van ebben a témában, bátran olvassanak utána, 
erősítsék gyermekeikben a mese adta lelki, szellemi 
fejlődés lehetőségét!

OKTATÁS



10

OKTATÁS

2021. március

A Waldorf  iskolák azon kevesek közé tartoznak, ahol tanóra keretében tanítják meg a jövő generációjának, 
hogyan lehet egészséges élelmiszert termelni saját magad és családod számára fenntartható módon.

A 6-8. évfolyamban heti két órában találkoznak a 
gyerekek a modern önellátás ismereteivel 3 éven ke-
resztül. A kertművelés óra keretében megtanulják mit, 
mikor és hogyan vessenek el, hogyan tudják a talajt ja-
vítani és teljesen vegyszermentesen gazdálkodni, ily 
módon védve környezetünket. A zöldségtermesztés 
mellett esővízgyűjtés, komposztálás, a veteményes ke-
rítésének elkészítése, illetve madárodúk házi gyártása 
is mind az éves tanrend része.

Manapság leginkább működő gazdálkodási módsze-
rek, mint a permakultúra és biodinamizmus ötvözése 
segít a gyerekeknek megérteni, hogy mi az ember szerepe 
a természetben, mely meghatározza felnőttkori hozzá-
állásukat a környezethez vagy akár az étkezéshez is.

Kertművelés a Pátyi Waldorf  Iskolában

MIÉRT FONTOS A MAI GYEREKEK SZÁMÁRA A KERTÉSZKEDÉS?

Miért hasznos a gyerekek számára a kertészkedés?
– Megtanulnak egészséges élelmiszert termelni maguknak úgy, hogy közben a természetet nem bántják vele;
– megtanulnak békésen együtt dolgozni másokkal;
– a kertészkedés kiegyensúlyozottság érzését nyújtja, kitartásra, türelemre és önmaguk tiszteletére tanítja a gyerekeket;
– önállóságot gyakorolnak, kreatívan alkotnak másokkal egy közös cél elérése érdekében versengés nélkül;
– olyan közegben töltik idejüket, ahol mindenki támogatja egymást;
– haszonnövény, gyógynövény és kerti segítő állatok ismeretében jártasak lesznek;
– szabad levegőn az egész testüket átmozgatják, mindeközben közelebb kerülnek önmagukhoz és a természethez is.

A mai modern életvitelünknek köszönhetően nagyon nehéz a gyerekeknek megőrizni a természettel való 
harmonikus együttlétüket, melynek köszönhetően jól érzik magukat a bőrükben. A kertművelés óra segít nekik 
akár egy városi környezetben is rendszeresen kapcsolódni a természethez, és ily módon önmagukhoz is. Úgy 
vélem a mai világban a gyerekek egészséges fejlődéséhez elengedhetetlen számukra a rendszeres kertészkedés, a 
földdel való kapcsolat.

Sok minden másként van mióta vírushelyzetben élünk, többek között a megemlékezéseink sem történ-
hetnek közösségben. A pátyi FIDESZ csoport szervezésében minden évben tartottunk megemlékezést 
február 25-én, a kommunizmus áldozatainak emléknapján.

Az áldozatok előtti főhajtást egy 2000-ben elfogadott országgyűlési határozat rögzítette. Ezen a napon tartóz-
tatták le Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát 1947-ben a kommunistákkal szembeni kiállása miatt. Majd 
Szovjetunióba vitték, ahol nyolc évet töltött fogságban, először a Gulagon, majd 1951. szeptember 25-től az 
Állambiztonsági Minisztérium moszkvai központi börtönében. Ez volt az első lépés, amit számtalan követett a totális 
egypárti diktatúra kiépítéséig. 100 millióra becsülik a kommunista diktatúrák halálos áldozatait világviszonylatban. 
Kelet-Közép-Európában eléri az 1 millió főt azoknak a száma, akik életüket vesztették éhínségben, kényszermunkatábor-
ban, vagy kegyetlen kivégzések során. És sokkal többeket nyomorított meg testileg, lelkileg a diktatúra hétköznapi valósága.

A pátyi FIDESZ csoport 2014 óta minden évben megemlékezett erről. Tavaly a ”30 éve szabadon” országos 
programsorozathoz csatlakozva szerveztünk egy sikeres konferenciát. Idén a koronavírus járvány miatt úgy dön-
töttünk, ha nincs mód arra, hogy együtt emlékezzünk, egy versidézet és egy zenemű szétküldésével kapcsolódhatnak 
össze az emlékezni szándékozók. Harazdy Miklós válogatott részleteket Bartók Béla Négy siratóének című művéből, 
valamint Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról című versét küldtük el e-mailben a közösségnek. A gyertyagyújtás- 
kinek-kinek szokása, hite szerint a maga csendességében történt meg. 

A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZVE

Illés Eszter Natália – a Pátyi Waldorf Iskola kertművelés tanára

Bella János – Pátyi FIDESZ csoport
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NAGYBÖJTI STÁCIÓS SZENTMISÉK RÓMÁBAN

Dr. Németh László Imre atya

Régi római hagyomány, hogy a mindenkori pápa a nagyböjt kezdetén, hamvazószerdán, az Aventinus 
dombon álló, az V. század első felében épített Santa Sabina-bazilikában végzi a szentmisét, melynek 
végén egy bíboros hamvazza meg a megszentelt hamuval. Ez a szentmise, ebben a templomban, a vírus 
helyzet miatt, elmaradt.

Az ókor végétől a pápa, a nagyböjt többi napjain is, 
egy-egy másik bazilikában misézett, hogy a helyi kö-
zösségben végezve a szentmisét, készüljön velük Húsvét 
megünneplésére. Ezeket nevezték stációs szentmisék-
nek: a húsvéthoz vezető úton tartott állomások miséinek. 
Mostanában nagyböjt hétköznapjain egy-egy vértanú-
nak szentelt templomban tartják ezeket az ún. stációs 
szentmiséket, minden nap másikban, azért, hogy az 
abban a templomban tisztelt vértanú közbenjárása segítse 
a hívőket az őszinte bűnbánatban, életének példája pedig 
adjon buzdítást a hiteles keresztény életre, Krisztus 
hősies követésére. 

Hozzánk, magyarokhoz két római stációs bazilika 
áll különösen is közel. Nagyböjt 2. hetének keddjén 
van a stáció a kis Aventinus domb oldalában álló, IV. 
századi Santa Balbina-bazilikában, amely az ókeresztény 
bazilikák között a legnagyobb. Írásos dokumentumok 
tanúsítják, hogy ebbe a templomba temették el az 
első magyar bíborost, Báncsa Istvánt, aki Viterbóban 
halt meg, valószínűleg 1270-ben, a történelem egyik

leghosszabb pápaválasztó konklávéján. Ez a bazilika 
2003-tól Erdő Péter bíboros római címtemploma.

Nagyböjt 5. hetében a Virágvasárnap előtti pénteken 
pedig a Celius dombon, az első vértanú, Szent István tisz-
teletére szentelt Santo Stefano Rotondo-bazilikában van a 
stáció. Rómában ebben a bazilikában van a legtöbb ma-
gyar emlék, amely 1946–1975 között Tiszteletreméltó 
Mindszenty József  bíboros római címtemploma volt.

A nagyböjti stációs bazilikák és szentmisék hagyo-
mánya buzdítson minket arra, hogy húsvétig minden 
nap tudatosan tegyünk valamit azért, hogy lélekben 
közelebb kerüljünk húsvét ünnepéhez. Szent István 
első vértanú és Szent Balbina vértanú legyenek köz-
benjáróink, hogy életünk nehézségeit, Krisztus iránti 
szeretetből keresztként tudatosan elfogadjuk. Készü-
letként elég ha azt, amit általában teszünk, ami a min-
dennapi dolgunk, más lelkülettel végezzük, nem csak 
megszokásból, sodródva a mindennapokkal, hanem 
tudatosan felvállalva, elfogadással a Jézus és a feleba-
rátaink iránti szeretetből.

Páty Római Katolikus Plébánia Képviselő-testülete

– Nagycsütörtöki ünnepi szentmise az utolsó vacsora emlékére 18 órakor
– Nagypénteki keresztút 15 órakor
– Nagypénteki istentisztelet Jézus szenvedésére, kereszthalálára és sírba tételére 

emlékezve – énekelt passió történettel 18 órakor
– Nagyszombaton a szentsír őrzése 8 órától
– Húsvéti vigilia - ünnepi szentmise és feltámadási körmenet nagyszombaton 20 órakor, kijárási tilalom esetén 18 órakor
– Húsvétvasárnapi ünnepi szentmise ételszenteléssel ½ 11 órakor
– Húsvéthétfőn szentmise  ½ 11 órakor
A húsvéti vigilia szertartása a tűzszenteléssel kezdődik, melyet a keresztvíz megszentelése követ. A szertartás keretében megszólal a templom 
öt harangja. A nagypénteki istentisztelet és a húsvéti vigilia időpontja között a szertartásokon sem harangot, sem csengettyűt nem használnak a 
katolikus templomokban, csupán kereplőt. A nagyszombati ünnepi szertartás végén a miséző pap és segítői – a hívek kíséretében – körmenetre 
indulnak. A feltámadási körmenettel Jézus feltámadását, a halál felett aratott győzelmét ünnepeljük.
Harkai Gábor plébános nevében áldott húsvéti ünnepet és kegyelemteljes készületet kívánunk az újság olvasóinak és a község minden lakójának!

NAGYHETI ÉS HÚSVÉTI LITURGIKUS REND A SZENT II. JÁNOS PÁL TEMPLOMBAN

1% AZ ÚJ KATOLIKUS TEMPLOM ORGONÁJÁÉRT

18687996–2–13
  Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány

Kérjük, támogassák az új templom orgonájának megépítését már megfizetett személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával! A felajánlás és az orgona 
építésének ilyen módon történő támogatása külön pénzeszközt nem igényel! A nyilatkozatok május 20-ig juttathatók el a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, akár 
az adóbevallástól függetlenül is. RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1%-ÁRÓL nyomtatványnak  
„A kedvezményezett adószáma:” rovatába a következő adószámot írja: 
„A kedvezményezett neve:”

Köszönjük szépen. A Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány kuratóriuma



Melankólia, dermesztő gondola-
tok, szürkeség, elkeseredettség – mint-
ha ránk tapadt volna, s cipeljük, ha 
akarjuk, ha nem. Ez a fura hangulat 
sokunkat megérintett már az utóbbi 
időszakban. S mi lehet az egyik ellen-
szere? Talán a cselekvő, segítő sze-
retet – ezt gondoljuk mi, karitasz 
tagok. S ezért tervezünk, újraterve-
zünk, gondolkodunk, újragondolunk, 
segítünk, mosolygunk. A szokásos 
menetrendtől 2020-ban sem tértünk 
el, és a 2021-es évre ismét merész 
terveink vannak!

Általában az év elején összeü-
lünk megtervezni a nyári tábort, az 
élelmiszergyűjtést, az egyéb segítség-
nyújtásokat. E mellett vannak napi 
feladataink, mert szinte nem telik el 
hét, hogy karitatív munkával ne töl-
tenénk pár órát vagy napot. Mindig 
készenlétben állunk, bármikor jöhet 
egy hívás, értesítés, hogy valaki se-
gítségre szorul. Lehet az élelmiszer, 
tűzifa, hivatali ügyintézés, gyógy-
szerellátás, segélykérés . . . Sokszor 
kopogtat valaki, szemében a ki nem 
mondott kéréssel: „Ha te nem segítesz, 
elvesztem!” Mi már tudunk olvasni a 
hallgatásból, a tekintetből, 13 év alatt 
belejöttünk.

Találkoztunk összetett problé-
mákkal, amelyek máig megoldásra 
várnak, mert nem mindig tudunk 
maximálisan segíteni, bár nagyon 
szeretnénk. Sokszor nehéz a szol-
gálat, sokszor tele vagyunk aggo-
dalommal, de igyekszünk segítséget 
nyújtani a hozzánk fordulóknak, s 
köztük néha saját tagjainknak. És 
ez mindig nagy boldogsággal tölti 
el a szívünket. 

Múlt évben a nyári táborunk nem 
valósult meg, idén szeretnénk meg-

tartani, ha a járványügyi szabályok 
megengedik. 2020-ban szinte min-
dent átértékeltünk, a súlypontok 
máshova kerültek, a korábbi proto-
kollt felülírták más rendeletek.

A fürdőszoba projekt
Múlt év tavaszán még élelmiszert 
osztottunk. Mi, karitaszosok, csa-
ládokat látogattunk és vittük a tartós 
élelmiszert. Én is kaptam egy csa-
ládot, a Mélyárok utcába mentem a 
húsvéti csomaggal. Takaros ház 
(mint egykoron a zománcozott tábla 
jelezte a házak falazatán: „tiszta udvar 
rendes ház”), szép zöld gyep, konyha-
kert, bejárat tiszta, illatos belső terek. 
Az édesanya körbevezetett, megmu-
tatott mindent, miként is élnek, majd 
nagy csokor illatos petrezselymet 
nyomott a kezembe. Már mindent 
láttam (ittam egy pohár ásványvizet, 
jólesett); azaz majdnem mindent 
láttam, de valami hiányzott, és ön-
kéntelenül megkérdeztem, hogy hol 
szokott mosni, hol van a fürdőszoba. 
Váratlanul érte a kérdés, nem is 
értette. . .  „Nincs fürdőszobánk, ott hátul, 
a nyárikonyhában van a forgótárcsásunk 
és a lavór.”
Elképedtem, nem mintha fürdő-
szoba nélkül nem lehetne élni, de 
hát azért már mégis, XXI. század, 

Gondolhatnák, hogy rég nem aktuális, mert az elmúlt év végéről számolunk be, mert itt a tavasz és más 
terveink vannak, mert elmúlt az ünnep varázsa, mert ilyenkor nem szokás adakozni. Nem így van . . . 
a felajánlások egész évre szólnak, az adományok egész évben érkeznek, a munkánk egész évben folyik.
Mikor e gondolatokat papírra álmodtam, tél volt, kora délután sötétedett, olvasnivalót kerestem. Kezembe 
akadt Néri Szent Fülöp élete. Mitől volt népszerű, mitől volt boldog, mitől volt benne határtalan 
szeretet? Így imádkozott: „... Ha te nem segítesz, elvesztem!” 

itt a szomszédomban – méltatlan-
kodtam. Visszakérdeztem: „ez most 
komoly. . .?” „Igen” – és zavarában 
mosolygott. Nincs fürdőszoba, nincs 
zuhany, nincs vízöblítéses WC, nincs 
automata mosógép, nincs szárítógép 
stb.? „Nincs. Kellene? Eddig sem evett meg 
minket a retek” – mondta. Hát bizony a 
retek nagy ívben elkerülte ezt a portát, 
mert tiszta a ruhájuk, rendezett a 
házuk, nincs koszos edény, és sorol-
hatnám. Most már én nem értem 
saját magam, hogy mit nem értettem, 
miért is állna egyenes arányban a 
tisztaság a modern kor eszközeivel? 
Szégyelltem magam, de gondolata-
imat nem tudtam elvonatkoztatni, 
hogy 2020-at ír a kalendárium, Pátyon 
élünk és . . . lavórban tisztálkodnak. 
Időközben megtudtam, hogy a nagy-
lány fogyatékkal él, anyukája ápolási 
díjat kap, dolgozni 4-8 órában hiva-
talosan nem igazán tud, alkalmi 
jellegű munkát vállal. Látszik, hogy 
szorgos, ügyes, szépen neveli lányát. 
Összeültünk Ildikóval, karitasz cso-
portunk vezetőjével, előadtam me-
rész tervemet; fürdőszoba kell a 
családnak! Ildikó támogatott. Mehet 
a projekt. Roppant lelkesedéssel, 
csak a célt látva fogtam neki, amint 
szoktam, a részleteket, a költségeket 
nem átgondolva.

Karitász hírek

„HA TE NEM SEGÍTESZ...”
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Lorenz Werthmann alkotta meg a Caritas 
világszerte ismert jelét, amely a szeretet 
lángját jelképezi. 
A „lángoló keresztként” is emlegetett jel 
körül a Caritas szó mellett Pál apostolnak 
a galatákhoz írt szavai álltak: „tuet gutes 
allen”, amelyek jelentése: „tegyetek jót 
mindenkivel”.



volt csatorna, csak bemenő veze-
tékes víz, alfától omegáig meg kellett 
csinálni, szinte mindent adományok-
ból, a család 1 db ablakot tudott 
finanszírozni, ami számukra óriás 
költség volt. 

Most, téli estéken sokat gondolok 
a kezdetekre, ha akkor filozofálunk 
hetekig, mit és hogyan csináljunk, 
valószínű nem tartanánk sehol, de 
ez a karitászra nem is jellemző. 
Megszoktuk már: gyorsan, határo-
zottan kell döntenünk, munkánkkal 
csak így érünk el eredményt.

Kedves Testvérek és kedves 
Olvasók! A fürdőszoba projektünk 
még mindig tart, folyamatosan ha-
ladunk, de még van bőven teendő. 
Tárgyi és anyagi támogatásokat fo-
lyamatosan fogadunk. Rengeteg 
segítség érkezett, és ezekért hálás 
köszönetet mondunk az áldozatos, 
kitartó munkájukért Jordán Lász-
lónak és fiának, Sankónak, Ther 
Tamásnak és Miczinger Viktor-
nak. A fiúk a tervezéstől a kivitele-
zésig mindent megcsinálnak, meleg-
ben és hidegben, ha kell, árkot ásnak, 
bontanak, falaznak, csatornáznak, 
elektromos hálózatot alakítanak ki. 
Köszönet még Gábor atyának, aki 
a Wavin Hungary Kft-től a csatorna 
bevezetéséhez nagy értékű ado-
mányt intézett. További köszönet a 
névtelenséget kérő felajánlónak, aki 

Át sem gondoltam . . . – szervezés, 
munka, logisztika, hivatalokkal e-
gyeztetés, hűha . . . anyagok és pénz 
. . . mire rendeződtek fejembe a 
dolgok, és rádöbbentem, mit is 
vállaltunk, már javában folytak a 
munkálatok. Van a közösségben 
építészünk, őt megkértük, hogy 
készítené el a terveket. Írtunk az 
egyházközségi listára, és jöttek a 
felajánlások. A kétkezi munka és a 
sok tárgyi adomány mellett 100 ezres 
nagyságrendben érkezett egy zsámbé-
ki cégtől adomány, melyből a szenny-
víz-csatornarendszer megvalósult. 
Gábor atya segítségével a szállító 
autóról pakoltuk le a hosszú és nehéz 
PVC-csöveket, nagyon örültünk, 
haladunk . . . A fiúk (közösségünk 
tagjai) kimérték a csatorna haladási 
irányát, árkot ástak, csöveket fek-
tettek le, s rákötöttek az utcai csa-
tornahálózatra. Boldogan fotóztam, 
szépen haladt a munka, tavasz volt, 
majd nyárba csúsztunk át. Közben 
történt valami, nem volt felajánlás, 
elfogyott a pénz, mi legyen, elbi-
zonytalanodtam. Ültem az asztalnál, 
kerestem az ajánlatokat, ahol kedvez-
ménnyel tudnánk vásárolni, kerestem 
a cégeket, ki tudna segíteni. 
Voltak vicces helyzetek; szépen meg-
írt levél, hivatalos karitászos aláírás, 
a levélre nem jött válasz, telefonál-
tam. Kedves női hang, bemutatkozom, 
elmondom, kik vagyunk, mit sze-
retnénk; visszakérdeznek a másik 
oldalon: „Akkor maga most milyen szent 
vagy kicsoda? – egyébként szektákat nem 
támogatunk.” A borús hangulatom 
elmúlt, jobb kedvre derültem, ez a 
hölgy biztos bolondnak gondol en-
gem. Egy-két nap telt el, megoldás 
egyelőre semmi. Szomorú voltam, 
és kezdtem azt hinni, hogy átgon-
dolatlan, rosszul megtervezett ügy, 
amibe belefogtunk, ami az én hibám. 
Abban a pillanatban megcsörrent a 
telefonom, óriási felajánlást kaptunk, 
tudjuk folytatni az építkezést! . . . 
IGAZ! 
Mint a fentiekből már kiderült, az 
alapoktól kezdődött minden, nem 
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hozzánk érkező kérést tudtunk eddig 
teljesíteni. 3 helyről kaptunk szőnye-
get, új elektromos főzőlapot, 2 hely-
ről gáz- és elektromos tűzhelyet, 
hűtőt, szekrényt, ágyat, élelmiszer 
utalványokat, egy munkanélküli férfi 
számára sikerült állást találni, új kis-
gyermekruhákat, cipőket, játékokat, 
felnőttruhákat, cipőket. 2 család ke-
resett meg minket, hogy elromlott 
a mosógépük. Mindkét család új gé-
pet kapott, névtelenségbe burkolózó 
nagylelkű felajánlók vásárolták meg 
számukra. Az egyik család pátyi, a 
másik pedig Perbálon él. Köszönjük 
nagyértékű adományaikat. Ezeket 
mind-mind célirányosan kerestük.

jelentős összeggel támogatja a kivi-
telezést.

Köszönjük a tárgyi adományokat, 
a kedvezménnyel vásárolt anyagokat 
is a pátyi Gazdaboltnak, egyház-
községünk tagjainak (anyagi és tárgyi 
támogatás), továbbá még egy (név-
telenséget kérő) családnak, Zsu-
zsának, aki fürdőszobai csillárt, 
járólapot adományozott, valamint 
egy Kossuth utcai családnak, akitől 
szintén járólapot kaptunk az előtér 
burkolásához. 

Megkeresések
Azonban nem csak fürdőt építünk. 
Sokan megkerestek, hogy nagy szük-
séget szenvednek, és szinte minden



A Pátyi Kurír februári számában Czentár László cikkében helytelenül jelent meg az 1805-ös 
dekrétum adata. A helyes szöveg: „Amit a kezemben tartok, az nem más, mint I. Ferenc 
király (II. Ferenc császár) 1805-ös eredeti dekrétumai, törvény cikkelyei.”

A sajtóhibát nem a szerző követte el, az elírásért elnézést kérünk. (A Szerk.)

HELYREIGAZÍTÁS
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és háromgyermekes anyukának ün-
nepi bevásárlás . . . és folyamatosan 
érkeznek a nem csak ünnephez 
kapcsolódó felajánlások.

Kép és szöveg: Hájas Ágnes – a Szent II. János Pál pápa Karitasz Csoport önkéntese

Köszönet Anikónak, Ágotának, 
Évának, Györgyinek, Orsinak, Nórá-
nak, Zsuzsának, K. Juditnak, név-
telenséget kérő hölgynek Görög-
országból, Andrásnak, Miklósnak, 
Samunak és Janó atyának Bécsből, 
továbbá sokaknak, akik ismeretlenül 
adományoztak és adományoznak. 

Szent Erzsébet napjához kapcso-
lódó élelmiszergyűjtésünk is nagyon 
szép eredménnyel zárult. Igen sok 
adomány gyűlt össze, ezúton is kö-
szönjük a testvérek nagylelkűségét. 
Hatvan családot, illetve nyugdíjast 
tudtunk megajándékozni, összesen 
kb. 400 000 Ft értékben. Az idén a 
csomagok nagy részét a pátyi cser-
készek hordták ki, az ő segítségüket 
is köszönjük. 

Január elején egy családnak, aki 
a Pincehegyen él, közösségi össze-
fogással és az Önkormányzat tá-
mogatásával sikerült a környezetét 
rendezettebbé tenni: mintegy 10 m   
szemetet szállítottunk el. Egy család-
nak új bejárati ajtót vettünk szintén 
egy nagylelkű adományozó jóvol-
tából, a régit ugyanis már évek óta 
nem lehetett bezárni.

A felajánlásoknak még nincs 
vége; súlyos beteg pártfogoltunk 
részére éves gyógyszer és vitamin 
kiváltást és havi nagybevásárlását 
ajánlottak, 2 alkalommal tűzifa ado-
mányt kapott a házaspár. Gyerme-
keknek ajándék, idős házaspárnak 
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Amikor úgy érezzük, hogy elakad-
tunk, akkor mindig érkezik segítség. 
Továbbra is valljuk, hogy a karitasz 
katolikus közösségünk kinyújtott 
keze, és hisszük, hogy amikor vala-
kinek segítséget nyújtunk, akkor az 
Isten országát építjük, és Istennek 
ebben kedve telik. 

Valahogy úgy gondoljuk, mint 
Fülöp . . . „ha Te nem vagy Urunk, mi 
elveszünk!”

Januárban gyógyszereket, élelmi-
szert, tisztálkodószereket vásárol-
tunk, tűzifát vittünk. A Telki Kovász-
dától hetente pékáru felajánlást 
kapunk, melyet a rászorulóknak 
osztunk szét.
Sok kicsi sokra megy. Csodálatos 
megélni, hogy az Isten megáldja 
törekvéseinket, és ha látunk egy jól 
meghatározható fontos célt, akkor 
azt közösen meg tudjuk valósítani.

„A szeretet az az éltető erő, amely betölt 
bennünket, és értelmet ad az életünknek.
Ami a halnak a víz, az az embernek 
a szeretet. A hal víz nélkül nem élhet,
ha az ember nem kap és nem ad szeretetet, 
kiszárad, élete vergődés, fuldoklás, 
terméketlen haldoklás lesz.” 

(Böjte Csaba)



Találkozunk az íjászpályán!

ÚJ KÖZÖSSÉGI TÉR PÁTYON
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Múlik a tél és vele együtt talán a járványveszély is megszűnik. A megszokott téli és kényszerű epidémiás 
bezártság után törvényszerű, hogy mindenki kikívánkozik a szabadba. Van, aki a kertjét szépíti, van, aki 
kerékpárra száll és teker egyet a BVZ tájakon átívelő útjain, de egyre többen vannak, akik családdal, 
vagy baráti társaságban a nemrég megkedvelt íjászat élményének hódolnak.
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Hogy miért lett egyre népszerűbb a hagyományőrző 
íjászat?

A gyakorlás óhatatlanul leköti az embert, így a 
fiatalokat is. Ifjaink nagy lelkesedéssel vetik bele magukat 
új kalandokba, és az íjászat hamar sikerélményhez 
juttatja őket. Így aztán veszít a vonzerejéből az okos-
telefon, a virtuális élmény, mert az íjászat során valós 
élményekkel gazdagodhatnak. Vidám élet a zöldben, 
barátok között – egy találat a célba többet jelent, mint 
egy-egy like a vibráló kütyün!

De az örömöket lehet tovább is fokozni. Hogy 
hogyan? A csapatba tartozás, a látványosság és az 
együtt elért eredmények lélekemelő hatással bírnak. 
Sok követője és még több csodálója van egy íjász-
csapat működésének. A díszes viseletbe öltözött íjászok 
mindig látványos színfoltja egy szabadtéri rendezvé-
nynek, különösen azok számára, akik szeretik a robbané-
kony harci jeleneteket, a surranó vesszők halk, szinte 
láthatatlan röptét, pontos találatát. 

Akik fellelkesülnek és hamarjában ki is próbálnák 
rátermettségüket, csupán egy akadályba ütköznek – 
nincs sehol egy alkalmas, szépen kialakított, biztonságos 
íjászpálya … Azaz mégis van – Pátyon a helyi önkor-
mányzat, a MOL Alapítvány a Budakörnyéki Íjász 
Egyesület összefogásával értékteremtő, közösségépítő 
és hagyományőrző céllal kukoricagóréra hajazó impo-
záns vesszőfogó építmény készült. Nyilván kevesen 
tudnak róla, hiszen eldugott, csöndes, vadregényes 
környezetben található, és a közegészségügyi állapotok 
sem tették lehetővé a hírverést. A pátyi íjászparadicsom 
a Nagyrét melletti területen található és immáron lá-
togatható.

És még valami, ami egy település számára a legfon-
tosabb – a közösségépítés. Az íjászatnak komoly közös-
ségépítő ereje van. Kicsik és nagyok, nők és férfiak, 
családok és baráti körök találkozhatnak a pályán, ismer-
kedhetnek meg egymással íjfeszítés közben. Azok, 
akik szeretnék kipróbálni a lövést, számukra 
biztosítunk felszerelést, de ha éppen nem vesznek 
aktívan részt a sportban, akkor is élvezhetik a látványt 
a szép környezetben, netán bográcsozhatnak a pálya 
mellett hamarosan kialakításra kerülő közösségi téren. 
Reméljük hamarosan új és népszerű közösségi 
tevékenység színesíti Páty civil életét.

Oláh István – Budakörnyéki Íjász Egyesület elnöke

Egyesületünk és a pátyi íjászélet részleteiről kérem tájékozódjanak 
honlapunkon – – 
és keressék helyi íjászainkat – Kaczur Lászlót és György Sándort –, 
akik készséggel állnak rendelkezésükre. Találkozunk az íjászpályán!

www.budakornyekiijaszok.hu 



INTERJÚ

– A bölcsőde története Pátyon 
az 50-es évek első felében kezdő-
dött. Edit néni mikor kapcsoló-
dott be a munkába?

– A Tsz. keretében indult egy 
csoport 1954-ben. Szezonális jelleg-
gel működött, amíg az asszonyok a 
határban dolgoztak, megőrzésre be-
adták a kicsiket a bölcsődébe. Óriási 
segítséget jelentett ez akkor a csalá-
doknak, bár inkább gyerekmegőr-
zőként funkcionált egészen 1961-ig. 
Kuty Ákos doktor úr és Túri Ferenc 
tanácselnök igen szívén viselte a 
bölcsőde ügyét, és 1961. április el-
sején hívtak el Zsámbékról, mond-
ván a tanács állandó bölcsődét kíván 
létrehozni Pátyon. Rengetegen dol-
goztak ugyanis a mezőgazdaságban 
ekkoriban, a Tsz-ben különféle mel-
léküzemágak alakultak, és megnőtt 
az igény a bölcsődei ellátás iránt.

– Zsámbékon hol dolgozott?
– Egy évet töltöttem végzett ne-

velőként a Csecsemőotthonban, ahol 
állami gondozott gyermekeket ne-
veltek a háború után. Előtte Pesten, 
a Vas utcában kezdtem el tanulni egy 
bentlakásos iskolában, de nem igazán 
éreztem jól magam mint bejárós, egy 
év után ott is hagytam. Aztán édes-
apám révén, ő ugyanis fuvarozott a 
Csecsemőotthonnak, kerültem át 
Zsámbékra. Boldog voltam, hogy 
tanulhattam és dolgozhattam is egy-
szerre, bár nagyon rám nehezedett 
a gyerekek sorsa. Erős képzést kap-
tunk, az oklevelemmel bölcsődeve-
zető is lehettem.

– Mondhatni, friss diplomás, 
kezdőként egyszerre bölcsőde-
vezető lett.

– Ráadásul alig 22 évesen, gyermek 
nélkül, a kétezer párszáz lelkes szülő-
falumban, ahol mindenki ismert… 

Azt a feladatot kaptam, hogy a Tsz. 
bölcsődét alakítsam át állandóan ü-
zemelő intézménnyé. S mindezt egy 
hónap alatt!

– Ez még tapasztalt vezető-
nek sem egyszerű! A régi helyén 
vagy új épületben kellett elindí-
tania az intézményt?

– Maradt a régi épületben, az egy-
kori csendőrlaktanyában, és továbbra 
is általában a Tsz. dolgozói hozták 
a gyerekeiket. Intézményileg a járási 
tanácshoz tartoztunk, de a fenntar-
tó a községi tanács volt. Az épület 
berendezése azonban egyáltalán nem 
felelt meg az akkori szakmai elvárá-
soknak, és nem is volt elég felsze-
relés, hiszen addig csak 15 gyereket 
láttak el, a mi első csoportunk pedig 
20 fővel indult, s hamarosan 30 lett. 
A tanács azonban a szükséges esz-
közökre adott pénzt, mindenben 
támogattak, pl. Vundli János vasüz-
letéből vettem evőeszközöket, tá-
nyérokat. A gyerekágyak mély kór-
házi ágyak voltak, de abból is kevés, 
pótolni kellett…

– Mekkora személyzet látta 
el a 20 gyereket?

– Négy gondozónő, egy kony-
hás, egy mosónő és egy takarító dol-
gozott mellettem, s egyedül voltam 
szakképzett gondozó, de szakképzett 
szakácsnővel kezdtem, Nagy Antal-
néval. 

– Hogyan zajlott az élet a 
bölcsiben akkoriban?

– Nehézkesen indultunk el: kály-
hán melegítettük a vizet, télen a 
takarítónő reggel négyre jött befű-
teni, hogy hatra, mire jönnek a kicsik, 
meleg legyen. Minden munkában 
benne voltam én is, például étlapot 
szerkesztettem, külön a gyerekek-
nek és külön a felnőtteknek, akik

Egészséges csecsemő és gyermekgondozó oklevelet kapott 1960-ban. A következő évtől pedig már a 
bölcsődét szervezte Pátyon, mindössze 22 évesen. Majd 35 éven át vezette az intézményt. Németh 
Istvánné Sztakovics Edit néni élete legszebb időszakának tekinti a közel sem könnyű éveket, amelyekről 
nagy-nagy lelkesedéssel mesél ma is. Az új bölcsődét látva pedig állítja, hogy soha nem öregedne meg 
egy ilyen helyen. Beszélgetésünkből az is kiderül, hogy Edit néni más okból ugyan, de örökifjú maradt.

ugyanakkora adagot kaptak mint a 
gyerekek. De részt vettem a nagy-
takarításban is, vásároltam, a kicsi 
konyhánk miatt naponta mentünk 
reggel 6-kor a 11-es boltba, heti két-
szer meg a henteshez. Saját kony-
hánkon főztünk, a picik feles-, két-
harmados tejet, rizsnyákot kaptak, 
három hónap után már főzelékez-
tünk. A tanácstól hatalmat kaptam, 
csekk-könyvvel mehettem Pestre, 
például a népművészeti boltban, 
majd az Úttörő Áruházban vásárol-
tam ruhákat a kicsiknek, ugyanis 
azt is mi adtuk, nem a sajátjukban 
voltak egész nap. Szerették ezt az 
intézményt, mert sok gondot leemelt 
az édesanyák válláról. 1962-ben, a 
javaslatomra, átalakították az épületet. 
Fél évig ideiglenesen a Várady-kas-
télyba költöztünk. A bölcsiben a pici 
szobákból két nagyszoba lett, a 
széntüzelésű kályhát az olajkályha 
váltotta fel (a gázt csak 1983-ban 
vezették be). Álom volt, amikor már 
nem kellett szenet hordani! 

Bölcsőde egy hónap alatt

BESZÉLGETÉS SZTAKOVICS EDIT NÉNIVEL
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az ember életében. De hál’ Isten, sok 
szakmai segítséget kaptam már az 
első időkben is, a 70-80-as évektől 
pedig minden kisgyermeknevelőnk 
szakképzett volt. Főgler Ferencné 
Gizi nénit, aki már a Tsz. bölcsi 
idejében is ott dolgozott, például 
én küldtem el tanulni, s egy ideig 
helyettesem is volt, majd Peregovics 
Ferencné lett helyette. Minden fe-
lelősség az enyém volt, és a legfon-
tosabbnak mindig azt tartottam a 
munkatársaim kiválasztásánál, hogy 
gyerekszeretők legyenek, s nemcsak 
a gondozónőkre vonatkozott ez.

– Úgy tudom, Edit néninek 
két gyermeke van. Mennyi idő 
volt a szülési szabadság, amikor 
a lányai születtek? Hogyan ol-
dotta meg a munkába járást és a 
gyerekek ellátását?

– 1963-ban született az idősebb 
lányunk, s ebben az évben emelték 
fél évre a szülési szabadságot. A ki-
sebbik lányom pedig 1967-es szüle-
tésű. Mindkettővel fél évet marad-
tam otthon, utána magam is vissza 
akartam menni, mert még nem volt 
képzett szakemberünk rajtam kívül, 
s rengeteg folyamatot indítottunk, 
amit szerettem volna végig vinni. 
Így aztán természetes volt, hogy a 
lányaim jöttek velem, mondhatni a 
bölcsiben nőttek föl. Reggel hatkor 
indultunk babakocsival a Töki ut-
cából a bölcsibe, s délután négykor 
haza. A gyerekeimmel nem kivéte-
leztem, ugyanúgy foglalkoztak velük, 
mint a többiekkel. De amikor délután 
felöltöztettem őket és kiléptünk a 
kapun: a nyakamba csimpaszkod-
tak, puszilgattak, ölelgettek…

A férjem mindig támogatta a 
munkámat, sokat segített. Sajnos, 
49 évesen özvegy maradtam, azóta 
egyedül élek.

A 70-es évek végén bevezették a 
telefont, s nem kellett egész nap a 
faluban rohangálnom. A házban 
folyton fúrás-faragás volt, hogy meg-
feleljünk az előírásoknak, előfordult, 
hogy havonta ellenőriztek bennün-
ket. A 80-as években Gurin doktor 
lett a bölcsőde orvosa, és benne ko-
moly segítőre, támogatóra találtam. 

– Mennyi idős gyerekeket ad-
tak bölcsődébe?

– A legkisebbünk hathetes cse-
csemő volt, mert akkoriban szinte 
pár napot maradhattak otthon az 
asszonyok. 1963-tól javult a hely-
zet, mert fél év lett a szülési szabad-
ság, ekkor már csak 16 hetes kortól 
vettünk fel gyerekeket. Az anyukák 
a Tsz-ből napközben jöttek szop-
tatni, az én irodámban alakítottunk 
ki erre helyet. S sokszor este hatkor 
vitték el a kicsiket. Ekkoriban két 
csoportot működtettünk: a Tipegő 
és a Csecsemő.

– A megnyitáskor hogyan fo-
gadták a szülők az új bölcsőde-
vezetőt?

– A faluban ismertek, ott nem 
volt probléma, hiszen már a szüleim 
is itt születtek. Anyukám háztartás-
beli volt, de 1955-ben egy rövid ideig 
dolgozott a Tsz. bölcsiben, mert 
Kuty doktor mindig kiválasztott al-
kalmi segítőket. Apukám szállítási 
nagyvállalkozó volt, amíg be nem 
kellett szolgáltatnia a teherautóját. 
A Tsz. dolgozói viszont eleinte bi-
zalmatlanok voltak velem, sokszor 
hallottam: „mit akar itt ez a 22 éves, én 
már több gyereket szültem!” Aztán 
lassan elfogadtak ők is, mert igye-
keztem megadni a tiszteletet min-
denkinek, akkoriban kezit csókolo-
mot köszöntem minden szülőnek.

– Edit néni, miért ezt a szak-
mát választotta?

– Mindig nagyon szerettem a 
gyerekeket, s azt hittem, hogy a cse-
csemőkkel a legkönnyebb. De már 
tudom, hogy ez a legnehezebb, hisz 
a 0–3 év közti fejlődés a legnagyobb 

– Aztán néhány év múlva, 
1995-ben bezárt a pátyi bölcsőde. 
Az akkori kormány a bölcsődék 
normatív támogatását megvonta.

– Július 21-ével szűnt meg, mert 
az önkormányzat sem tudta finan-
szírozni, Korompay volt a polgár-
mester és Nemecsek Dezső a jegyző. 
A munkatársak szétszéledtek, én 
56 évesen nyugdíjba mentem. És 
valahányszor a bölcsi épülete előtt 
elmentem, mindig eszembe jutott 
az életünk… Mentőövet két év 
múlva Gurin doktorék adtak, akik 
megkértek, hogy vigyázzak a kislá-
nyukra, amikor mindketten rendel-
nek, mert nincs bölcsőde. Aztán ott 
ragadtam náluk Kamilla 9 hónapos
korától 6 éves koráig nevelőnőnek. 
Ez koronát tett az életemre!

– Negyedszázad múltán, 
ismét megnyitja kapuit a pátyi 
bölcsőde. Mit érzett, amikor a 
hírt meghallotta?

– Egyik szemem sírt, a másik 
nevetett, mert jó lett volna megérni 
ezt nekünk is, ugyanakkor pont olyan 
lett, amilyennek kell, s egy ilyen 
helyen öröm dolgozni, az ember soha 
nem öregedne meg itt!

– Az öregedésre nem nagyon 
panaszkodhat. Mi a titka, hogy 
82 évesen is friss, fiatalos? 

– Egyrészt adottság, másrészt 
egész életemben mindenhol szere-
tetet kaptam és szeretetet adtam. A 
családi hátterem, a neveltetésem na-
gyon jó volt, aztán „anyósházba” 
kerültem, de ott is harmóniában él-
tünk. S szerettem, amit csináltam 
mindig, kitartó voltam benne, jól 
tudtam kapcsolatot teremteni a veze-
tőséggel és együttműködni a szülők-
kel. A kudarcaimat pedig igyekeztem 
félre tenni, s előre tekinteni. Nem 
emlékszem, hogy valaki is megfúrt 
volna a munkahelyemen. 
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egy ilyen helyen öröm 
dolgozni, az ember soha 

nem öregedne meg itt!

INTERJÚ

a takarítónő reggel négyre jött 
befűteni, hogy hatra, mire 

jönnek a kicsik, meleg legyen.
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Múltidéző

Köszönöm Pálfalvi Ferencné Monori Vali jelentkezését, aki segített pontosítani az 1952-es képen látható 
óvodások névsorát. A fotót a kibővült adatokkal együtt őrizzük a gyűjteményünkben. A mostani felvételek 
kölcsönzője Horváth Alfrédné Szabó Éva, aki társaival együtt az ötvenes évek második felében járt 
óvodába, és édesanyja révén a hatvanas évek elején készült képet is megőrizte.
  

2. KÉP – Az 1958-59-es felvételen balról jobbra 
és lentről fölfelé haladva az első sorban: Simon 
Tibi, Kozma Nelli, Szabó Évi, Jámbor Juli, ..?, ..?, 
Monos Marica, ..?, Fekete Inci,  Wiedermann Teri. 
A második (középső) sor: Szabolcsi Jóska, ..? Juli, 
Jakab Pityu, Kecskés Jutka, Pálfalvi Kati, Schlégli 
Ági, ..?, Iván Klári, Udvardi Márti, Kovács Tibi, Száki 
István.
A harmadik (felső) sor: Szabó Laci, Buzár Tibi, Kont 
Feri, Szakács Zoli, a többiek nevét nem tudjuk, ha 
valaki tudja, kérem hívjanak.

  

1. KÉP – Az első képen a kétcsoportos óvoda dolgozói balról 
jobbra Monoriné Pintér Irén szakács, Szabó Lászlóné Megtért 
Margit dajka, Meggyesi Ilona és Vázsonyi Katalin óvónők, Szakács 
Lajosné Pátkai Erzsébet dadus. Őket a következő évtizedek 
fotóin gyakran látjuk majd.

  

ÓVODA AZ 50-ES ÉVEK MÁSODIK FELÉBEN

1 
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Szabó Andrásné – Páty Faluközösségért Alapítvány

Ha valaki szeretné közzétenni a 60-as évek emlékeit idéző óvodás képeit, kérem jelezze a 06-30-680-2448 
számon. Előre is köszönöm a visszajelzést!
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Dr. Kővágó István – egyházközségi jegyző

A lengyel származású pátyi épí-
tész néhány évvel az egyetem befeje-
zése után, 2005 januárjában, fiatalon 
nyerte el az új pátyi katolikus templom 
tervezésére kiírt tervpályázatot. Gon-
dos előkészítést követően, mintegy 
két esztendővel később kezdődhe-
tett meg fizikai értelemben is a temp-
lom építése. Az utána eltelt újabb 
12 évben felépült a templom, és 
2019. április 28-án, Irgalmasság 
vasárnapján Spányi Antal megyés 
püspök felszentelte az új templomot, 
melynek védőszentje Szent II. János 
Pál pápa lett.

A szentelés óta eltelt idő valóságos 
„díjesőt” hozott a Robert Gutowski 
Architects Kft. mérnökei számára. 
A Ház újszerűségét, modernitását 
építészetileg a centrális térszervezés 
adja. „A liturgikus szempontból jelentőségét 
vesztő főhajó az épület által közrefogott 
templomkert, míg a templomtér maga 
nagyított szentély, középpontban az oltárral. 
Az ölelő formát idéző oldalszárnyak 
védelmezően veszik körbe a kertet – a 
déli oldalon a bejárat fogad, az északi 
oldalon harangtorony emelkedik.”

Az épületben egyszerre kapott 
helyet a szakrális tér és a közösségi

Templomunk híre szerte jár

HAZAI ÉS NEMZETKÖZI ÉPÍTÉSZETI ELISMERÉSEK AZ ÚJ PÁTYI KATOLIKUS TEMPLOMNAK

Gyönyörű, monumentális, harmonikus, közösségi és szakrális és még sorolhatnánk a dicsérő jelzőket, 
amelyekhez mostanában az építész szakma is adott hozzá bőven. Gutowski Robert ugyanis számtalan 
elismerésben részesült a pátyi katolikus templom tervezéséért, amihez a használók is gratulálnak.

Február folyamán az időjárás megengedte, hogy a 
meglévő fészer mellé hasonló bővítést kezdjenek el 
építeni.

A lakosság adakozó kedve, a Páty Faluközösségért 
Alapítvány munkatársainak aktivitása következtében 
folyamatosan gyarapodik a Közösségi Házban lévő 
Helytörténeti Gyűjtemény. A mostani kültéri kiállítóhely 
alkalmas lesz a szaporodó régi mezőgazdasági eszközök 
bemutatására. 

BŐVÜL A KÖZÖSSÉGI HÁZ KÜLTÉRI BEMUTATÓ TERE 

Kép és szöveg: Czentár László

terek, a paplak és a plébánia hivatal, 
valamint a kert és a harangtorony, 
melyben öt harang lakik. Gutowski 
Robert így vall az épület küldetéséről: 
„Szándékunk szerint a modern liturgi-
kus igényekhez, az Egyház feladatának 
újszerű ellátásához mai építészeti és mű-
szaki eszközökkel közelítünk, „az egyház-
atyák ősi irányelveit szemmel tartva”, 
ahogyan a II. Vatikáni Zsinat fogalmaz. 
Nagyon fontos, hogy a belső terek és a kert 
otthonos, világos és családias legyen, nemes 
és tartós anyagokkal építve, hiszen a Ház-
nak a szakrális funkciókon kívül, tanító 
jellegű, nyitott, nyüzsgő közösségi élettérré 
kell  válnia.”

A koncepció és a megvalósítás 
méltán vívta ki az építész szakma és 
a nagyközönség elismerését. 2019-
ben miniszteri elismerésként tíz 
Pro Architectura díjat vehettek át a 
díjazottak, akik között ott voltak 
Gutowski Robert és kollégái is. A 
The Plan Award 2020 nemzetközi 
verseny finalistája lett Velencében a 
templom terv közösségi tér kate-
góriában. Az Architizet A+ Award 
new yorki fináléjába is bejutott az 
épület Vallási épületek és emlékmű-
vek kategóriában. 2020-ban a világ

egyik legnagyobb építészeti és design 
magazinja által meghirdetett Dezeen 
Award nyertesei között a Szent II. 
János Pál templom középület ente-
riőr kategóriában kiemelt dicséret-
ben részesült. Az új pátyi katolikus 
templom építészeti projektje az É-
pítészfórum által szervezett Média 
Építészeti díj 2020 közönségdíjának 
döntőjébe is bejutott. 
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2020-ban, 75 évvel a háború után, csaknem az utolsó 
órában önkéntesekből szerveződő hadisírgondozók 
Pátyon is gondozásba vettek két hősi halált halt, már-
már eltűnő katona sírt. Új vaskeresztet állítottak, a sír-
hantokat fakerettel megjelölték és virággal ültették be. 
Az egyik hadisírgondozó, a költségek és a munkák nagy 
részét vállaló Polgár Zsolt, a pátyi Polgár családból még 
a háború után elszármazó és szintén katona Polgár Károly 
unokája volt. 

Szeptemberben pedig az egyetemi rohamzászlóalj 
utolsó parancsnokaként és az egyetemista katonákat a 
budapesti kitörés idején vezető, szintén hősi halált halt 
Nagy Zsombor és családja sírját hozták helyre. Köszönet 
a sírt eddig is gondozó, jó érzésű pátyi embereknek és 
a hadisírgondozóknak, mert, „Porladhat testünk távol hant 
alatt:/ A lelkünk itt van és mindig itt marad.”

Szívesen adunk hírt hősi halottaink életéről, hős-
tetteiről a Pátyi Kurírban, és a helytörténeti kutatásokat 
is gazdagítják az újabb adatok. Kérjük tehát, ha szeretné 
megosztani családja vagy hősi halottjainak történetét, 
jelentkezzen a  e-mail címen. sebestyen.hajnalka@paty.hu
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Dicsőség a hősöknek

HADISÍROK PÁTYON
Az első és a második világháborúban hősi halált halt magyar katonák sírjainak gondozása – még ha 
nem is köteleznek rá nemzetközi szerződések – éppen olyan fontos feladatunk, mint a szovjet, német, 
angol katonáké. Annak ellenére is, hogy egyik háborút sem nyertük meg és a győztesek írták a 
történelmünket, melyben katonáink, hősi halottaink örök feledésre ítéltettek. 

Sebestyén Hajnalka – történész, önkormányzati képviselő

Tisztelt Ebtartók és Ebtulajdonosok!
Páty közigazgatási területén tartott ebekkel kapcsolatban 2021. március 1. és április 30. között ebösszeírás lesz. 

-a elrendeli, hogy a települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak ellátása érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira 
való tekintettel háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végezzen.

Páty közigazgatási határán belül tartott minden eb tulajdonosa, tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben meghatározott adatokat az önkormányzat rendelkezésére 
bocsátani. Az adatok kezelésére törvényi felhatalmazása van az önkormányzatnak, az adatlapon a törvényben előírt adatok szerepelnek. Lényeges, hogy minden egyes kutyáról 
külön adatlapot kell kitölteni online, vagy a megadott határidőig el kell juttatni a Polgármesteri Hivatalba a papír alapú nyomtatványt.

Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése szerint – 
2013. január 1-től – a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért szíveskedjenek a transzponderrel meg nem jelölt ebeket szolgáltató 
állatorvosnál megjelöltetni. A jogszabály megsértése esetén az ebtartó minimálisan 45.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

A transzponderrel már korábban megjelölt, ám az adatbázisban nem szereplő eb adatait az állat tartója köteles a szolgáltató állatorvossal az adatbázisban 
regisztráltatni. A regisztrált eb adatának megváltoztatása miatt történő adatmódosítás díjmentes.

Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi 
nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni. Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot 15 
napon belül írásban bejelenteni. Amennyiben az ebtulajdonos vagy ebtartó a kötelezően előírt adatszolgáltatást nem, vagy nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően 
teljesíti, illetve megtagadja, abban az esetben minimum 30.000,- Ft  összegű állatvédelmi bírsággal sújtható.
Kérem, segítsék az önkormányzat munkáját az adatszolgáltatás határidőben történő teljesítésével. 
Az ebek bejelentése történhet: 

– elektronikus úton: 
– a szükséges adatlap személyes – a Hivatal főépületében található   vagy 
– postai úton ( ) történő megküldéssel.

Köszönjük az együttműködésüket.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII 
törvény 42/B §

ugyfelszolgalat@paty.hu
gyűjtődobozba történő elhelyezéssel

2071 Páty, Kossuth u. 83.
Az adatlap a Hivatal főépületében található a gyűjtődoboz mellett, illetve letölthető paty.hu/igazgatas_letoltes oldalon.

EBÖSSZEÍRÁS

dr. Hekman Tibor – jegyző

„Porladhat testünk távol hant alatt:
A lelkünk itt van és mindig itt marad.
Mert aki hű volt, bátor és derék,
S az ősi földért adta életét:
Az mindörökké él fűben, fában,
Magyar rögökben s magyar napsugárban.” 
(Somogyváry Gyula: Hősi emlék talpára)
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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 

dr. Kende Réka
ügyvéd

Jogos a kérdés.
Tanácsadás Okiratszerkesztés   Képviselet • •

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

Web: www.drkende.hu
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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

2021. március

AUTÓMENTÉS
DARUS AUTÓMENTÉS HELYBEN

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

Proviszer alkusz Kft.
BIZTOSITÁSI IRODA PÁTY

Páty, Árpád u. 57.
tel./Fax: (23) 343-346

Mobil: (30) 670-6166; (70)330-8505
email: info@tuti-biztos.hu

nyitva tartás:
h-sz-p: 13:00-19:00

k-cs: 9:00-19:00

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

AZ ÖN HIRDETÉSÉNEK HELYE!

Páty Önkormányzatának lapja

Bővebb információk:



Bölcsödei átadó: balról jobbra: Csenger-Zalán Zsolt, Menczer Tamás, Székely László

A Dédelgető csapata
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