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MSK z tördelés, korrektúra

L PJEN BELJEBB!É

BÖLCSŐDÉK NAPJA A DÉDELGETŐBEN



Több mint 10 éve egy befektetői csoport hatalmas pátyi iparterülethez jutott az 
autópálya mentén, de sajnálatos módon nem kezdték el fejleszteni, ezzel lépéshát-
rányt okozva településünknek. 
Az Ever Invest Kft. és az általa birtokolt azóta kihasználatlanul álló autópálya melletti ipar-
terület, több hónapos egyeztető tárgyalások eredményeként most új tulajdonoshoz, a Hello 
Parks csoporthoz került, akik előreláthatóan még idén elkezdik a terület fejlesztését. A 
Hello Parks egy újgenerációs, innovatív környezetbarát és energiahatékony ipari parkok

MSK zSzádváriné Kiss Mária – főszerkesztő
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 építésével és üzemeltetésével foglalkozó cég, amely már Maglód és Fót mellett is üzemeltet Ipari Parkokat.
A várható beruházásnak köszönhetően számos munkalehetőséget kínálva és iparűzési adót generálva fejlődik 

tovább településünk iparterületének eddig kiaknázatlan része is. A Pátyhoz tartozó, működő iparterületek ezzel a 
lépéssel több mint a duplájára fognak nőni az elkövetkező években, akár több ezer munkahelyet generálva.

Mindemellett az immár a Hello Park csoporthoz tartozó Ever Invest és az Önkormányzat között megkötött 
szerződésnek köszönhetően (amit a képviselő-testület egyhangúlag támogatott) Páty Község Önkormányzata, 
három ütemben 200 milliós támogatás befizetése mellett még jelentős, 5 hektár saját közművesített iparterülethez 
is jut, amely komoly érték és jelentősen növeli a jövőben a falu vagyonát.
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BEKÖSZÖNTŐ

DUPLÁJÁRA NŐ PÁTY MŰKÖDŐ IPARTERÜLETE

HARMAT
„Május. Rózsálló reggel. Remény, ígéret, harmat.” – Május a 
növekedés hónapja, Ígéret hava, ami a nyár teljességét 
ígéri, bizakodást a jövőben, az élet kiteljesedésében, a 
majdani termésben, az aratásban. Pünkösd hava, a töl-
tekezés, a lélek kiáradásának ideje, a megértés öröme.

Több mint egy éve vagyunk így vagy úgy rácsok mögé 
zárva, s várunk a frissítő harmatra, a szabadságra, a szaba-
dulásra. Félünk meg bizakodunk egyszerre, nekiindulunk 
és megtorpanunk, a bizonytalanság láthatatlan rácsokat 
épít körénk. De ne feledjük: „fogollyá nem az lesz, akit 
rácsok mögé zárnak, hanem akinek átnőnek a lelkén a rácsok.”  
S ha ezt szem előtt tartjuk, s felelősen bánunk a résnyire 
nyílt szabadságunkkal, megindulhat a növekedés – ben-
nünk, legbelül. És megérkezhet a „Rózsálló reggel. Remény, 
ígéret, harmat.” 

Ezekkel a gondolatokkal ajánlom a Pátyi Kurír mostani 
lapszámát a Kedves Olvasók figyelmébe, szeretettel: 

Székely László – polgármester

Szirom borzong a fán, lehull;
fehérlő illatokkal alkonyul.
A hegyről hűvös éj csorog,
lépkednek benne lombos fasorok.
Megbú a fázós kis meleg,
vadgesztenyék gyertyái fénylenek.
(Radnóti Miklós)

2021. május

DEMÉNY ERIKA FOLYTATJA AZ ÓVODA ÉLÉN
A következő öt évben is Demény Erika lesz a Pátyolgató Óvoda vezetője. A 17 csoportot magában foglaló 
intézményt immár két ciklus óta vezető Demény Erikának idén lejárt a vezetői megbízatása, ezért új pályázatot írt 
ki az Önkormányzat az intézmény vezetésére. 

Az egybehangzó szakmai és emberi vélemények, illetve a személyes meggyőződésem alapján úgy határoztam, 
hogy a következő öt évre 2026-ig ismételten Erikát bízom meg a vezetői feladatokkal. 

Gratulálok a kinevezéséhez és további színvonalas, jó munkát kívánok a következő időszakra!
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Gőzerővel folyik a helyi buszjárat elindításának előké-
szítése. A szolgáltatást végző Balaton Busz Bt. április 
folyamán bemutatkozó látogatást tett az Önkormány-
zatnál. Elmondták, hogy a buszok elkészültek a MAN 
egyik lengyelországi partnerük üzemében.

Az új buszok nemsokára megérkeznek Pátyra és a 
nyár folyamán megtörténik az ünnepélyes bemutatásuk is.

FÖLD NAPI HÍREK
Újabb palánták érkeztek az általános iskola kertjébe. 
Székely László polgármester a Bocskai István Általá-
nos Iskolában uborka-, paradicsom- és paprikapalán-
tákat adott át a Föld napja alkalmából Fenyvesi Zsolt 
intézményvezetőnek. A nemrégiben létesült tankert 
remélhetőleg sok örömet és tapasztalatot jelent majd a 
gyermekeknek.

A közeljövőben 60 db különböző típusú fát 
ültetünk a Rákóczi út mentén, a Kincsem közben, a 
Kirchheim téren (CBA parkoló melletti terület) és a 
Nagyréten. Hamarosan indul településünkön a tavaszi 
virágosítási program 5 millió Ft értékben.

Nagyon sikeres az ingyenes komposztáló program! 
Dr. Bencze Gergő képviselő szervezése mellett több 
száz komposztálót sikerült már kiosztani. Rendben 
zajlik az átvétel a PVK szelektív gyűjtőponton. A kisebb 
340 literes műanyag, és a fa komposztládákból már 
400 db kiosztásra is került. Még 165 db nagyobb 650 
literes műanyag komposztálóra várunk, sajnos a gyártó 
a COVID helyzet miatt kisebb késésben van.

Jól halad a falu ipari komposztálójának előkészítése 
is. Nyáron várhatóan megnyílhat és komoly segítséget 
jelent majd a zöld hulladék kezelésében, illetve megfelelő 
alternatívát kínál majd a környezetszennyező égetés-
sel szemben.

A Füzes patakban történt sajnálatos szennyező-
déssel kapcsolatban már márciusban részletes tájé-
koztatást kért az Önkormányzat a Pátyi Szennyvíz-
telepet üzemeltető DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi 
Kft vezetésétől. A DAKÖV válaszát nem tartja kielé-
gítőnek önkormányzatunk, és további lépéseket várunk 
a cégtől, illetve Biatorbágy Város Önkormányzatával 
is együttműködünk a probléma megoldásában. 

ÚTON VANNAK AZ ÚJ BUSZOK!

Somogyi Farkas Tamás – alpolgármester

2021. május

DÖNTÉS A CIVIL SZERVEZETEK PÁLYÁZATÁRÓL

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete anya-
gilag is támogatni kívánja a településen működő civil 
szervezeteket, hogy ezzel is segítse közösségek létre-
jöttét és megerősödését, gazdagítsa a település kultu-
rális kínálatát, sportéletét, teret biztosítson a természet 
és az épített környezet értékmegóvásának. Ezzel is 
szeretné javítani az itt élők életminőségét. Ennek ér-
dekében pályázatot írt ki a Pátyon működő civil szer-
vezetek 2021. évi támogatására. A képviselő-testület jóvá-
hagyása mellett a polgármesteri határozat szerint 12 civil 
szervezet kap 100, illetve 200 ezer forintot. A Pályázat 
keretében támogatható célok a következők voltak:
1) Gyermekprogramok/táborok, 
2) Kulturális rendezvények szervezése, 
3) A közösségek kialakulását, építését elősegítő rendez-

vények, programok szervezése, 
4) A programok, rendezvények lebonyolításához szük-

séges eszközök beszerzése
Támogatott szervezetek: Henna Hastánc Csoport Egye-
sület, Egyetértés Nyugdíjas Klub Egyesülete, Páty Római Ka-
tolikus Templomért Alapítvány, Bellandor Lovas Klub, Páty 
Zsámbéki kanyar Lakóparkért Egyesület, Ady Nyugdíjas Klub 
Egyesület, Pátyi Keresztyén Ifjúsági Csapat Egyesület, Szövetség 
a Magyarokért Páty Hagyományőrző Egyesület, „Élj, Mozogj, 
Nevess” Szabadidő, Sport, Környezetvédő Kulturális Egyesület, 
Pátyi Székely Kör, Pátyi Vöröskereszt.

Székely László – polgármesterSzékely László – polgármester



Rendben zajlik a komposztálók átvétele a PVK 
szelektív gyűjtőponton. A képen látható kisebb, 
340 literes műanyag, és a fa komposztládák már 
megjöttek. A nagyobb, 650 literes műanyag kom-
posztálókra sajnos még várnunk kell, a gyártó a 
COVID helyzet miatt késésben van. Értesíteni 
fogom az igénylőket, ha az is átvehető lesz.

A PVK szelektív gyűjtőpont hétköznap 8–15, szom-
baton 8–12 óráig tart nyitva.

Újabb jelentkezéseket jelenleg nem tudunk elfogadni, 
kérem ezzel kapcsolatban ne keressenek! Ha lesz majd 
újabb igénylési lehetőség, azt a Kurírban, a honlapon 
és facebookon is fogjuk hirdetni.

Ha bárkinek az értesítettek közül kérdése van (pl. 
nem emlékszik, hogy pontosan melyik típust igényelte), 
kérem írjon a dr.bencze.gergo@paty.hu e-mail címre. 

Örömmel tölt el, hogy ekkora sikere van a kezdemé-
nyezésnek, 550 család jelentkezett sikeresen az első két 
turnusban.
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NŐ A KOMPOSZTÁLÁSI KEDV

Dr. Bencze Gergő János – önkormányzati képviselő

2021. május

Kedves Szülők!
A Kormány vírushelyzetben tett intézkedéseire, valamint a 
gazdaság újraindítását, a munkájukat elvesztettek munka-
vállalási lehetőségeit elősegítően, Páty Község Önkormány-
zatának polgármestereként a Képviselő-testület támogatása 
mellett úgy határoztam, hogy – a korábbi évekhez hasonlóan 
– az idei nyári szünidőben is biztosított lesz az iskolás korú 
gyermekek felügyelete, nyári napközis gyermektábor keretében. 
A napközis gyermektábor szervezésével lehetőséget kívánunk 
teremteni a szülők részére, hogy újra gond nélkül elláthas-
sák munkájukat, hiszen oly sok szülő már igénybe vette éves 
szabadságának nagy részét, s így gyermekének felügyele-
tével járó, sokszor komoly logisztikai tevékenységet igénylő 
feladatok alól felmenthetjük. 

Az iskolai tanév végétől: 

 
szakképzett pedagógusok, pedagógiai asszisztensek felü-
gyeletével, továbbra is a Bocskai István Magyar-Német Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola ad otthont, a szabadidős 
programokkal, játékokkal, rövid kirándulásokkal tarkított 
napközinek. 

2021. június 16-tól – 2021. augusztus 19-ig,

ISMÉT INDUL NAPKÖZIS NYÁRI TÁBOR 
AZ ISKOLÁBAN

Székely László – polgármester

A részleteket és a jelentkezési lapot itt találják:
http://paty.hu/hirek/ismet-napkozis-tabor-az-iskolaban
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2021. május

KERÉKPÁRUTAK A ZSÁMBÉKI-MEDENCÉBEN
A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás (BÖT) megbízásából elkészült a Zsámbéki-medence 
turisztikai kerékpárút hálózati terve a Budapest-Balaton bicikliúttól a 10-es útig. A tervezéshez 
menetközben Zsámbék is csatlakozott, és a tervezők megkeresték a környező településeket is a hálózat 
kapcsolódási pontjai miatt. A munkát a Bonum Via Kft. fogja össze. Ajtay Szilárd, Barna Zsolt és 
Bereczky Ákos szinte a teljes hálózatot bejárta.

A településeket összekötő utakon az utóbbi években 
kialakult forgalom szinte lehetetlenné teszi a kerékpáros 
közlekedést. Ugyanakkor az egészséges életmód igénye 
miatt egyre több ember ülne nyeregbe. Különös tekin-
tettel, hogy az elektromos kerékpárok megjelenésével 
lassan kisimulnak a hegyek. Korábban a Pilisi Parkerdő 
létrehozta a Pilis-Bike, míg a civilek a Zsámbéki-medence 
északi és nyugati szélén a Zöldút hálózatot. 

A tanulmány címének megfelelően nemcsak a kerék-
párhálózatot vizsgálja, hanem számba veszi a turisztikai, 
természeti, kulturális, rekreációs és sportcélú kapcsoló-
dási lehetőségeket, és igyekszik a turisztikai értékek és 
a kerékpáros lehetőségekben rejlő potenciálok pozitív 
hatásainak maximalizálására. A turisztikai, szabadidős 
attrakciók és kerékpáros útvonalak sikere és gazdasági 
hozadéka az „objektumok összedolgozása” miatt messze 
túlmutathat egy szimpla „jó kerékpárút” vagy „orszá-
gosan ismert látványosság” önmagában képviselt értékén 
és hatásán. Nem véletlen, hogy a településvezetők 
célja a kerékpár-turisztikai hálózatra épülő fejlesztések 
indítása, melyek vezérfonala épp a most elkészült há-
lózat lehetne. 

A tanulmány készítői nagy hangsúlyt fektettek arra, 
hogy a tervek illeszkedjenek az országos és térségi 
stratégiákhoz. Az Innovációs és Technológiai Minisz-
térium szakemberei külön is elismerően nyilatkoztak a 
tanulmányról, jelezve, hogy az nemcsak térségi, de 
települési szinten is felhasználható mint hálózati terv. 
(Ez feltétele a későbbi pályázatoknak.)

A munka nem volt egyszerű. Folyamatos egyezte-
tés az erdészetekkel, a Duna-Ipoly Nemzeti Park szak-
embereivel, a különböző turista és kerékpáros szerve-
zetekkel. Fontos szempont volt, hogy ahol lehet, ne 
haladjon a kerékpárhálózattal azonos útvonalon az 
országos kéktúra és a Mária út zarándokút útvonala. 
Feltérképezésre került a területen található természeti, 
épített, kulturális, ipari és egyéb értékek, a vendéglátó 
és szálláshelyek is.

Reméljük és mindent megteszünk annak érdekében, 
hogy ez a tanulmány ne az íróasztalfióknak készüljön.

A tanulmánnyal kapcsolatosan történt lakossági 
kikérdezés is, és több mint 1000 észrevétel, javaslat 
érkezett, melyek nagy részét beépítették.

Dr. Somogyi Farkas József – BÖT
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Pátyon a bölcsőde 1961-ben indult, s hosszú kihagyás 
frissen átadott intézményben szakmai beszélgetést tartottunk, virágágyást készítettünk elő és virágokat ültettünk 
a játszókertben, és gyakoroltuk a palacsintasütést a gyermeknapra. A Hangicsálda zenei nevelés keretében a 
”Kertben lebeg” kedves holland altatódalt is felvettük videóra a kisgyermeknevelőkkel és a dajkával, köszöntve a 
szakmai egyesületünket, a bölcsődéket és a családokat. 

A komplex művészetre nevelés, éneklés, mondókázás, kreatív foglalkozás mindennapos a bölcsinkben. 
Minden héten hangszerrel is kísérjük énekünket, ekkor látogat el hozzánk a ”gitáros bácsi”, de hegedű, furulya, 
fuvola is megszólal a csoportszobákban és az udvaron.

Március 2-án nyitottunk, májusban már 20 gyermek jár majd bölcsődébe. Reméljük, hogy júniusban a játszó-
házunkat is elindíthatjuk heti rendszerességgel. 

Várjuk azon családok érdeklődését továbbra is, akik gyermeküket nálunk szeretnék dédelgetni.

után idén kezdhetett újra egy új, korszerű épületben. A 

BÖLCSŐDÉK NAPJA A DÉDELGETŐBEN
Április 21-én van a Bölcsődék napja, amelyet 2010 óta ünnepelünk egy miniszteri rendelet szerint, 2017 
óta pedig nevelés-gondozás nélküli munkanap. A Dédelgető Bölcsőde még friss csapata is lelkesen 
készült az ünnepre, bár a járványügyi helyzet nem tette lehetővé a nagyobb szabású rendezvényeket.

Az első bölcsőde Párizsban nyílt meg 1844-ben, s 
pár év múlva már közel 400 hasonló intézmény mű-
ködött világszerte, elsősorban egyházi létesítményként. 
Magyarországon 1852 januárjában bölcsőde-egylet ala-
kult Pesten Majer István püspök és nagyprépost, vala-
mint Forrayné Brunszvik Júlia – Brunszvik Teréz, az 
első magyar óvoda alapítója unokahúgának – támoga-
tásával. A hosszú előkészítő munka és jótékony célú 
gyűjtés eredményeként 1852. április 21-én Pesten, az 
akkori Kalap u. 1. szám alatti bérház (ma V. ker. Irányi 
u. 2-4.) földszintjén megnyílt az ország első bölcsődéje, 
ahol 5 szobában 38 gyermekről gondoskodtak. 

Kővári Eszter Sára – bölcsődevezető 

Az anyák napja története az ókori Görögországba 
nyúlik vissza, Rheának az istenek anyjának, és vele 
együtt az édesanyák tiszteletére tartottak ünnepet ta-
vasszal. Később, az 1600-as években főként Anglia 
(Írország) és Európa egyes területein az ünnep a 
nagyböjt negyedik vasárnapjához kötődött, amikor a 
szolgálók is szabadnapot kaptak, hogy menjenek haza, 
és a lakóhelyük szerinti templomban vegyenek részt 
szentmisén, s látogassák meg édesanyjukat. 

Az édesanyák megünneplésének gondolata világ-
hódító útjára azonban Amerikából indult, ott 1914-ben 
vált hivatalos ünneppé május második vasárnapján. 
Magyarországra is innen hozta az ünnep ötletét Petri 
Pálné, egy államtitkár felesége. S a legelső anyák napi 
ünnepséget a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 1925. 
március 8-án a MÁV gépgyár foglalkoztatójában mun-
kásgyerekeknek tartotta, a májusi Mária-tisztelet ha-
gyományaival összekapcsolva. 1928-ban pedig már 
miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek 
közé. Az oktatási, kulturális intézményekben azóta is 

KÖSZÖNTJÜK AZ ÉDESANYÁKAT!  

ünnepi műsorokkal köszöntik az édesanyákat. Az idei 
ünnepléseket átkeretezte a járvány, de az ünnep lényegét 
nem vette el. Mert mi is az anyai szeretet? Tán csak a 
költők tudják szavakba önteni, amint a gyermek háláját 
is ez iránt. Te minden erőnél erősebb erő: anyai szeretet! 
– írja Gárdonyi – „Te emberi testbe öltözött napfény! Te Isten 
szívéből leszállott szent láng, haláltól nem félő, erős gyöngeség!” 
S miként éli meg ezt a csodát a gyermek?
A romantikus amerikai költő, Edgar Allen Poe szavaival:

„Az angyalok – úgy érzem – odafenn,
Ha suttognak szerelmesen, puhán,
A lángoló igék közt sohasem
Lelnek oly ájtatosat, mint „Anyám”.” 

 Gémesi Magdaléna, Léna néni
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Április 19-én visszaérkeztek alsós tanítványaink. 
Mindnyájan nagyon örültünk a személyes talál-
kozásnak. Néhány gyerek máris bekapcsolódott 
kiskertünk gondozásába. Növényeink, palántáink 
és veteményeink benépesítették a kertet. 

Nagy öröm volt számunkra, hogy Székely László 
polgármester úr is paprika-, paradicsom- és uborka-
palántákat adományozott sulikertünk terményeinek 
bővítésére. A szorgos kezek jóvoltából ezek a palánták 
is hamar kertünk lakóivá váltak. 

A tavaszi időjárás sok napfénnyel és esővel segíti 
kertprojektünket. Köszönet mindenkinek!

 SULIKERTÜNK EGYRE SZÉPÜL

 Silingi Anna



VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY

Az alsó tagozatos házi vers- és prózamondó ver-
seny idén a megszokottól eltérően online formá-
ban zajlott. A jelentkező tanulók önállóan vagy 
szüleik, tanítóik segítségével gyakorolták a kivá-
lasztott verset.
Örömmel töltötte el a tanító néniket, hogy nem szegte 
kedvüket a gyerekeknek a szokatlan helyzet, és szinte 
minden osztályból több lelkes jelentkező is volt.
Így közel harminc alsós kisdiák szállt versenybe és 
küldte el szavalatát felvételen. A zsűri (tanító nénik) 
korcsoportonként: 1-2. és 3-4. osztályos, valamint 
vers és próza kategóriában bírálta el a versenyzőket.
Gratulálunk a nyerteseknek!
Eredmények:
1-2. osztály vers kategória:
1.     Kasza Lilla 2.c
2.     Szilágyi-Montz Bori 1.c
3.     Papp Dorka 2.b

3-4. osztály vers kategória:
     1. Hódos Lilla 3.c
     2. Neumann Regina 4.c
     3. Soós Tímea 3.c
 
próza:
     1. Scaricamazza Máté 4.b
 
Az első és második helyezettek a területi versenyen 
képviselik majd iskolánkat. Szintén online rendezik 
meg.

Sok sikert kívánunk nekik!

Vázsonyi Bernadett – tanító néni
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FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT AZ ALSÓ TAGOZATON

Az idei Fenntarthatósági témahét központjában az 
erdő állt iskolánkban. Ennek alkalmából az alsó tago-
zaton, évfolyamokra bontva, a diákok Erdő Ernő 
Bácsi meséiből tekintettek meg videókat minden nap.

Az egy-egy perces mesék nagy sikert arattak a 
gyerekek körében. A hétnek a végére az osztályoknak 
az erdőt, illetve az erdő különböző szintjeit kellett 
lerajzolniuk. A fantasztikus alkotásokból párat az iskola 
aulájában helyeztünk el, hogy minden arra járó meg-
csodálhassa.

Gratulálok minden osztálynak a remekművekhez!

Pálma néni 



OKTATÁS

10 2021. május

Óvodánk helyi nevelési program-
jában is megtalálható, hogy „törek-
szünk a természetes alapanyagok-
ból készült termékek beszerzésére, 
újrahasznosítunk és lehetőség szerint 
saját készítésű játékokkal színesítjük 
a gyermekek szabadjátékát”, min-
dennapjait. Csoportjainkban a téma-
köröket, projekteket és természe-
tesen a gyermekek életkori sajátos-
ságait figyelembe véve készülnek 
az óvó nénik és gyerekek kezei által 
létrehozott játékaink. Az általunk 
készített játékok abszolút egyediek, 
ezáltal csemetéink számára értéke-
sebbek is, mint a tucat számban 
gyártott boltokban található játék-
eszközök. Óvodásaink a saját vagy 
közösen készített játékokkal szíve-
sebben is tevékenykednek, örömmel 
veszik elő a mindennapokban társa-
ikkal. Felhőtlen boldogsággal viszik 
haza és mutatják meg családjaik-
nak, osszák meg velük a szabályokat 
és játszanak vele még akár egy-két 
évvel később is.

A kézi készítésű játékokat vi-
szonylag kis költségből is elkészít-
hetjük, ha kellőképpen kreatívak 
vagyunk, akkor a háztartásban ren-
geteg olyan dolog áll rendelkezé-
sünkre, amit felhasználhatunk. Ilyen 
esetekben kérjük a családok segít-
ségét és vonjuk be őket ötleteink 
megvalósításába. Ráadásul, amit más 
háztartási hulladéknak gondolna, 
abból könnyedén elkészíthetjük az 
üzletekben több ezer forintért meg-
vásárolható játékok otthoni válto-
zatát (pl. kupakból memória, mű-
anyag flakonból bowling, társasjáték, 
illetve meseparaván kartonból, anyag-
ból stb.). Ezáltal az újrahasznosításra, 

környezettudatos 

– Fejleszti a türelmét, kitartását.
– Fejleszti a konstruktív gondolko-
dást.

magatartásra is ne-
velhetjük gyermekeinket, ami nap-
jainkban a fenntarthatóság szem-
pontjából nagyon fontos. Ennek tu-
datában szeretnénk ösztönözni a csa-
ládokat, hogy a saját kézzel készített 
játékok is képesek teljes mértékben ki-
elégíteni a gyermekek vágyait. Öröm-
mel tapasztaljuk, hogy vannak szülők, 
akik tudják, hogy maga a játékkészítés 
is fejlesztő hatással van a gyermekre:
– Megtanulja, miként készíthet egysze-
rű alapanyagokból hasznos dolgokat.
– Megtanulja értékelni a kézzel ké-
szült termékeket.
– Környezettudatos gondolkodásra 
tanít.
– Megmutatja számára a rész-egész 
viszonyt.
– Fejleszti a finommotorikát.
– Fejleszti a kreativitást, probléma-
megoldást.
– Bevezeti a csapatmunkába.
– Hasznosnak érzi magát, növeli az 
önbizalmát, sikerélményt ad neki.

– Ezeken kívül a családok, akik 
nem sajnálják a befektetett időt és 
energiát az otthoni játékkészítés-
hez, akár életre szóló élményt is 
adhatnak gyermekeiknek.

Óvodásaink rendkívül kreatívak 
és találékonyak, nagyon sok jó ötletük 
van, amire mi nem is gondolnánk, 
ezeket érdemes ilyenkor megvaló-
sítani és kikérni a véleményüket is,
 ezzel színesítve a produktumok lét-
rejöttét. Ez a fajta tevékenység is re-
mek együtt töltött minőségi időt 
jelenthet! 

Gondoljunk csak arra, amikor 
felnőttként a régi dobozokban meg-
találják majd a „kincseket”. Mennyi 
emlék fog feltörni belőlük a gyer-
mekkorukról, a közösen eltöltött 
időkről, élményekről! És talán ennek 
hatására majd továbbadják saját 
gyermekeiknek a házi játékkészítés 
fortélyait, ezáltal pedig sok minden 
más mellett, a környezettudatosság 
fontosságát is!

A játék a gyermekek alapvető tevékenysége, nemcsak a nevelésnek és a tanításnak, de még a gondozás-
nak is a játékos ismeretfeldolgozás az alapja. A kicsiket körülvevő eszközök, bútorok, játékok formálják 
az ízlésüket, látásmódjukat, személyiségüket – ebből következik, hogy nagy jelentőséggel bír a meg-
felelő tárgyak, játékok kiválasztása. A játék során a valóságban megtapasztalt élményeiket és szerepeket 
élhetik át a gyermekek. 

JÁTÉKKÉSZÍTÉS FONTOSSÁGA

 Rekettyei-Püspöki Beatrix
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Óvodai nevelésünkben a hagyományőrzés, a családokkal való együttműködés és a természetszeretet 
meghatározó szerepet játszik. Az óvodánknak otthont adó természeti környezet rengeteg lehetőséget 
kínál a hagyományőrző, természetóvó viselkedéshez szükséges készségek, jártasságok kialakításához.

A társakkal, a családdal átélt élmények, a népi 
kalendárium és a környezetvédelem jeles napjainak 
közös ünneplése pozitív érzelmekkel hat a gyermekek 
személyiségének fejlődésére.

A hagyományok és a természetközeli életmód gazdag 
tárházából a gyerekek korának megfelelő, számukra 
örömteli, élményeket adó és cselekvésre késztető ele-
meket válogatjuk ki, és ezeket illesztjük a nevelés 
folyamatába. A hagyományismeret szerepet kap a 
gyermekek értelmi, érzelmi, esztétikai fejlődésében, 
munkára nevelésében az örömökkel átélt aktivitás, a 
szocializálódás mozgató erejeként. Ez vonul át az 
óvodai élet valamennyi tevékenységformáján, a fej-
lesztés területein, vagyis áthatja az egész nevelési 
rendszerünket. 

A hagyományőrzést nem külön témaként alkal-
mazzuk, hanem az óvodai nevelés komplex részeként. 
Beépítjük ünnepeinkbe, hétköznapjainkba, barkácso-
lásokba, mese-vers és ének-zenei foglalkozásokba, 
mozgásos játékokba. 

A népszokások felelevenítésének célja a jeles napi, 
ünnepi szokások megismertetése mellett a népszoká-
sok hagyományhű bemutatása, hogy ez által óvodásaink 
érezzék át a hétköznapok és ünnepnapok váltakozását,
 

 HAGYOMÁNYŐRZÉS AZ ÓVODÁBAN

ritmusát, éljék át a hagyományos ünneplés, az ünne-
pekhez tartozó jókívánságok, köszöntők, dramatikus 
népszokások által nyújtott élményeket. Fontosnak 
tartjuk, hogy a felnövekvő nemzedék is legyen tisztában 
népe múltjával, kultúrájával, szokásaival, legalapvetőbb 
emberi értékeivel.

Régen nem volt szükség „tanítóra” ahhoz, hogy a 
gyermekek megtanuljanak táncolni, énekelni, hagyo-
mányaikat megismerni, mert egyszerűen belenevelőd-
tek ebbe az életformába. Napjainkban ezen értékek 
közvetítése elsősorban az óvodapedagógus feladata, 
akinek már az óvodáskor elején le kell raknia az 
alapköveket, majd építkeznie kell egészen az általános 
iskola kezdeti szakaszáig. Fontos, hogy már óvodás-
korban elültessük népünk, szülőföldünk szeretetét, 
hiszen szeretni csak azt tudjuk, amit ismerünk is. Mert 
amint Gabnai Katalin dramaturg, egyetemi tanár fo-
galmaz: „Ezt a kincset nem lehet médiára, könyv-
re, kazettára bízni. Véren át és lelken át, tenyérből 
tenyéren, testtel a testhez érve, zöldellő búzacsíra 
fölé hajolva vagy épp az ünnepi gyertyát gyújtva 
csak az együttes élmény során adható át a hagyo-
mány. Itt és most mutasd, tedd meg vele, amikor 
annak a tettnek ideje van.”

Aczél Lászlóné – óvodapedagógus   

A Föld Napja alkalmából virágba borult óvodánk. 
Minden csoportban lelkes virágültetés zajlott: balkon-
ládába, sziklakertbe, magaságyásba, de még a csoport-
szobába is került mag, vagy palánta, hogy a gyerekek 
tanulmányozhassák a növények fejlődését. Köszönet 
a sok szép palántáért és virágért a szülőknek is! 

VIRÁGOS ÓVODA
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„Óvodáskorban magyar mivoltunk épületének mintegy földalatti alapját kell leraknunk. Minél mélyebbre épül a fundamentum, 
annál szilárdabb lesz az épület.” (Kodály Zoltán)
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– Először is gratulálok a díjá-
hoz, ami a magyar állam által 
adományozható legmagasabb ze-
nei kitüntetés. Évente mindössze 
nyolc fő kaphatja meg március 
idusán. Végigfutva az utóbbi évek 
kitüntetetti listáin, általában szó-
listák nevével találkoztam.

– Jól látja, ezért még nagyobb 
elismerés számomra, hiszen zongo-
rakísérőként inkább háttérmunkás 
vagyok.

– Jelenleg hol dolgozik, mi a 
pontos beosztása?

– A Zeneakadémia adjunktusa 
vagyok, vezetem a korrepetitor tan-
szakot, és dolgozom az Ének tan-
szakon is.

– A korrepetitor kifejezést 
tehát zongorakísérő értelemben 
használja, ha jól értem. 

– Igen, a szó jelentése az egyéni 
foglalkozásra is utal, a latin „együtt-
ismétlő” szóból származik, vagyis 
olyan zongorakísérő, aki az éneke-
sekkel, a zenészekkel a dalokat, a 
szerepek zenei részét gyakorolja, 
betanítja. A szakon hangszerkísé-
retet, dal- és oratóriumkíséretet és 
operakorrepetíciót tanulnak a vég-
zett zongoristák. Például klasszikus 
esetben az operakorrepetitor elő-
ször egyénileg betanítja az új sze-
repeket, majd következik a zenei 
próba még kottával, ahol az éne-
kesek összepróbálnak, s csak ez után 
kezdődhetnek a rendezői próbák. 

– Tehát a korrepetitornak tö-
viről hegyire ismernie kell az 
adott darabot, az egyes szere-
peket és szereplőket. Mintha 
rendező lenne.

– Igen, mondhatni.
– És hogyan lesz valakiből 

korrepetitor?

– Először is az alap, hogy jól kell 
tudni zongorázni. Nekem egysze-
rűen így alakult a pályám, amit nem 
bántam meg, sőt, nagyon szeretem. 
De nem erre készültem, hisz a Ze-
neakadémia elején általában minden 
zongorista Horowitz, Richter, vagy 
a legjelentősebb Chopin-tolmácsoló, 
Rubinstein szeretne lenni. A második 
évfolyamra jártam, amikor az akkor 
még egész fiatal, később szép karriert 
befutott, Polgár László basszista 
kezdett tanítani. Az egyik ének-
óráján nem volt zongorakísérője, s 
mivel ő nem igazán jól zongorázott, 
megkérte a növendékét, hogy kér-
dezzen meg egy akadémistát, hogy 
a pénteki órákat kísérné-e. Így jutott 
el hozzám a felkérés, és hónapokig 
bejártam hozzá passzióból az éne-
keseket kísérni. Év végén a hiva-
talos kísérő végleg elment az egye-
temről, és Polgár László azt javasolta 
a vezetőségnek, hogy az akadémistát 
bízzák meg. Így harmadikban már 
óradíjas korrepetitorként dolgoztam

„Simándy Józsefet még a zseniális operaénekes nyolcvanéves korában is kísértem” – meséli hivatása 
kapcsán Harazdy Miklós zongoraművész, egyetemi oktató, aki Liszt Ferenc-díjat kapott idén március 
15-én. A Pátyon élő művésszel beszélgetünk a közel négy évtizedes szakmai pályafutásáról, megtudhat-
juk, mi a feladata a korrepetitornak, és többek között még az is kiderül, hogyan lett állami zeneoktatás 
Pátyon.

A korrepetitor

BESZÉLGETÉS HARAZDY MIKLÓS ZONGORAMŰVÉSSZEL

az egyetemen. És Laci egyre gyak-
rabban mondogatta, hogy döntsem 
el, szólista vagy kísérő szeretnék 
lenni. És végül diploma után marad-
tam a Zeneakadémián tanítani. 

– Emlékszik, hogy mikor ült 
életében először zongorához? A 
családjukban volt hivatásos mu-
zsikus?

– Egészen kicsi lehettem, amikor 
már az otthoni zongoránkon ma-
gamtól pötyögtem, s utána taníttat-
tak, konziba jártam, majd a Zene-
akadémiára. Pesterzsébeten szület-
tem, a nagyapám főállatorvos volt 
és passzióból hegedült, édesapám 
ugyancsak kedvtelésből zongorázott, 
olykor a pesterzsébeti moziban is zon-
gorázott a némafilmek vetítésekor. 

– Miklós kikkel dolgozott 
együtt hosszabb ideig?

– Hosszú a névsor, hiszen már 
akadémistaként rendszeresen be-
osztottak kiváló énekesek mellé.
Bende Zsolt, Simándy József, Andor 
Éva, Tokody Ilona, Kincses Veronika,

INTERJÚ
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az első tévéfelvételem Polgár Lász-
lóval… – szép időszak volt! Sass 
Sylvia gyakran hazalátogatott Lon-
donból, Schiff  Andrással tartottak 
dalesteket, de 1987-ben András nem 
ért rá és engem ajánlott neki. Sylviával 
aztán máig megmaradt a kapcso-
latunk, rendszeresen részt vettem a 
római kurzusain, tőle is rengeteget 
tanultam, s bár nemsokára hetven-
éves, de még énekel. Rost Andreával, 
akivel tizenhárom évig voltunk háza-
sok, még ma is lépünk föl együtt, 
sokat jártunk külföldre is.

– Miklós, mi az, ami önt eny-
nyire megfogta a korrepetitor 
szerepben?

– Megragadott az éneklés, már 
akadémistaként is figyeltem, hogy 
mire mit mond az énektanár. Izgal-
mas, komplikált az énektanítás, mert 
nem látszik a hangszer. És sze-
retem, ha tudom segíteni, szolgálni 
az énekest. Ha korrigálni kell, azt is 
megmondom, de persze finoman 
kell véleményt formálni. 

– A háttér szerep ebben talán 
nem könnyű.

– Az irónia és önirónia sokat segít.
– Miklós pár évig kilépett a 

háttérből, hiszen karmesterkedett 
is a Szegedi Nemzeti Színházban. 

– Mindössze két évet töltöttem 
ott, 1997 és ’99 között, és karmes-
terként is kipróbálhattam magamat. 

– A Magyar Állami Opera-
házban viszont közel húsz évig 
volt korrepetitor, illetve  vezető 
korrepetitor.

– 1999-től 2016-ig, ekkor jöttünk el 
a mostani feleségemmel, Pál Anikó-
val, aki szintén zongorakísérő volt ott. 

– A tanítást nem szakította 
meg? 

– De, csak 2010-ben tértem vissza 
újra, Batta András rektor kért meg, 
s előbb félállásban tanítottam az 
Opera mellett, öt éve pedig a Zene-
akadémia a fő munkahelyem. És egyre 
jobban szeretem a tanítást, nagyon 
sok a tehetséges fiatal, egyre több a 
külföldi vendéghallgató, akik közül 
többen nálunk is telepednek le.  

INTERJÚ

Nagyon jó nevű és jó hírű az egye-
temünk, s még él a Kodály-módszer, 
bár sajnos egyre távolabb kerülünk 
az 1960–70-es évek nagy fellendü-
lésétől, az ének, a kóruséneklés nép-
szerűsége csökken.

– A coronavírus járvány ho-
gyan alakította át a tanítást a 
Zeneakadémián?

– Amikor lehetett jelenlétben taní-
tottunk, máskor pedig online. Elké-
szítettem a hangfelvételt a zongora-
kíséretről, elküldtem az énekes nö-
vendékeknek, és ráénekeltek. Júniusban 
még diplomakoncertek is zajlottak így.

– Miklós! A zongorakísérő is 
naponta gyakorol?

– Minden nap kell gyakorolni! 
Miért? A világhírű katalán csellóvir-
tuóz, karmester, Pablo Casals mondta 
egyszer, már 96 éves korában, amikor 
megkérdezték tőle, hogy Mester miért 
gyakorol még most is: mert úgy 
érzem, hogy fejlődök, mondta ő. 
No ezért gyakorolok én is.

– A zenész lét sajátos élet-
formát is követel. Önnek mind-
két feleségétől két-két gyermeke 
született. Mennyire tudott apa-
ként helytállni?

– Andreával sokat turnéztunk, 
illetve míg kicsik voltak a gyerekek, 
vittük magunkkal őket. Most nyu-
godtabb az életünk, mert Ancsával 
mindketten elsősorban tanítunk, 
így valamelyikünk mindig hazaér 
délutánra, s tud menni a gyereke-
kért. De mindig igyekeztem segí-
teni az otthoni feladatokban, mert 
például én szeretek főzni, sőt, be-
vásárolni is! Ancsa a Zeneakadémia 
mellett félállásban a biatorbágyi mű-
vészeti iskolában dolgozik. Ő kez-
deményezte, hogy legyen a pátyi 
gyerekeknek is lehetősége kedvez-
ményesen zenét tanulni, így alakult 
meg a Biatorbágyi Pászti Miklós 
Művészeti Iskola pátyi tagozata.

– A gyermekei közül van, aki 
zenei pályát választott?

– Mindannyian tanulnak vagy ta-
nultak zenét, a nagylányom ének 
szakot végzett a Zeneakadémián, 

de nem maradt a pályán. Ma jóval 
nehezebb pályakezdőnek lenni, mint 
anno. Bánk fiúnk most is fagottozik, 
ő egy koncert után döntött a hangszer 
mellett, alig nyolcévesen, de még 
fiatal, nem tudni, merre fordul.

– 
– Egy operaénekesnő ismerő-

sünket látogattuk meg Pátyon, s 
elsőre megfogott bennünket a falu 
hangulata. És 2010 nyarán vettünk 
is egy házikót Pátyon, amit azóta is 
alakítgatunk, de a legjobb döntést 
hoztuk. Remek szomszédok vesznek 
körül, egyikük felől még kerítésünk 
sincs, közös a kutyánk. Nagyon élvez-
zük a falusias környezetet. A gyere-
keink itt jártak óvodába, iskolába, 
Bánk négyéves volt, amikor költöz-
tünk, Miksa 2012-ben már ide szüle-
tett. A gyerekeken keresztül hamar 
szereztünk barátokat, több család-
dal rendszeresen összejárunk.

– Néhány községi ünnepsé-
gen, programon már hallottam 
zongorázni Miklóst.

– Szívesen szerepelek a helyi 
eseményeken is, ha megkérnek. Nagy 
örömöm, hogy az önkormányzat 
és a művház támogatta a javasla-
tomat, és vettek egy nagyszerű e-
lektromos zongorát a kultúrházba, 
amelyen már komolyabb darabokat 
is lehet játszani. 2020. március 20-án 
pedig indult volna a Pátyi Zenesza-
lon, ahol elsőként Miklósa Erikával 
zenéltem és beszélgettem volna. 
Remélem, a járvány elmúltával meg-
valósulhat majd! 

A legutóbbi választáskor a Jóléti 
Bizottság külsős tagjának választot-
tak, s ott is mindenki partner abban, 
hogy tegyünk a pátyi komolyzenei 
élet fellendüléséért. Személy szerint 
„szomorú zenészként” – így nevez-
nek bennünket a beat-zenészek – 
roppant vidám lennék, ha kétha-
vonta rendszeresen tudnánk olyan 
zenei eseményeket szervezni, a-
melyekre megtelne a művház nagy-
terme.

Mikor költöztek Pátyra?

Szádváriné Kiss Mária
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A 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet értelmében a 
közművelődési intézmények is újra megnyílnak a 
látogatók előtt. Így a Művelődési Ház is ismét meg-
nyitja kapuit. Az épületbe azonban csak védett személyek 
és az általuk kísért kiskorú gyermekek léphetnek be. 
Kiskorúak esetében kísérő lehet a védettségi iga-
zolvánnyal rendelkező pedagógus, szakkörvezető, 
csoportvezető is.

Kedves Olvasók!
Hosszú kényszerszünet után a Könyvtár újra a szoká-
sos nyitvatartás szerint várja az olvasókat a Kormány 
fokozatos nyitási előírásainak és a Kulturális Állam-
titkárság útmutatásainak betartásával. Azok, akik (még) 
nem rendelkeznek védettségi igazolvánnyal, de a zárva 
tartás előtti időszakban kölcsönöztek a Könyvtárból, 
tartozásaikat a bejárat előtti átvevőponton tudják visz-
szaadni, nyitvatartási időben.

A könyvtárhasználat feltétele a most következő 
időszakban:
– orrot és szájat eltakaró maszk használata mindenki 
számára,
– felnőttek a Könyvtár szolgáltatásait érvényes, 
koronavírus elleni védettségi igazolvánnyal vehe-
tik igénybe, amelyet személyazonosító okmány-
nyal együtt kell bemutatni,
– gyerekek (18 év alatt) kizárólag védettségi 
igazolvánnyal rendelkező felnőtt kíséretében,
– egy felnőtt egyszerre legfeljebb három gyerekkel,
– egyidejűleg 10 látogató tartózkodhat a Könyvtár 
helyiségében.
Várjuk régi és új olvasóinkat!
Üdvözlettel:

Kollár Péter – könyvtáros

Online-versmondó versenyek, online költészet napi 
programok, versküldő szolgálat színházaktól…
– a magyar költészet napján, április 11-én így 
emlékeztek nagyon sok helyen. A pandémia miatt 
a közösségi terek helyett a belső terekbe kopog-
tatott a vers, aminek tán e nehéz időkben sok-
szoros jelentősége van, hisz a megfogalmazha-
tatlant megfogalmazza, a mélyben lévőt napvilágra 
hozza, s tán a reménytelent is tudja reménytelivé 
formálni. Pilinszky János különösen is így tesz! 
Idén őt ünnepeljük.

100 éve született novemberben, 30 éve halt meg 
májusban, 60 évet élt: a XX. század egyik költőóriása, 
a szavak és a csend mestere, a lélek finom megszó-
laltatója, költő és katolikus. „…számomra a művészet 
alapvetően vallásos eredetű... – vallotta és egy egész életmű 
tette rá a pecsétet –  A valódi érték terített asztal, amihez 
mindenki hivatalos, ahol mindenki jóllakhat anélkül, hogy 
bárkit is megrövidítene. Az isteni kontextusban: legtöbbször 
más, aki az értéket megéli, s megint más, aki esetleg megírja. 
Mit számít? Isten az, s egyedül ő az, aki ír : a történések 
szövetére vagy a papírra.” 
Az írást pedig nekünk, magunknak kell megfejtenünk, 
amihez a költő hozzásegíthet a maga kérdéseivel: 
Ki mer
csukott szemmel megállani 
ama mélyponton, 
ott, ahol 
mindíg akad egy utolsó legyintés, 
háztető, 
gyönyörü arc, vagy akár 
egyetlen kéz, fejbólintás, kézmozdulat? 

Ki tud 
nyugodt szívvel belesimúlni 
az álomba, mely túlcsap a gyerekkor 
keservein s a tengert 
marék vízként arcához emeli?
(A mélypont ünnepélye 1972)

A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJÁN PILINSZKYRŐL

MSK z

VÁRJA A KÖZÖSSÉGEKET A MŰVHÁZ

KINYITOTT A KÖNYVTÁR

NYITVA

KISS ESZTER IRODALMI KLUBJA ÚJRAINDUL
2021. május 29-én, szombaton 15.00 órakor 

a Közösségi Ház kertjében ismét 
irodalmi barangolás Kiss Eszter színművésszel.

Mindenkit szeretettel várunk!

KULTÚRA

„A kultúra maga a nép; az alapvető értékekben együtt 
gondolkodó közösség.” (Czakó Gábor)

„Az olvasás – ha élvezetet okoz – segít élni. Átélni és túlélni is.” 
(Vekerdy Tamás)
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PETRECZ SÁNDOR EMLÉKPLAKETT
A Petrecz Sándor Alapítvány 2020-ban első ízben 
adományozott Petrecz Sándor Emlékplakettet. Páty 
helytörténeti kutatásában, településünk múltjának és 
reformátusságának feltárásában végzett kiemelkedő 
munkájáért Czentár László, míg a pátyi fiatalok több 
mint egy évtizedes keresztyén neveléséért a Pátyi Ke-
resztyén Ifjúsági Csapat (PÁKICS) vehette át az elis-
merést. A pandémia miatt a díjak átadására 2021 
áprilisában került sor. 

Az alapítvány 2021-ben is várja a jelöléseket olyan 
személyekre (esetleg szervezetekre), akik az elmúlt 
időszakban kiemelkedő módon járultak hozzá a tele-
pülés református közéletének, hitéletének, kultúrájá-
nak gazdagodásához. 

 Kép és szöveg: dr. Badacsonyi Zoltán

Molnár Klára hamvait óhaja szerint szűk családi kör-
ben helyezték a nyugalomba a szülei sírjába 2021. 
04.29-én. Köszönjük az együttérző megnyilvánulásokat 
és kívánságának tiszteletben tartását. 
A család nevében: 
Molnár Szabolcs és Karvázy Szabolcs

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
kifejezték együttérzésüket Peregovits Ferenc elhuny-
tával, 2021. április 23-án gondolatban, vagy személye-
sen elkísérték Őt utolsó földi útjára és virágot helyeztek 
sírjára.
A gyászoló család nevében: 
Felesége Peregovits Ferencné és leánya Kiss Tamásné

TISZTELET

KÖSZÖNET A TISZTELETADÓKNAK

Gondviselés Háza Páty Szociális Alapszolgáltatásokat Nyújtó Integrált 
Intézmény Család és Gyermekjóléti Szolgálat tanácsadással, segítségnyúj-
tással áll a hozzáforduló gyermekek és felnőttek rendelkezésére gyer-
meknevelési problémák kezelésében, magatartási, tanulási, beilleszkedési 
zavarok esetén, életvezetési tanácsadással, családi konfliktusok megoldá-
sának elősegítésében, szociális ellátásokról, támogatásokról való infor-
mációnyújtással, hivatalos ügyek intézésében, munkavállalási tanács-
adással, gyermek veszélyeztetettsége esetén. Közvetítünk pszichológusi 
szolgáltatás, jogi tanácsadás, családterápia, mediáció igénybe vételében.

Iroda: 2071 Páty, Csilla von Boeselager u. 3., telefon: 06-23-344-651
A szolgálat munkatársai az alábbi elérhetőségeken érhetők el:
Kátayné Gáti Melinda, szakmai vezető: +36-30-690-3600
Molnár Tivadar, családsegítő: +36-30-690-3096
Ivácson Tímea, családsegítő: +36-30-694-5776

Gyermekjogi képviselő 
Berze Mariann: +36-20-489-9565, 
e-mail: mariann.berze@ijb.emmi.gov.hu

GYERMEKVÉDELEM INFÓ

ÓVAKODJON A ZSEBESEKTŐL
A pandémiás időszak korlátozásait követő fokozatos enyhítések ideje 
alatt sem szabad megfeledkezni arról, hogy a tolvajok minden lehetséges 
alkalmat megragadnak. Egy kis odafigyeléssel, elővigyázatossággal sok 
kellemetlenség elkerülhető. 

1. Fokozottabban figyeljen értékeire, ha forgalmas helyen tartózkodik, 
vagy utazik! Ajánlott válltáskáját maga előtt tartva közlekedni.

2. Ne tartson okmányokat, értékeket táskája külső zsebeiben!
3. Ne tegyen egy helyre pénztárcát, okmányokat, lakáskulcsot, mobilte-

lefont!
4. Vásárláskor, az áru válogatásakor soha ne tegye le táskáját, pénztárcáját 

a pultra vagy a bevásárlókocsiba. Értékeit ne hagyja felügyelet nélkül!
5. Ismerje fel az elkövetési módszereket, az elkövető személyeket a fenti 

felsorolás alapján.
6. Ha gyanúsan viselkedő személyt lát, ellenőrizze értékeinek meglétét!
7. Ha tetten éri a tolvajt, hangosan kérje az emberek segítségét, értesítsék 
    a rendőrséget!

Ellenőrizze, őrizze, vigyázza értékeit, és ismerje 
fel az elkövetési módszereket, az elkövető személyeket!
Fogadja meg tanácsainkat, és védekezzen a zsebtolvajok ellen!

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, Bűnmegelőzési Osztálya

Ne fordítson hátat, ha zseblopást észlel! 
Ne feledje, nemcsak a zsebtolvaj, Ön sincs egyedül! 
Rendőri intézkedést igénylő esetben hívja a -es segélyhívót.112

ÉLETMÓD
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A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a középfokú köznevelési intézmények első, 
második vagy harmadik évfolyamán tanuló roma származású fiatalok tanulmányai eredményes 
befejezésének elősegítésére és a rendőri pálya választásának ösztönzésére a 2021/2022. tanévre.

A pályázatot elnyerők számára a támogatást a rendőr-főkapitányságok biztosítják saját költség-
vetésük terhére, a középfokú köznevelési intézményben folytatott tanulmányok hátralévő idejére.

A pályázatot 2021. június 30-ig kell a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének megküldeni.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási 
Szolgálat Kiképzési Alosztály ügyintézőjétől kérhető az alábbi elérhetőségen:
Kardos Anikó ra. (tel.: 06/1/443-5000/30-526-os mellék) 

Teljes pályázati kiírás: 
http://www.paty.hu/hirdetmenyek/palyazati-felhivas-roma-fiataloknak

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Pátyi Sportegyesület hagyományos focitáborai há-
rom ütemben várja a gyermekeket a nyár folyamán.
– A gyerekek részére napi háromszori étkezést 
biztosítunk.
– Napi két edzést tartunk, mellette rengeteg prog-
ramot szervezünk. (Kirándulás, fagyizás…)
– Új, focihoz köthető labdajátékaink: 
Buborékfoci, Futchi, Headis, Lábtenisz, Teqball.

– A táborban csak az előzetesen regisztrált 
gyerekek vehetnek részt.
– Kérjük töltsék ki a dokumentumot, melyben 
nyilatkozni kell a gyerekek egészségi állapotáról.
– A tábor részvételi díja 17.000 Ft/fő PSE 
tagoknak, 19.000 Ft/fő külsősöknek, amit utalni is 
lehet előre, ill. készpénzben a helyszínen lehet 
befizetni a tábor első napján.
Számlaszám: 10701180-67119916-51100005 (CIB Bank) 
A közlemény rovatba kérjük megadni a gyermek 
nevét és azt is, hogy melyik táborra fizetik be az 
összeget. Testvérkedvezmény: 1000 Ft/fő.
– A regisztráció során kérjük, jelezzék, ha valamilyen 
különleges igény merülne fel (gluténérzékenység, 
laktózérzékenység)

A táborban való részvétel az alábbi feltételekkel 
lehetséges:

PSE FOCI TÁBOROK

Pátyi Sportpálya, 2021.06.21. 08:00 - 2021.08.27. 00:00
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ÍZELÍTŐ A 60-AS ÉVEK MÁSODIK FELÉBŐL

1. ÉS 2. KÉP
Szerényebb volt a berendezés, kevesebb a 
felszerelés, a játékszer, de élményben nem 
szűkölködtek akkor sem a gyermekek. 
Volt lehetőség vidám nyári homokozásra, 
pancsolásra és igazi téli hógolyózásra. 
Sőt, ha hiszik, ha nem, megadatott az is, 
hogy a TSZ lovas szánján ülve tanulják 
Weöres Sándor versét – Éj mélyből felzengő, 
csing-ling-ling száncsengő…. – és közben 
hallhatták a lovak nyakába akasztott csengő 
hangját, a patkók dobogását, ahogy körbe 
vittek minket a Kossuth–Bacsó–Rákóczi–
Iskola utcán, 10–12 fős csoportokban. 
Sajnos, erről kép nem készült, de a részt-
vevőknek szép emlék maradt.

1 

Az emlékek felidézésével, a közzétett képekkel 
nemcsak az óvodás gyermekeket, hanem az ak-
kori körülményeket is szeretném megmutatni.

A négycsoportos óvodában hat óvónő és négy 
dadus dolgozott, valamint a „konyhás nénik”, de róluk a 
későbbiekben lesz szó. Az óvoda reggel 6-tól este 6-ig 
volt nyitva, ezért mindenki csúsztatott munkaidőben 
dolgozott. Hajnali 5 órakor kezdett az a dadus, aki

begyújtott a kályhákba és fogadta a hat órára érke-
zőket. Egy óvónő 7 órától volt ügyeletes, majd 8 
órától mindenki a saját csoportjában tevékenykedett. 
A délutánosok 11-re jöttek, és ők maradtak zárásig. A 
„délis” gyerekek 12 órakor hazamentek, és a délutáni 
altatásnál már összevont csoport is volt. A „négy-
órások” szintén egyedül mehettek haza az óvodából, 
csak azok maradtak, akiknek a szülei később értek haza.

2 

Múltidéző
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4. KÉP
Ezt a felvételt egy újságíró készítette 1967-ben, a pályára menet találkoztunk vele az Iskola utca végén. Ő kérte, hogy a gyermekek kapaszkodjanak 
fel a kerítésre, így szeretné megörökíteni ezt a műemléket, majd utánunk jött a pályára is. A cikkel együtt elküldte a képet, amelyen azok a 
gyermekek szerepelnek, akik az 1969-es csoportképen láthatók.

  

3. KÉP
A harmadik képen Klári óvó néni csoportja 
szerepel valamilyen ünnep alkalmából.
Balról jobbra haladva néhány név biztos: 
Farkas Marci, Murin Kriszti, Kerék Vili, 
Kolozsvári Ibolya, Víg Ferike?, két 
ismeretlen, Dombi Csabi, Silingi Margitka?.
Az adatok pótlását szívesen vesszük! 
A meleget még ekkor a fotón látható szenes 
kályha adta, de már volt mosdó és víz-
öblítéses mellékhelyiség az utcai traktus-
ban is.

3 

4 
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Szabó Andrásné – Páty Faluközösségért Alapítvány

Visszajelzést, helyesbítést a 06 30 680 2448 számon várom.

5. KÉP 
Lentről fölfelé és balról jobbra haladva
1. sor: Kovács Zoli, Mocsári Laci, Pálfi Pityu, Bilig Miki?, Nagy Janika, Szrapkó Gyuszi, Szemerei Ferike.

2. sor: Landi Józsi, Bálint Anikó, Landi Csilla, Harangozó Magdika, Kovács Ida, Kerék Ilonka, Sebők Erzsi, Ladányi Icuka, Németh Imre

3. sor: Suta Janika, Czigány Magdi, Záros Éva, Németh Edit, Junek Mariann, Galambos Teréz, Gombás Gabi

A felvétel az évzáró ünnepségen készült, de ezt megelőzte egy „búcsú kirándulás”, amit a csoport délutánosával, Szávinné Gizi óvó nénivel és a 
szülőkkel közösen szerveztünk a budapesti Állatkertbe és a Vidámparkba a három év utolsó közös élményeként, aminek emlékét máig őrizzük.

5

Axel Scheffler az egyik legnépszerűbb angol gyerekkönyv-illusztrátor, a Pipp és Polli sorozat szerzője, Julia Donaldson 
könyveinek állandó illusztrátora, tavaly tavasszal egyedülálló könyvet jelentetett meg a koronavírus-járványról gyerekeknek. 

E könyvnek a frissített változata most ingyenesen elérhető, letölthető bárki számára a könyv magyarországi kiadójánál, 
a Pagonynál. Axel Scheffler a könyvön orvosokkal, tanárokkal, pszichológusokkal együtt dolgozott, így a tartalom pontos, 
hiteles és pont jó 4-10 éves gyerekek számára. 

Segít a kisgyerekeknek megérteni, mi és miért zajlik körülöttük, s közben oldja a bennük is meg-megjelenő félelmet.  

Innen ingyenesen letölthető: https://www.pagony.hu/resources/public/koronavirus_konyv_2021.pdf

KÖNYVAJÁNLÓEgy könyv a vírusról gyerekeknek



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:

Szezon előtti klíma karbantartási árak:

1 db split klíma karbantartás 10.000 Ft

2 db split klíma karbantartás 18.000 Ft

3 db split klíma karbantartás 25.000 Ft

Duál gép karbantartás 15.000 Ft

Klíma és hőszivattyú berendezések 

telepítése, karbantartása és szervizelése.
Ne csak HŰTSÖN , FŰTSÖN is vele!

Gazdaságos megújuló energiaforrás 

otthonfelújítási támogatással!

Elérhetőség:

Sánta András 

Tel.:  +36/20 - 247 - 6819

klimaherceg@gmail.com

www.facebook.com / hercegklima

20

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

A hirdetések valóságtartalmáért és a hibákból eredő károkért a kiadó nem vállal felelősséget!2021. május



21A hirdetések valóságtartalmáért és a hibákból eredő károkért a kiadó nem vállal felelősséget!

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

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

szamitogeporvos.wordpress.com           

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

ifj. Lukács Gábor
 Páty

AUTÓMENTÉS
DARUS AUTÓMENTÉS HELYBEN

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

Pszichológia, Család– és 

Párterápia  

Miben segíthet a pszichológus:

 

Tanulási nehézségek esetén,  

Gyászfeldolgozásban 

Önértékelés, önbizalom 

növelésében 

Életvezetési tanácsadásban 

Miben segíthet a családterápia:

 
Ha állandósulnak, elmérgesednek, parttalanná válnak az  

otthoni viták; 

Ha családi kapcsolataiban tartósan boldogtalannak, 

magányosnak érzi magát; 

Ha fél a családi kapcsolatok szétesése, elvesztése miatt; 

Ha úgy érzi, eredménytelen gyermeknevelési 

kérdésekben; 

Feldolgozatlan veszteségek (válás, halál) alkalmával 

Hívjon bizalommal! 

Szilágyi György, 06-30-9-2222-84 
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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!

PÁTY
KÁRTYA

Minta Domonkos

Csatlakozz elfogadóhelynek!
Igényeld vásárlóként!

 
www.facebook.com/patykartya 

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

PÁTY 
KÁRTYA
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Elsőáldozók Szabó Pál plébánossal a „Kisiskola” főbejárata előtt, valamint a felújított épület udvarán 1936-ban

Szeretetvendégség a Várady-kastély előkertjében

Bérmálók a megyés püspökkel a Római Katolikus Iskola előtt az 1930-as évek 2. felében

 hava
 annoPünkös

d
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