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MSK z tördelés, korrektúra

L PJEN BELJEBB!É

„Békesség Istentől: mi így köszönjünk,
Hogy köszöntésünkben lélek legyen –
Vihartépett fák – ágainkon mégis
Vadgalamb búg és Békesség terem.
Békesség: köszöntésünk ez legyen.
Békesség Istentől.”

(Reményik Sándor)

A 2.oldal fotója a körtvélyesi erdei temetőben készült húsvét körül.



A világjárvány komoly nehézségek elé állítja az egyes embert és a társadalmakat is. 
Március elején engem is elért a koronavírus fertőzés, amely sajnos több hétre kivett a 
munkából és kemény próbatétel elé állított. Hála a sok segítségnek, támogatásnak ma 
már újra dolgozni tudok.

A kormány Budapest és környékének közlekedésfejlesztésében nagy hangsúlyt fektet a
kötöttpályás elővárosi vasúti közlekedésre, amely a leginkább helyes és lehetséges fejlődési 

Helyi és helyközi buszjárat

MSK zSzádváriné Kiss Mária – főszerkesztő

Önkormányzati hírek
In memoriam
Bocskaisokkk
Pátyolgató Óvoda

Új tűzoltóautó
Értéktár

Interjú

Múltidéző

ta
rt

al
om

04
06
08
10
12
14
16
18

3

irány a mi agglomerációnk adottságainak tekintetében is. A Biatorbágyi Vasútállomás  gyors és gyakori elérésével az 
egyik legjobb alternatívát tudjuk felmutatni a városba igyekvő időseknek és az ingázó fiataloknak is a jelenlegi 
túlterhelt Budakeszi úttal és az autópályán gépkocsival történő araszolással szemben.

Nem véletlen, hogy az önkormányzati választás kampányának egyik fontos eleme volt a Pátyot Biatorbággyal 
összekötő helyközi buszjárat megteremtése, amelyet minden szereplő egyaránt fontosnak tartott. A közel egy éve 
megkezdett munka a közlekedésmérnöki tervezéssel, tanulmánykészítéssel, közvélemény-kutatással és a versenyez-
tetéssel a végére ért. A nyílt közbeszerzés eredményesen zárult, amelyen a legolcsóbb árajánlatot adó veszprémi 
székhelyű Balaton Busz Idegenforgalmi és Kereskedelmi Bt. nyert. A nyertes pályázó az első naptól kezdve új 
MAN TGE City buszokkal fogja végezni a szolgáltatást, amelynek várható kezdete a 2021. augusztus 23-án, 
hétfőn induló egyhetes próbajárat lesz, az iskola kezdete előtt. Jelenleg a megállóhelyek tervezése folyik, melyek 
kivitelezése is nemsokára megtörténhet.

Jól halad az ipari komposztáló előkészítése is. A telepet várhatóan a nyár folyamán meg tudjuk nyitni. A kom-
posztáló elindulása komoly segítséget jelent majd a zöld hulladék kezelésében mind a községüzemeltetés, mind 
pedig a lakosok számára. Egyúttal megfelelő alternatívát kínál majd a környezetszennyező égetéssel szemben, 
amelyet a jövőben az országos szabályozás szigorúan büntet.

A megnyitóig is folyamatosan szállítják el a zöld hulladékot a PVK munkatársai, de ennek rendje az idei évtől 
megváltozik. Részletek az újság 

A Húsvét sajnos most is a COVID árnyékában telt, reméljük idén utoljára. Ennek ellenére remélem, hogy 
sikerült valamelyest pihenni, feltöltődni, hisz továbbra is szükségünk lesz erőre, türelemre, összefogásra.

 

Komposztáló

4. oldalán olvashatók.
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BEKÖSZÖNTŐ

TAVASZI ÖRÖMHÍREK

2021. április

Somogyi Farkas Tamás – alpolgármester

TOVÁBB

„Ó, áprilisi út-szél, / Tréfás, arcomba fútt szél,/ Rügyecskék, zöldacél-rugók”

– Kikelet havából Szelek havába fordult az idő. Visszavonhatatlanul éled a 
természet, színesedik köröttünk a világ. Túl a feltámadásünnepen, s 
még mindig a világjárvány szorításában éljük a mindennapjainkat. És 
tesszük a dolgunk. Erről tanúskodnak lapunk írásai is: óvoda, iskola 
készül a maga rendjében a következő tanévre, az önkormányzat egyre 
másra valósítja meg idei terveit, az emlékezés, az ünneplés csendesebb 
ugyan, mint máskor, de nem marad el. S tovább folyik az értéktári és 
múltfeltáró munka is. S vannak, akik most is bátorítanak, mert kifogy-
hatatlan energiával, alkotási vággyal remélnek, hiszik, hogy „Az Élet él és 
élni akar, / Nem azért adott annyi szépet, / Hogy átvádoljanak most rajta / 
Véres s ostoba feneségek.”

Ezen gondolatokkal ajánlom a Kedves Olvasóknak a Pátyi Kurír 
mostani lapszámát, szeretettel:
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Március 4-én délelőtt Tarnai Richárd Pest megyei 
kormánymegbízott nagyobb mennyiségű oltóanya-
got hozott községünk rendelőibe, így a háziorvosok 
megkezdhették a tömeges oltást. 

Az orvosok és ápolók mellett külön köszönet a védő-
nőknek és a Polgármesteri Hivatal, valamint a PVK 
érintett dolgozóinak, akiknek jó része a mostani rend-
kívüli helyzetben a háziorvosi rendelőkben segít, az 
adminisztrációt és a behívások szervezését felvállalva. 
Ezzel is támogatva a gyorsabb oltási folyamatot: 
vagyis, hogy az orvosok, egészségügyi dolgozók minél 
inkább az oltással tudjanak foglalkozni. A vakcinák 
többségében Sinopharm, illetve emellett Moderna ké-
szítmények voltak, amelyeknek nagy része (144 db) az 
adott napon beoltásra is került.

2021. április

CSARNOKOT BŐVÍTETT A NIPÜF PÁTYON
Még március elején adta át legújabb két raktáregy-
ségét a NIPÜF Csoport a pátyi ipari parkban. A 
mintegy 23 ezer négyzetméteresre bővített létesít-
mény bérlője a Waberer’s-Szemerey Logisztika Kft.

Csaknem kétszeresére bővítette az Inpark Páty ipari 
parkban 2018 tavaszán átadott G jelű épületet a NIPÜF 
Csoport. A megnövelt épületben összesen 22 282 ezer 
négyzetméter logisztikai tevékenységre alkalmas terület 
és 569 négyzetméternyi iroda áll rendelkezésre. A be-
ruházás értéke több mint 2 milliárd forint, a kivitelező 
a West Hungária Bau Kft. volt. Az ügylet révén a 
parkban bérleti szerződéssel hasznosított csarnokterület 
megközelíti a 46 ezer négyzetmétert, és az érvényes épí-
tési engedélyek alapján további 127 ezer négyzetméter 
épülhet.

A WSZL 2019 júliusában írt alá hosszú távú bérleti 
megállapodást az Inpark Páty ipari park G jelű csar-
nokára. A vállalat a NIPÜF Csoport műszaki szten-
derdjei alapján kivitelezett épületben számos ügyfél-
nek nyújt logisztikai szolgáltatást.
Barna Zsolt, a Waberer’s-Szemerey Logisztika Kft. 
ügyvezetője hangsúlyozta: „A logisztikai szolgáltatói piac 
meghatározó szereplőjeként kulcsfontosságú számunkra, hogy 
képesek legyünk rugalmasan alkalmazkodni ügyfeleink igényeihez. 
A kereslet emelkedése szükségessé tette raktárkapacitásaink 
jelentős növelését, és a pátyi fejlesztésnek köszönhetően a regionális 
logisztikai rendszerünk nyugati eleme már ebben az évben teljes 
kapacitással fog működni.” (Inpark-sajtóhír)

A magyar állami tulajdonú NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető 
és Fejlesztő Zrt. 2016-ban kezdte meg a működését. 
Az ipariingatlan-fejlesztő csoport feladata az országos iparipark-
koncepció kialakítása és megvalósítása. A komplex fejleszté-
sekkel ösztönzi a hazai és külföldi cégek betelepülését, új 
technológiák meghonosítását, ezen keresztül pedig a munka-
helyteremtést és a gazdaság élénkítését. 

TÖMEGES OLTÁS PÁTYON

INFÓK A HÁZIORVOSI RENDELÉSEKRŐL

Tájékoztatjuk a tisztelt pátyi lakosokat, hogy a COVID-19 
járvány tetőzése miatt községünkben is megnőtt a be-
tegek száma. A rendelőkben így szinte csak sürgősségi 
ellátásra van lehetőség.  

Az ellátás sürgősségi triázs (sürgősségi sorrend) 
alapján működik. Nehéz elérni a rendelőket telefonon, 
ezért kérjük, minden esetben az üzenetrögzítőre mond-
ják rá nevüket, telefonszámukat, és azt is, hogy milyen 
problémával keresik a rendelőt. Használják gyógyszer-
kérésre a rendelők előtt kihelyezett postaládákat is, 
illetve az e-mailes elérhetőségeket is.

Akik betegek otthon, karanténban vannak és nincs, aki 
segítsen, kérjük jelezzék az Önkormányzat központi 
telefonszámán: 06 23 555 531
A betegeknek mielőbbi gyógyulást kívánunk!

Kristó Sarolta – önkormányzati képviselő

SÜRGŐS ESETBEN 

 104   23 310 125

MENTŐT KELL HÍVNI. 
(hirtelen magas láz, légszomj, mellkasi fájdalom) 

BIATORBÁGYON A 24 ÓRÁS ÜGYELET MŰKÖDIK. 
Minden bizonytalan tünet, rosszullét esetén hívható.

MENTŐ:       ORVOSI ÜGYELET: 

A NIPÜF CSOPORTRÓL
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2021. április

2021. január 1-jével új szabályok lépnek életbe a zöld hulladék elszállí-
tásával kapcsolatban. Az ingatlanok elől a zöld hulladékot a PVK Nkft 
munkatársai április folyamán egy egyszeri alkalommal történő begyűjtés 
keretében szállítja el. Kérjük a lakosságot, hogy a lombhulladékot maxi-
mum 120 literes zsákokba, a faágakat pedig 50 cm átmérőjű és maximum 
1 méter hosszúságú kötegekbe kössék össze. 
A kirakható mennyiség összesen 10 db zsák VAGY köteg. A 
gyűjtés 2021. április 26-a és 30-a közötti héten fog megtörténni.
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-ig kihelyezett zsákokat.
A zöldhulladék-elszállítás a meghatározott mennyiségig minden 
pátyi ingatlan esetében ingyenes, ahol élő hulladékszállítási szerződés 
van a tulajdonos és a Depónia Kft. között.

TAVASZI INGYENES ZÖLDHULLADÉK-SZÁLLÍTÁS

A Depónia Zrt. által küldött matricákkal a jövőben is ki lehet tenni zöld hulladékot, az eddig megszokott rend 
szerint, melyet április 23-tól kéthetente szállít el a PVK Nkft.
Kérünk minden lakost, hogy lehetőség szerint a zöldhulladék-kihelyezés helyett éljen a házi komposztálás lehetőségével! 
Kérjük a lakosokat, hogy a fent említett két esetet kivéve zöld hulladékot ne hordjanak a közterületre, mert az a 
Közterület-felügyelet eljárását vonja maga után. További információt a PVK Nkft. elérhetőségein lehet kérni.

ÖNKORMÁNYZATINFÓ 2021.
Február közepén – elsősorban a pandémia miatt 
elmaradt személyes konzultációk és közmeghall-
gatás miatt – elindítottam az „alpolgármester 
kérdezz-feleleket”, melynek keretében évente több 
alkalommal lehetőséget adok a közösségi oldalak 
látogatóinak, hogy kérdéseket tegyenek fel az 
önkormányzatot érintő témákban.

Az első ilyen lehetőség alkalmával több mint 50 
kérdést, kérést kaptam a pátyi lakosoktól.

Ezeknek a felvetéseknek a hatására került többek 
között elszállításra a Füzes-patak melletti területről az 
otthagyott több köbméter zöld hulladék, megkezdődik 
a Bocskai és a Gyártelep utca közvilágítás fejlesztése, 
forgalomcsillapító küszöbök kiépítése a Bocskai utcá-
ban és a Hivatal előtt, a Kossuth utcában, emellett a 
Telki úti vizesárok kimélyítése. És idén nyáron megkez-
dődhet a Dobogó utcában a közművek kiépítése. 

A lakosok javaslatai nagyban segítik a munkánkat. 
Hálásan köszönjük, hogy jeleznek, aktívak, otthonuknak 
érzik a falut! Még ha nem is tudok minden kérdést rögtön 
megválaszolni, és talán nem tudunk minden problé-
mára nyomban megoldást találni, de kifejezetten támo-
gatja a képviselők munkáját ez a fajta kommunikáció. 
Mert a település megválasztott vezetőinek fontos tudni, 
hogy az itt élő emberek hogyan látják a lakókörnyeze-
tünket, milyen problémák foglalkoztatják a többséget.

A következő hónapokban ismét várom a kérdései-
ket, javaslataikat, újra lesz lehetőség ezeket megfogal-
mazni a közösségi oldalamon. Mindemellett termé-
szetesen egész évben készséggel állok a lakosok ren-
delkezésére, az elérhetőségeim változatlanok: 
telefon: 06 30 209 1416
e-mail: somogyi.f.tamas@paty.hu 
Fogadóidő minden hét hétfőn 13 és 15 óra között, elő-
zetes bejelentkezés szükséges a 06 23 555-532-es számon.

Somogyi Farkas Tamás – alpolgármester

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete anyagilag is támogatni kívánja a településen működő civil szervezeteket, hogy 
ezzel is segítse közösségek létrejöttét és megerősödését, gazdagítsa a település kulturális kínálatát, sportéletét, teret 
biztosítson az értékeink megóvásának, javítva az itt élők életminőségét. Ezért pályázatot írt ki a Pátyon működő civil szervezetek 
2021. évi támogatására. A döntésről a következő lapszámban tájékoztatunk

CIVIL PÁLYÁZAT 
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Sok-sok felemelő pillanat, a Kossuth-nóták közös 
éneklése, a kávéházi hangulat… – már második alka-
lommal maradt el a Pátyi Pilvax március idusának 
előestéjén. A Pátyi Székely Kör nevében Jánosiné Sa-
lamon Enikő meghívó helyett egy gyönyörű verset 
küldött és a Jánosi Együttes két felvételét mellékelte, 
hogy „lélekben összenőve” így emlékezzünk az 1848-
49-es forradalom és szabadságharc hőseire, nemze-
tünk dicső napjaira. (A Szerk.)

A PÁTYI PILVAX HELYETT
Március 15. alkalmával adják át a kultúra műve-
léséért és ápolásáért járó legmagasabb állami 
elismerést, a Kossuth-díjat. Ennek mintájára dön-
tött úgy egyöntetűen a Képviselő-testület, hogy 
településünkön létrehozzuk Páty Község Önkor-
mányzata Pátyért Emlékérem Művészeti Díját. 
Úgy gondoljuk, itt az ideje, hogy a pedagógusok, 
az egészségügyi dolgozók, illetve a tisztviselők 
kitüntetettjei mellett a művészet jeles képviselői 
is helyet kapjanak.

Így idén, az alapítás alkalmával – jelezve, hogy Páty 
mennyire gazdag művészeti értékekben, illetve a köz-
ségünkért munkálkodó alkotókban – a pénzjutalom-
mal is járó díjat kivételesen egyszerre négyen kapják 
meg, a településünkön és településünkért végzett ki-
magasló kulturális teljesítményükért. A járványhelyzet 
miatt a díjakat személyesen egy későbbi alkalommal 
adjuk majd át.

ÖNKORMÁNYZATI ELISMERÉS MŰVÉSZEKNEK

Gratulálunk Páty Község nevében a díjazottaknak:
Kiss Eszter színművésznőnek, a Katona József  Színház 
tagjának, számtalan színpadi és szinkron szerep meg-
formálójának, községi kulturális műsoraink elmarad-
hatatlan és rendszeres előadójának.
Csák Attila szobrász, grafikus, restaurátornak, a Vitézi 
rend tagjának. Aki számos történelmi személyiségünk 
domborművének, illetve szobrának megalkotója tele-
pülésünkön és országszerte egyaránt. Történelmi témájú 
grafikái komoly elismerést váltottak ki országszerte.
Jánosi András népzenésznek, a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetem tanárának, a Magyar Művészeti 
Akadémia tagjának, a Magyar Köztársaság Arany Ér-
demkeresztje és számtalan díj birtokosának.
Kádár Ferenc operaénekesnek, keramikusnak és képző-
művésznek nemzeti ünnepeink, kulturális műsoraink 
gyakori előadójának, a pátyi Trianoni Harangláb és 
számos egyéb alkotás készítőjének.

Székely László – polgármester

Jámbor Pál: KOSSUTH

Háromszáz évig várt rád nemzeted -
Nemrég jövél s több század életed.
Atyád a nép volt, nevelőd a vész,
Vész karja a legjobb baráti kéz.
Véres pallos függ álmaid felett,
De egy nemzet, ki őrzi éltedet.
Szónok, kitől zsarnok vére fagy,
Rákóczy égből kitört lelke vagy.
Hullám, mit vértenger felvetett,
Hogy elmeritsd, vagy vidd fel népedet.

Mi a szabadság? Isten szép ege
S lelked e kinyilt égnek gyermeke.
Börtönbe láttad első sugarát,
Rabtársul ott találtad a hazát.
S e két rabtestvér szenvedése nagy -
Sok százados fájdalmak ajka vagy,
Szellő, patak, villám, tenger vihar,
Hogy sir a lélek, sir rá a magyar.

.

.

Páty Község 
Művészeti Díja

A vírushelyzet miatt március 15-én a községi ünnepség elmaradt. 
Az emlékezés virágait azonban elhelyezték a Guyon Richárd-emlék-
táblánál. A szűk körű eseményen Páty Község Önkormányzata 
nevében Székely László polgármester koszorúzott. 

ÜNNEPI KOSZORÚZÁS
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IN MEMORIAM MOLNÁR KLÁRA

Az élet, a természet rendje azt kívánná, hogy ő 
írja e sorokat nekem. A sors másképp rendelte… 
Klári az öcsémmel volt egyidős és jó barát.

Gyermekkorunkból kötődtünk egymáshoz, ami 
óvónői pályafutásunk során megerősödött. Láttam, 
hogy a gyermekekkel felhőtlenül tudott játszani – mint 
ez a képen is érződik talán –, a kicsikkel hamar megtalálta 
a hangot, a felnőttekkel már nehezebben. Kisebb 
közösségekben, a jól ismert emberek körében feloldó-
dott, „kacagni is tudott” – így emlékeznek rá munka-
társai és az osztálytalálkozók résztvevői. Szerette a 
természetet, a madarakat, a cicákat, maga és ismerősei 
négy- és kétlábú barátairól is, mindig gondoskodott. 
Szívesen túrázott, kirándult, biciklizett családtagokkal, 
barátokkal. A jógás, majd a körtáncos csapattal évente 
táborozást szervezett. Jó hangulatú, közös élményekről, 
szép látnivalókról árulkodtak azok a képek, amelyek e 
közös élményeket megörökítették, és nekünk, az itthon 
maradottaknak megmutatott.

Kedvenc időtöltése az agytornát erősítő játék, a 
rejtvényfejtés, az olvasás, az irodalom szeretete végig-
kísérte életét. Ő tartotta a kapcsolatot e-mailen az 
Irodalmi kör tagjaival is. Csendes, visszahúzódó ter-
mészete szerint élt és munkálkodott, de mindig és 
mindenben lehetett rá számítani.
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Dr. Petró Tibor ny. pv. alezredes 2021. március 30-án, 51 évesen hunyt el.
2015 óta látta el Páty Község Önkormányzatának katasztrófavédelmi feladatait. 
Mindig számíthattunk kiváló szakmai tudására. 
Dr. Petró Tibor – egykori honvéd és polgári védelmi tiszt – 2008 óta volt tagja a 
Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesületnek, ahol kezdetben elnök, 
majd bekövetkezett haláláig tűzoltóparancsnok volt. Polgári védelmi tevé-
kenysége és önkéntes tűzoltóként végzett munkája példaértékű volt, távozása 
fájdalmas űrt hagy maga után. Emlékét kegyelettel őrizzük.

ELHUNYT DR. PETRÓ TIBOR

Szabó Andrásné 

…„Volt emberek ha 
nincsenek is vannak
még. Csodák.
Nem téve semmit,
nem akarva semmit
hatnak tovább.”

(Kosztolányi Dezső) 

Amikor édesapja 1976-ban ránk bízta a Helytörténeti 
kör vezetését – a feladat iránti felelősség – még szo-
rosabbá tette kettőnk kapcsolatát. Egyéniségünknek 
megfelelően osztottuk meg a munkát, ami a Páty Falu-
közösségért Alapítvány működése során is megmaradt. 
A kezdeti lépésektől a kuratórium oszlopos tagja volt. 
Nem szeretett szerepelni, előtérben lenni, de ott volt 
minden rendezvény elő- és utómunkálatainál, készí-
tette a fotókat, minden eseményt megörökített az általa 
készített Képes Krónikánkban. 

Ezekkel a gondolatokkal búcsúzom az igazi jó 
baráttól, az önzetlen, segítőkész embertől a szűkebb 
és tágabb családja, a barátai, az ismerősei, a volt óvo-
dásai, a munkatársai, a kuratórium tagjai, a jóga, a 
torna, a Kör-tánc-kör résztvevői, az Irodalmi klub 
látogatói, valamint azon művészek nevében, akik a 
kiállítások, előadások kapcsán kötődtek hozzá.

Őrizzük emlékét szeretettel és kegyelettel!
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 Silingi Anna

Karddal és maszkkal 

ÜNNEP PANDÉMIA IDEJÉN
Iskolánkban hagyományosan ünnepi műsorokkal 
emlékezünk meg történelmünk nagy eseményei-
ről. Ezek közül is kiemelkedik március 15-e, ami 
a legközelebb áll a gyerekek és a felnőttek szívé-
hez is. 2019-ben a 3.b osztálynak jutott az a feladat, 
hogy előadást készítsen a nagy nap tiszteletére.

Lelkesen fogtunk a munkához, verseket, énekeket 
válogattunk. A lányoknak kevés szerep jutott a már-
ciusi ifjak megidézésében, ezért ők mozgásos-táncos 
elemekkel színesítették a műsort. Sokat gyakoroltunk, 
sok tesiórát feláldoztunk, hogy az előadás gördüléke-
nyen menjen. 2020 márciusában az idősotthonokba 
készültünk, mert ott mindig sok szeretettel és finom 
süteményekkel várják a szereplő iskolásokat. Ám köz-
beszólt egy vírus, ami miatt sem az idősekkel, sem az 
iskolatársainkkal nem ünnepelhettünk együtt. Be kellett 
zárkóznunk hónapokra, és csak a számítógép monitorán 
keresztül kapcsolódhattunk egymáshoz.

Eltelt a nyár, és mi újra iskolába mehettünk, de csak 
óvatosan, fertőtlenítve, maszkosan tarthattuk a kapcsola-
tot a társainkkal. Reméltük, hogy együtt emlékezhetünk 
majd tavasszal Petőfiékre. Elővettük fakardjainkat és 
nemzeti színű szoknyáinkat, és 2021 januárjában újra 
próbált a 4.b osztály. Sajnos, ritkán volt olyan alkalom, 
hogy mindenki részt vett a gyakorláson, mert mi is bete-
geskedtünk. Nem a Covid, csak a tél és a változékony 
időjárás, meg egy kis bárányhimlő terhelte meg az 
immunrendszerünket. De rendíthetetlenek voltunk, 
mint a forradalom hősei, és vártuk a márciust. 

Sajnos, a vírus harmadik hulláma ismét elsodorta a 
közös ünneplést. Így új bemutatási lehetőséget kerestünk. 
Segítségül hívtuk a XXI. század technikai vívmányait 
és hozzáértő embereket, hogy legalább online formában 
előadhassuk ünnepi megemlékezésünket. Veres István 
és fia, Ádám, valamint Nagy Márton a Művelődési 
Házból remek felvételt készített a műsorról. Nagyon 
rossz volt üres nézőtér előtt szerepelni, és a közös 
ünneplésből újra kimaradni. Reméljük, így is érezhető 
a tisztelet, melyet őseink, a forradalom és a szabadság-
harc híres és névtelen résztvevői iránt érzünk! Reméljük, 
hogy ünnepeinket mihamarabb igazi közösségben tudjuk 
megélni. Kívánjuk, hogy a Covid elleni harc mihamarabb 
sikeres legyen! (A műsor felvételét az iskola honlapján 
megtekinthetik.)
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ELSŐ MUNKÁLATOK AZ ISKOLAKERTBEN
Végre tavasziasra fordult az időjárás, így nagy lendü-
lettel kezdtünk neki a kerti munkálatoknak. Simon 
Csabának köszönjük, hogy felszántotta és rotálta a 
kijelölt területet. A tervet, a kert kialakításáról Zugor - 
Bitter Gabriella szülő készítette el. Ő továbbra is részt 
vesz kertünk alakításában. Még a tavaszi szünet előtt 
vele és néhány kollégával megtettük az első lépéseket. 
Vetettünk, palántáztunk, kis fát és virágos bokrokat 
ültettünk az ízlésesen megtervezett területre. Több 
fotót is készítettünk, hogy a munkálatok minden moz-
zanata legyen megörökítve. Sajnos az időjárás jelenleg 
nagyon szeszélyes, de bízunk benne, hogy szeretettel 
gondozott növényeink kiállják a próbát. 

A következő hetekben néhány magaságyás is kerül 
az említett területre. Ezekbe elsősorban folytontermő 
szamóca kerül. Még egy komposztálót szeretnénk és az 
öntözést megoldani. Valamint nagyon várjuk a kellemes, 
tavaszi időt.

Az április 15-16-i iskolai beiratkozásról az Érdi Tan-
kerületi Központ vezetője, Rigó Katalin adott ki tá-
jékoztatót, amely szerint „a felvételről első fokon az iskola 
intézményvezetője 2021. május 5-ig dönt (az EMMI rendeletben 
foglalt eljárásrend szerint.) 

A jelentkezés elutasítása esetén a szülő az NKt. 37.§ (2)-
(3) bek. Értelmében jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre 
hivatkozással nyújthat be fellebbezési kérelmet a kézhezvételtől 
számított 15 napon belül az adott intézmény fenntartójához. 

A körzeti meghatározás nem érinti a szülő szabad iskola 
választáshoz való jogát. Azonban amennyiben a választott 
iskola intézményvezetője a gyermek felvételét elutasító döntést 
hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő 5 
napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola 
első évfolyamára.”

ELSŐSÖK BEÍRATÁSA

Mészáros Éva – a 4.b tanítója és a műsor betanítója
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BEIRATKOZÁS a Pátyolgató Óvodába: 
2021.04.26. 08:00 óra és

2021.04.27. 17:00 óra

A Picinke csoportos gyerekek Érzékenyítő héten 
vettek részt. Már a neve is izgalmas. De mi is ez a 
manapság oly gyakran hallható érzékenyítés? 

Az érzékenyítés fogalma egy vagy több egyszerre 
alkalmazott technikát jelent, melynek célja, hogy valaki 
vagy valakik számára tolerálható, ismerős legyen valaki 
vagy valami, aki/ami a megszokottól eltér.

A gyermekeink ezen a különleges héten megis-
merkedtek, kicsit belepillanthattak a fogyatékkal élő 
emberek életébe. Jó vezérfonalat adott Bartos Erika 
Őrangyal című mesekönyve, hiszen a mesék főhősei 
minden nap más-más élethelyzetbe adtak bepillantást. 
Találkozhattunk Samuval, a kerekes székes kisfiúval, 
Misivel, aki jelel és szájról olvas, Lilivel, aki nem lát. 
Kipróbáltuk milyen bekötött szemmel ételeket kós-
tolni, felismerni a társainkat, fehér bot segítségével 
akadálypályán közlekedni, ismerkedtünk Braille-írás 

Fo
tó

k:
 P

át
yo

lg
at

ó

2021. április10

KÉZ NÉLKÜL LEHETETLEN RAJZOLNI! VALÓBAN?

 Gémesi Magdaléna, Léna néni

számaival. Rajzoltunk lábbal, közlekedtünk a lábaink nélkül, és néhány szót megtanultunk jelelni. 
De ennél mindannyian sokkal többet tanultunk. A hét alatt végig ott lebegett a csoportban az érzés, hogy 

mindannyian egyformák vagyunk, másképpen, de ugyanazok. Nem többek vagy kevesebbek ők nálunk, 
gyerekek, akik élik a mindennapjaikat, akiknek épp úgy jólesik a szeretet vagy fáj a csúfolódás, mint nekünk. Az 
elhangzottak, az átélt élmények nem maradtak a csoportszoba falain belül, Picinkéink hazavitték és továbbadták 
őket. 

Szeretnénk minden évben ismételni ezt a különleges hetet, hiszen minden csak addig furcsa, amíg ismeretlen.



A hosszú, hideg tél után sokan úgy érzik, hogy itt az ideje kirándulni a napfényes természetben, 
szórakozni egy jót a család körében. Az első tavaszi sugarak már az arcunkat simogatják, kár lenne 
otthon bezárva tölteni ezeket a friss, tavaszi napokat. A gyermekeknek a szabadban töltött játék a lehető 
legjobb. Manapság azonban egyre nehezebb rávenni őket, hogy a tévézés, telefonozás, számítógépezés 
helyett értékes időt töltsenek a szabad levegőn, a kertben.

Gyakran hangzik el az a mondat is a gyermekek 
szájából: ,,unatkozom itt kint, nem lehet semmit se 
csinálni”. Könnyen megcáfolhatjuk ezt a mondatot, 
ha kicsit szemügyre vesszük kertünk, udvarunk lehe-
tőségeit. Ehhez kínálunk néhány ötletet, amelyekkel a 
szülők otthon is segíthetik a gyermekük mozgás-
fejlődését, és ezekbe az egész család bekapcsolódhat.

1. Fára mászás. A fára mászás az egyik legizgalmasabb 
élmény és a legjobb hatású testmozgás, amit a gyer-
mekünk végezhet. A téri tájékozódási funkciók akti-
válódnak, s a rövid távú memóriát jelentősen fejleszti.

2. Bunkerépítés. Bunkert építhetünk óriási papírdo-
bozokból, vagy fára akasztott hulahoppkarikára rakható 
takarókból. A gyermekek a sátrakba is szeretnek elbújni.

3. Hintázás. A hintázás, ringatás megnyugtat, kikapcsol. 
Rengeteg pozitív hatása van. Hintázás közben fejlődik 
az egyensúlyérzék, s remek testedzés.

4. Homokozás. A homokozóban való játék során fej-
lődik a kreativitás, az asszociációs készség, a lapát és a 
formák használata pedig a finom mozgás, a szem-kéz 
koordináció területén jelent fejlődési lehetőséget. A 
homokozás során az egyik legalapvetőbb észlelési forma, 
a tapintás is fejlődik, ami az artikuláció fejlődésétől 
kezdve a ceruzahasználatig sok területre befolyással 
van. Különböző fajtájú és méretű műanyag flakonok-
ból új homokozó játékokat készíthetünk a megunt 
játékok mellé. Botokat, faleveleket, kavicsokat is hasz-
nálhatunk zászlónak, kapunak egyaránt.

5. Bogárgyűjtés.  A bogárvizsgálat, nagyító vagy bo-
gárvizsgáló segítségével természetes környezetben fi-
gyelhetik meg a gyermekek a csigák, giliszták, tücskök, 
hernyók, katicák, lepkék, bodobácsok, hangyák élő-
helyét és tulajdonságait.

6. Célbadobós játék. A célbadobós játék mindig nagy 
siker, labdával konzervdobozokat, vagy beletalálha-
tunk kislabdával vödörbe vagy kosárba is.

OKTATÁS
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Tóth Emese – óvónő a Manócska csoportból

JÁTÉK A SZABADBAN

7. Ugrálókötelezés. Az ugrálókötelezés kiválóan fej-
leszti a koordinációs képességet és a ritmusérzéket. 
Ezen kívül az összes izomcsoportot megmozgatja. 
Egyedül is, de akár többen is lehet egyszerre csinálni, 
sőt zenére is.

8. Kincskeresés. Ennek a játéknak az egyszerűbb vál-
tozata, amit már a legkisebbek is tudnak játszani, 
amikor az udvaron vagy a homokozóban elrejtünk 
apró tárgyakat, és ezeket kell a gyermekeknek megta-
lálniuk. Nagyobbaknak már készíthetünk egy térképet, 
ami alapján el kell jutniuk a kincslelő helyszínre. Ott 
aztán egy újabb feladványra találnak, ami egy újabb 
helyszínre vezet, a végén pedig várja őket a kincs.

9. Már 20–30 perces séta, vagy egy kis szaladgálás 
is elegendő ahhoz, hogy a gyermekek koncentrációja 
növekedjen, jobban teljesítsen az óvodában vagy isko-
lában.

A jó idő beköszöntével használjatok ki minden időt 
arra, hogy a gyermekekkel együtt kimenjetek a szabadba!



Négy művész, akik a zene, a színjátszás, a képzőművészet területén kiválóak, s közös még bennük, 
hogy mindannyian ezer szállal kötődnek Pátyhoz. A helyiek is jól ismerik őket, hiszen aktív részesei a 
falu kulturális közéletének: Kiss Eszter, Csák Attila, Jánosi András, Kádár Ferenc lelkes résztvevői a 
községi programoknak, alkotásaik gazdagítják a település értékeit. Munkájukat az Önkormányzat a 
Páty Művészetéért Díjjal köszönte meg március idusán. Most lapunk jelenlegi helyzetükről, elfoglalt-
ságaikról kérdezte őket, s arról, miként fogadták a díjat.

MŰVÉSZEK A FALUÉRT
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„Még nem voltam beteg, de kerülöm is a zsúfolt helyeket, naponta 
5-6 kilométert gyalogolok vagy rollerezek, közben zenét hallgatok, 
szívesen sétálunk a lányommal a gyönyörű budai villák között is, 
figyeljük az ébredő természetet. Harmóniára törekszem, s a 
rosszak helyett a jók erősödnek föl bennem… – mondja a tőle 
megszokott lelkesedéssel és optimizmussal, majd hoz-
záteszi „és élhetek kedvenc elfoglaltságommal: este ülök a 
fotelban és olvasok, volt egy rakás olvasásra szánt könyvem, 
ami egyre fogy.” Eszter hálás, hogy nem állástalan szí-
nészként kell élnie, hiszen a Katona József  Színház 
társulatának állandó tagja. A színházban megfelelő 
biztonsági intézkedések mellett rendszeresen próbál-
nak, előadásokat vesznek fel. A szinkron színészi mun-
káját is tudja folytatni, és még dokumentumfilmek alá 
mond szöveget (narrál). Indított egy saját, izgalmas, 
egyedi weboldalt is: „a pátyi Irodalmi klub és a biatorbágyi 
művközpont online Irodalmi teaházacskája ösztönzött, hogy 
megszülessen a kalandoor.hu oldalam, nyiss ajtót az irodalmi 
kalandozásoknak mottóval.” Eszter mostanság több jubi-
leumot is ünnepelt: tízéves az Irodalmi klub és Eszter 
pedig ötven – a Színházi világnapon született! Szép 
születésnapi ajándékot kapott ezzel a díjjal: „Hatalmas 
meglepetés volt, nekem fölért egy Jászai Mari-díjjal, és nemcsak 
a díjban kaptam szeretetet, hanem amint kitettem a facebook-
oldalamra, több százan írtak nekem és örültek velem. Köszönöm!”

„Mivel általában egyedül dolgozom, a napi életritmusom nem 
változott, csak az átadók, az avatások maradtak el a járvány 
miatt. Életem egyik legszebb szakasza ez az amúgy pandémiás 
idő, a munkámban a legszebb lehetőségek adódtak most. 
Például már elkészültem a mintázással Szent Asztrik, Kalocsa 
alapító érsekének 5/4-es kararai márvány szobrához. A teljes 
művet én készítem, barokk stílusban, Kalocsa Fő terére. S 
ugyancsak ekkora méretarányban készítettem el tavaly Ko-
máromba Czibor Zoltánnak, az Aranycsapat tagjának teljes 
alakos szobrát, amit még nem sikerült felavatni. A műemléki 
szobrászat területén most a Tatai tónál lévő Eszterházy-
kastély fedett kapuja tetejére készítem a griffeket. Tavaly a 
marosvécsi kastélyhoz csináltam meg az egyik kapuőrző 
oroszlánt műkőből, s épp most mintázom a másikat. Kalocsán 
pedig az érseki palota kertjében az új szökőkút közepébe 
mintáztam egy barokk Szentlélek-galambot, amit most öntenek 
bronzba” – sorolja örömmel a legkomolyabb alkotásait, 
amelyek mellett kisebb munkái is futnak, sok-sok el-
ismerő visszajelzéssel. A rengeteg teendője közepette 
óriási meglepetésként jött a díj. Mint mondja, „nagy 
megtiszteltetés a díj, és megtisztelő a társaság. Számomra azt is 
üzeni, hogy nemcsak a művészi teljesítményt, hanem a közös-
ségért végzett szolgálatot is elismerték a díjjal.”  

CSÁK ATTILA KISS ESZTER
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„Mi jól vagyunk. A fiataloknak, akik a féktelen szabadság-
hoz szoktak, nehezebb mostanság, hiszen a mi korosztályunk 
emlékszik még például 1956-ra, meg az utána való időkre, 
amikor a szabadság csak beteljesületlen vágyunk maradt. 
Azoknak is nehezebb, akiknek nincs kertjük, mert a kert 
egyfajta szabadságot ad és tennivalót is. Mellette pedig a fele-
ségemmel, Enikővel esténként még sétálunk a faluban – kezdi 
beszélgetésünket. A munkájára térve elmondja, hogy 
a zenélés és tanítás mellett évtizedek óta zenekuta-
tással is foglalkozik. „Ez a pandémia soha vissza nem térő 
lehetőség számomra, hogy az évtizedek óta tartó kutatásomat – 
amelynek során eddig több mint kétezer 18. századi, illetve ma 
is hallható, főleg erdélyi vagy a partiumi területekről 
származó dallamot hasonlítottam össze – folytassam. Ennek 
során vált nyilvánvalóvá, hogy az a szép, archaikus hangszeres 
zene, ami ezekben a falvakban az utóbbi időkig hallható volt, 
illetve helyenként a mai napig hallható, nem más, mint a régi, 
történelmi Magyarország, ezen belül főként a Felvidék régi 
hangszeres zenéjének maradványa.” András műsorokat 
szervez, szerkeszt, és minden nap gyakorol, hogy az
összeállított zenei anyagot a közönség elé tudja majd 
vinni együttesével. A díjat nagy meglepődéssel fogadta. 
S noha számos magas kitüntetés birtokosa, mégis 
hozzátette: „úgy érzem, erre még rá kell szolgálnom.”

„A járvány miatt már több mint egy éve nem énekeltem a 
kamarakórusokkal. Noha 76 éves vagyok, művésztársaim-
mal még gyakran felléptem főként templomokban. Azt hiszem, 
genetikailag úgy vagyok összerakva, hogy nem koptam el annyira 
a nyugdíjig, mint általában a korosztályom” – mondja a 
szokásos nagy jókedvével, s hozzáteszi, hogy ezt azért 
az édesapjától tanult kiváló éneklési technikának is kö-
szönheti. Így aztán még ma is segít, ha úgy adódik 
énekelni tanulni. Most a templomi koncertek is el-
maradtak, így a képzőművészet felé fordult nagyobb 
figyelemmel. „Az utóbbi legnagyobb munkám a Budakeszi 
Vadaspark bejáratánál a naptárkapu, amit három hónap alatt, 
tiszta egyedül csináltam. Annyira szeretem a faragást, s már a 
lelkemben és a kezemben is benne vannak a motívumok, ha éjjel 
felköltenek, akkor is neki tudok állni. És sokat kutattam a 
székely kapukat, amik a kereszténység előtt naptárkapuk 
voltak, s megtalálhatók Iránon át Kínáig. Megkerestek a film-
gyárból is, hogy készítsek egy hiteles kopjafát az Erőss Zsolt 
hegymászó életét feldolgozó filmhez, most éppen nyersanyagot 
keresek.” Aztán a faragás mellett az agyaggal is 
dolgozik, országos kiállításra készül. A díjnak nagyon 
örült, hisz a több elismerése között (melyekből a Bartók 
Béla-Pásztory Ditta-díjra a legbüszkébb) ezt a legked-
vesebb közösségétől kapta.

(A díjazottakról hosszabb interjú olvasható a Pátyi 
Kurír régebbi lapszámaiban és Szádváriné Kiss Mária: 
Pátyi Portrék című könyvében, a fotókat Szádvári 
Ferenc készítette 2014-ben.)

JÁNOSI ANDRÁS KÁDÁR FERENC

Szádváriné Kiss Mária
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“Szeretned kell azt amit csinálsz, s akkor 
a legdurvább munka is alkotássá válik.” 

(Gorkij)
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A pátyi csapat (Páty Község 
Tűzoltó Egyesülete) nemrég új jár-
művet kapott. Eddig is két autóval 
tudtak vonulni, ám az egyik már 
meglehetősen régi modell volt, ezt 
most eladták, a jövőben a gyereke-
ket fogja kiszolgálni, járja az ovikat, 
iskolákat, rendezvényeket. Az érte 
kapott pénzt pedig egy sokkal kor-
szerűbb járműbe forgatták vissza.

Az új tűzoltóautó megszerzésé-
nek története évtizedekkel ezelőttre 
nyúlik, egészen 1989-ig kell vissza-
repülnünk az időben: a rendszer-
váltás körül ismerkedett meg Schu-
micky András (az önkéntes tűzoltók 
egyike) Wolfgang Wagnerrel. Schu-
micky úr akkor a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálatnak volt a titkára, 
Wagner úr pedig a máltaiaknál mű-
veleti vezetőként dolgozott. A német 
egyesítés, a menekültekkel való törő-
dés és a határnyitás kapcsán született 
az ő máig tartó barátságuk. Tudjuk, 
hogy a németek a mai napig rend-
kívül hálásak nekünk, magyaroknak 
az egyesítésben játszott szerepün-
kért. Wagner úr, aki jelenleg egy se-
gélyszervezet elnöke, azóta is kiemelt 
figyelemmel viseltet hazánk iránt. 
Ez nem pusztán szép szó, de valódi 
tettekben is megmutatkozik.

Amikor 2020-ban az ÖTE-ben 
felmerült, hogy új autót vásárolná-
nak, nemzetközi szinten is keresgél-
tek. Nem kellett sokáig kutakodni, az 
évtizedes kapcsolatoknak hála, gyor-
san kiderült, hogy a München mel-
letti Echingben van egy eladósorba 
került autó. Az ÖTE a jármű érté-
kének töredékéért juthatott hozzá. 
A németek ugyanis nem piaci 
alapon kívánták továbbadni, ám a 
jármű állami tulajdonban volt, ezért 
kellett egy jelképesnek mondható 

összeget fizetni érte. A tűzoltóautó 
végül március elején, ünnepélyes 
átadó keretében cserélt gazdát. A 
pozitív esemény fényét a müncheni 
konzul, Spiller Krisztina jelenléte is 
emelte. Érdekesség, hogy ezen a 
településen már ez a 3. olyan tűz-
oltóautó, amely Magyarországon 
kezd új életet. Hazafelé már rako-
mány is került a járműbe: Moos-
burgban Wagner úrék még telepa-
kolták tűzoltó öltözékkel, orvosi 
műszerekkel és készülékekkel. A 
német kollégák elismeréssel adóznak 
az önkéntes tűzoltók előtt, nem ez 
az első alkalom, hogy felszerelést 
juttatnak nekik.

Az új piros LF 16-os kategóriájá-
ban remek, jó paraméterekkel ren-
delkezik. 2500 liter vizet tud tárolni, 
1600 l/perc teljesítményű szivattyú-
val felszerelt. Tökéletesen alkalmas 
a felszerelés szállítására, sokkal töb-
bet elbír, mint az elődje. Ez rend-
kívül fontos, hiszen egy tűzoltó 
öltözéke és felszerelése akár 30 kg 

El tudja ön képzelni, hogy egy vasárnapi ebédnél hirtelen eldobja a kanalat, épp a sorsdöntő 11-es előtt 
emelkedik fel a kanapéról, netán a családi társasozás közben hagy ott csapot-papot? Az önkéntes 
tűzoltók ezt teszik, azonnal indulnak, ha riasztást kapnak. Márpedig abból bőven kijut, évente kb. 50 
esethez hívják őket. A gyorsaság, a szakszerűség életeket és értékeket menthet. Az elkötelezett 
szakemberek mellett ugyanakkor elengedhetetlen a jó felszerelés, a kiváló gépjármű.

Segítség, határok nélkül

ÚJ, KORSZERŰBB AUTÓVAL A PÁTYI TŰZOLTÓK

is lehet. Balogh István, a pátyi ÖTE 
vezetője nem győzi hangsúlyozni, 
hogy milyen jelentős előrelépés az 
új jármű. Előfordulhat ugyanis, hogy 
erdő- vagy bálatűzhöz, viharkárhoz, 
kidőlt oszlophoz, elárasztott pin-
céhez hívják a tűzoltókat, viszont 
közben máshol is történik káreset. 
Most már két olyan, azonos kate-
góriájú autó lesz készenlétben, amely-
lyel vonulni lehet, és káreseménynél 
azonnal meg tudják kezdeni az 
intézkedést. 
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Március utolsó napján a Pátyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjai a 
falu központi részein (Fő utca, Füzes-patak, Kincsem köz, Széchényi tér, 
Major, Tesco környéke, CBA környéke) tavaszi szemétszedést rendeztek a 
járványügyi intézkedéseket betartva. 

Megtisztítottuk az árkokat, patakot, bokrok alját, járdákat a rengeteg 
eldobált szeméttől. (Főként alkoholos üvegek, csikkek, Volánbusz-jegyek, 
maszkok, és sok más környezetszennyező anyag.)

Kérjük a falu lakóit, hogy jobban figyeljenek oda környezetünk tisz-
taságára, a természet épségének megóvására! Egészségesebbek lehetünk, 
ha szebb, tisztább, egészségesebb lakóhelyen élünk. 
Tegyünk ezért közösen!

Mindenkinek jó egészséget kívánunk és rendben tartott környezetet!

A tiszta környezetért

SZEMÉTSZÜRET A PANDÉMIA ALATT 

Farkas Márton, Tintér Gabriella, Varga István Péter – roma önkormányzati képviselők

Kálmán Dóri

A pátyi önkéntes tűzoltókról talán 
sokan csak akkor hallottak először, 
amikor 2020 tavaszán a késő esti 
órákban fertőtlenítették a busz-
megállókat, járdákat, közterületeket. 
Akkor összesen több mint 600 órát 
dolgoztak azért, hogy biztonságban 
érezzük magunkat. Ha legközelebb 
netán a hétvégi csendbe belevisító 
szirénával indulnak útnak, gondol-
junk arra, hogy értünk sietnek épp 
valahova. Például közúti balesethez, 
kigyulladt mosókonyhához vagy 
lángra kapott tetőtérhez… 

Az Egyesület munkáját figyelem-
mel kísérhetik a Facebookon is, ahol 
az új fecskendőről is találhatnak majd 
további képeket.

Március 15-e alkalmából kiemelkedő zenei előadóművészi tevékenysége el-
ismeréseként Liszt Ferenc-díjban részesült Harazdy Miklós zongorakísérő, 
korrepetitor, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem profeszszora, a 
Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagja, Páty Község Önkormányzata 
Jóléti és Szociális Bizottságának tagja, településünk lakója. A Liszt Ferenc-
díj a magyar állam által adományozható legmagasabb zenei kitüntetés. 

A díjat évente, március 15-én, mindösszesen nyolc személy kaphatja meg. 
Gratulálunk és munkájához további sok sikert kívánunk!

(Bővebb interjú a következő lapszámunkban.)

HARAZDY MIKLÓS LISZT FERENC-DÍJAS
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A dombok, a völgyek, az erdő és 
környezetének története a távoli 
múltba vezet vissza. Topográfiai le-
letek tanúsága szerint már az ős-
korban megtelepedett az ember a 
mai Fenyves domb alatti völgyben, 
vízmosásban. Cserép- és kerámia-
töredékek tanúskodnak a telepek 
hosszú ideig tartó meglétéről. Az 
i.e. 5 000 évezred végére tehető a 
rézfegyverek megjelenése. A réz-
korra jellemző ludanicei és a bo-
lerázi kultúrkörhöz tartozó leletek 
tanúskodnak a Hegyi-dűlő mellett, 
valamint a mai Fenyves alatti par-
koló környéki kultúrákról (Lövöl-
döző). Bronzkori településnyomok 
a Hegyi-dűlő Fenyves közeli olda-
lában, a későbbi Hajcsár út közelé-
ben a kora bronzkori makói cso-
port kultúrájához tartozó edény- és 
eszköztöredékeket találtak. Fazék- 
és táldarabok, urnatöredékek, bög-
retöredékek jelezték a települést.

Több feliratos sírkő tanúskodik 
arról, hogy az Aquincum környéki 
kis- és középbirtokok tulajdonosai 
kezdetben a veteránok és a gazda-
gabb kelta arisztokraták voltak, míg 
a markomán háborúk után egyre 
több a decurió (tanácstag). A Fő-kút-
forrásnál került elő egy nymphák-
nak szentelt feliratos oltárkő, melyet 
Marcus Valerius Karus Aquincum 
colónia decuriója állított a 3. század-
ban. Az oltárkő egy nagyobb villát 
és fürdőmedencét jelez, és több he-
lyen cserépből készült vízvezeték-
csövek is egy római kori település 
meglétét sejtették. A Hegyi-dűlő alatti 
– szemből a Fenyves alatti – völgyben 
a népvándorlások után egy nagyobb 
Árpád-kori település nyomait lehetett 
fellelni. A falu a völgy feletti dom-
bon, a mai szántóföld magasabb

pontján terült el, a kor szokása sze-
rint kerek templommal, és körü-
lötte kőfallal körülvett temetővel. 
Bizonyítja ezt számtalan onnan való 
törmelék, kőmaradvány, és egy spe-
ciális légi-fotó a rotundáról, valamint 
az azt körülvevő kőfalról. A kör-
templom maradványait a XIX. sz. 
második felében távolították el vég-
érvényesen. Az Árpád-kor után ez 
a település elnéptelenedik, eltűnik.

A következő évszázadokban a 
völgy feletti dombokat, ritkásan be-
nőtt bokrok, egy-egy nagyobb fa és 
vízmosások tarkítják. A szél és a víz 
koptató hatása alaposan lecsökken-
tette a talaj humusz vastagságát. A 
terep földművelésre nem volt alkal-
mas, inkább legeltetésre használták. 
Ezen a helyen évmilliókkal ezelőtt 
tenger hullámzott. A kőzet szarmata 
kori mészkő. A vastagsága 

A dombvonulat keleti felében 100 
évvel ezelőtt kőbánya kezdte meg 
működését. 

500-
1200 m között van. 

A hosszú pandémiás időszak sokakkal megkedveltette a túrázást, hiszen a természetjárás egy kis sza-
badságot jelent a világjárvány fogságában. Mostani értéktáras hírünkben a Pátyhoz tartozó, Fenyvesnek 
nevezett erdőt mutatjuk be. A Pilisi Parkerdő gazdaság kezelésében lévő pihenőerdő egy telepített 
fenyves erdő a falu délkeleti; déli határát karéjozó kopasz dombok, dombhátak vonulatának látványos, 
fenyvesekkel benőtt része. 

Értéktár hírek

A PÁTYI FENYVES 
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A kitermelés kézi fejtéssel, később 
robbantással történt. A robbantó 
töltetekhez a kőzetbe 2–3 cm átmé-
rőjű furatokat fúrtak, melyek ma is 
jól láthatók! A kifejtett kőzetet sze-
kérrel szállították le a domb köze-
pén működő bányából. 
A község és a Fenyves közti Hegyi-
dűlő nevezetű szántóföldet a Haj-
csárok útja keresztezi. A domb alatti 
árkon keresztül egy nagy kőhídon át 
vezet az út, melyet az akkori elöl-
járóság, Gál István bíró vezeté-
sével még 1890-ben építtetett, mely-
nek emlékét meg is örökítette egy 
vésett kőtáblával a híd falában. Mivel 
a kibányászott kőzet puha mészkő 
volt, a felhasználása az építkezé-
seknél murvaként, vagy oltott mész-
ként történt. A fel nem használt 
kődarabokat a kőfaragók, kőmű-
vesek kutyafejű köveknek nevezték 
el, melyek csak házak alapjaihoz 
töltelékeknek voltak jók. A kiter-
melés az 1950-es évek végéig zajlott.



Mindeközben, 1941-ben az ak-
kori állami erdészet egy kísérleti te-
vékenységbe fogott. A kőbányát is 
magában foglaló domborzaton mag-
vetéssel fekete fenyő (PINUS NIGRA) 
magot vetettek el, az egyébként álta-
lában 30%-os cserjeborítású kettős 
dombhajlat, 25%-os lejtésű, északi 
fekvésű oldalán. Hazánkban a 19. 
század végén kezdték telepíteni, 
elsősorban a talaj védelmére (a kopár 
hegyoldalak eróziójának megakadá-
lyozására és a meszes homoktalajok 
megkötésére). Mivel várakozáson 
felül beváltotta a reményeket, egyre 
inkább ültették fájáért is, eleinte csak 
a dolomit kopárok erdősítésére, majd 
az alföldi homokra is. Pátyon, a közel 
7 hektáros területen a fenyőmagok 
megfogantak. Néhány év alatt be-
nőtték a két dombhajlatot, csak a 
volt kőbánya foltja fehérlett a távol-
ból. A bánya közepén lévő szikla-
falban, hasadék alakult ki, melyet a 
község gyermekei barlangnak ne-
veztek. Az alpesi hangulatot sugár-
zó fenyőerdő és környéke télen, 
nyáron remek pihenőhely, alkalmas 
kellemes hétvégi kikapcsolódásra. 
Sajnos, egy gombafertőzés miatt ma 
már szinte mindegyik magyarországi 
fekete fenyő beteg, nem kivétel a 
pátyi fenyő sem.
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a Főkút-forrás. A régebben bővizű 
forrás mára már elapadt, éppen 
hogy csordogál.

Sajnos, a közelmúlt hatósági víz-
vizsgálata emberi fogyasztásra alkal-
matlannak nyilvánította. Bokros,
lápos terület veszi körbe. Némi sze-
rencsével, alkalmanként legelésző 
birkák, tehenek is kerülhetnek látó-
terünkbe, ritkán őz, vagy nyúl.

A Fenyvest és környékét az u-
tóbbi időkben a filmesek is gyakran 
keresik fel, közkedvelt forgatási hely-
színné vált.

A Pilisi Parkerdő Zrt. 2001-ben 
tanösvényt létesített, melynek célja 
a telepített fenyves és a hasadék 
„barlang” bemutatása. A kijelölt és 
korláttal védett ösvényen egy rövid, 
helyenként kissé meredek sétával 
lejutunk egy kis piknikező helyhez. 
A sziklafal közelében fokozott fi-
gyelem szükséges, a sziklahasadék 
nyílása nincs korláttal védve, meg-
lehetősen veszélyes. A barlangba 
bemászni nem tanácsos!

A fenyőerdőtől kissé távolabb, a 
kopár dombok hajlatában található 
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1. (3.) KÉP – A harmadik képen látható gyermekek 
1961 őszén mentek iskolába. Ők már az új épület-
szárny előtt sorakoztak fel, hogy a tanévnyitóra át-
vezessék őket. Szöllősi Béláné Margit óvó-néni – 
akit 1958 vagy 59-ben harmadik óvónőként nevez-
tek ki Pátyra – a csoport elején áll. Ő előtte 
jobbról balra az első sorban: Kozma Nelli, Szabó 
Évi, Iván Klári, Jakab Pityu, Kovács Tibi, Nyitrai Lali, 
Szentesi András…? A második sor elején Főglein 
Gizike, Nyitrai Ági, Reitenbauer Jancsi, és a sor 
végén Horváth Ilonka.

OVISOK A 60-AS ÉVEKBEN

18 2021. április

2. (4.) KÉP –  A negyedik fotó az új szárny bal oldali 
csoportszobájában készült ebédeltetés közben. A 
felénk forduló fiúcska Kozma Józsi, a leányka Révész 
Mari. A tálalásnál látható, hogy a régi zománc-
bögréket felváltotta az úgynevezett kőporcelán és 
terítő is került az új asztalokra. Az óvónők fehér 
munkaköpenyt, a dadusok kötényt, később kék 
köpenyt kaptak. A munkaruha kihordási ideje két év 
volt, amihez járt még egy-egy pár magas szárú 
vászoncipő is.
Az utóbbi mondatok a korszakra jellemző előírásokról 
tájékoztatják a kedves Olvasót.

  

2 

1 

3.(5.) KÉP – Az Óvoda bővítése során a 60-as évek elején épült az udvaron a kis 
babaház. Aki a mosolygó lánykák közül magára, vagy társára ismer, kérem, jelentkezzen!
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A Pátyi Kurír 2021. 03. lapszámában a Bölcsőde egy hónap alatt című interjúban helyesen Gungl János 
vasboltjáról van szó, továbbá helyesen írva Gizi néni neve Föglein Ferencné. Az elírásért elnézést kérünk!

A Szerk.

HELYESBÍTÉS

Szabó Andrásné – Páty Faluközösségért Alapítvány

Köszönjük Kovács Gézának a kép adatolását és Buzár Józsefné Újvári Máriának a régi óvodás és iskolás 
képek, valamint más események megörökített pillanatainak fotómásolatát.

4.(6.) KÉP – Az 1958-59-ben született kis csapat, óvodai „ballagásán” készült a kép.
A felnőttek sora balról jobbra: Szabó Andrásné Vilma néni, Szakács Lajosné Bözsi néni, Szöllősi Béláné Margit néni, Szabó Lászlóné Manci néni.
Fentről lefelé és balról jobbra:
1.sor: Csúzdi Klári, Czigány Márti, Szentesi Csilla, Szerencsi Karcsi, Kovács Géza, Szilágyi Mari, Asztalos Sanyi, a 8. név ismeretlen, mellette Szabó Robi.

2.sor: elején ülő fiú arca nem látszik rendesen, ezért ismeretlen, mellette Derecskei Anica, Varga Erzsi, Nagy Magdi, Monori Zsuzsi, Sós Lali, Agócs Géza, 
Hász Sanyi.

3.sor: Molnár Lajcsi, Kozma Józsi, Varga Laci, Bálint Juci, Debreceni Józsi, László Erzsi, Monos Zsuzsi, Sári Viktor, Turi Feri.

4.sor: Krausz Gabi, Monori Klári, mint kisebb testvér, Muzsik Sanyi, Palatinusz Szilvi, Springenszeisz Éva, Nyitrai Gizike, Győrik Tomi, Beke Pityu, Sallai Józsi.
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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 
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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

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

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

AZ ÖN HIRDETÉSÉNEK HELYE!

Páty Önkormányzatának lapja

Bővebb információk:



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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Csatlakozz TE is!

*Részletes feltételek az elfogadóhelyeken.

-10%
H-P: kivéve napi menü

CUKORBORSÓ
Kertvendéglő

PÁTY 
KÁRTYA Ajándékbolt

-10%
PUPÁK 

ZAMAT 
-5%
NatúrboltRákóczi út 11.

-10% 
VIRÁGBOLT

-5%
CAFFE TREVI

Cukrászda

zwei.hu
-10% 

Táskabolt

Csatlakozz elfogadóhelynek!
Igényeld vásárlóként!

PÁTY
KÁRTYA

Minta Domonkos 
www.facebook.com/patykartya 

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

Faiskola

-10%
MAPOL 

Rendezvény-
szervezés

-10%
Durugy Bt.
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„…Virágot hint a friss szélbe,
száll a színek zivatarja -
s merre elmegy, a kopár föld
virágoktól tarkabarka….” 
(Végh György: Virághozó április)
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