
XX
IX

. é
vf

ol
ya

m
in

gy
en

es
Páty Önkormányzatának lapja

Pedagógusnap         aültetésF 2021/06. SZÁM



Alapító:
 Fotó: 

Főszerkesztő: Szerkesztőség címe, elérhetősége: 

Kiadó: Lapzárta: 

 

 

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83. 06 23 555 531 titkarsag paty.hu
A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeket az Önkormányzatnak jelezzék. A címlap, az 5.,  12. és a 24. oldal fotóit SZÁDVÁRI FERENC készítette.

SZÁDVÁRINÉ KISS MÁRIA 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.
szadmari@gmail.com          06 70 600 7708

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA     kurir@paty.hu minden hónap 20.

           @         

          

           

          
         

 

 

 

 
MSK z tördelés, korrektúra

L PJEN BELJEBB!É



Páty Község Önkormányzata a Belügyminisztérium által Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatán 50 százalékos finanszírozású támogatást 
nyert. Ennek köszönhetően az Iskola utca páros oldalán, illetve a Rákóczi út páros oldalán 
az Iskola utcától a Telki útig új járda épül majdnem 1 kilométer hosszban. A projekt elő-
irányzott összege 44,8 millió Ft volt.

Pedagógusnap alkalmából Páty Község Önkormányzata nevében május 31-én adhattam 
át az Év Pedagógusa Díjat és a Bocskai-ösztöndíjakat. Az Év pedagógusa Díjat idén 
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Demény Erika, a Pátyolgató Óvoda intézményvezetője és Szöllősiné Silingi Margit tanárnő kapták. Gratulálok nekik! 
A Bocskai-ösztöndíj idei díjazottjai Czajlik Gabriella és Nagy Gyöngyi Pálma tanárnők voltak, az ő munkájukhoz 
is további sok sikert kívánok!

A Páty Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájának elismeréseként önkormányzatunk úgy döntött, hogy 15 évre 
ingyenes használatra megkapja a volt TSZ területén, a Levendula utcánál található község által korábban megvásárolt 
üzemcsarnokot. Az ingatlan felújítására, az Egyesület éves támogatásán felül, a tavaly megmaradt 10 millió Ft 
mellett idén további 15 millió Ft-ot biztosít az önkormányzat. Reméljük, sokat segít majd ez a támogatás a sikeres 
munkavégzésükben.

A Pincenapok sajnos az idén is (reméljük utoljára) elmarad, helyette viszont több kisebb, a Pincehegyen ott-
honra lelő rendezvénnyel készül a Művelődési Ház csapata a nyár folyamán. Minden jel arra mutat, hogy a 
tavalyinál valamivel szabadabb nyarunk lesz köszönhetően a sikeres oltási programnak. Településünkön az orszá-
gos átlag feletti volt a regisztráció és már szinte mindenki megkaphatta a kiválasztott vakcinát.

Mindenkinek vírusmentes és jó élményekben gazdag, tartalmas nyarat kívánok!
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BEKÖSZÖNTŐ

JÁRDAÉPÍTÉS PÁLYÁZATI SEGÍTSÉGGEL

ÜLTETNI ÉS MŰVELNI
Fát ültetni, annyi, mint bízni a jövendőben – mondták a 
régiek, akik fát ültettek, ha egy új élet érkezett a családba. 
Erős, hosszú életű, magasra növő fát, ami lehetőleg bő 
termést hoz. Mert a fa úgy gyökeredzik a földben, mint a 
gyermek a családban; olyan nagyra nő, mint a gyermek; 
úgy kötődik a házhoz, mint a gyermek; s oly szilárdan 
állja a viharokat, mint azt a gyermektől remélik, illetve 
neki kívánják.

Fát ültetni, földet művelni, növényeket gondozni – 
minderre meg kell tanítani a gyermeket is, hogy otthon 
legyen az őt körül vevő világban, s értse és élje az őrizni 
és művelni ősi parancsát. Mert változékony, szorongató 
jelenünkben tájékozódási pontok nélkül egyre kiszolgál-
tatottabbá válunk. Ezért sem árt újra és újra megfogal-
mazni, felmutatni, elismerni az értékeinket, a közösségért 
munkálkodók fáradozásait. 

Szép példákat olvashatunk mindezekre mostani lap-
számunkban. Ajánlom a tisztelt olvasók figyelmébe, ígéret 
havából Nyárelő havába léptünk, szeretettel:

Székely László – polgármester

Szép Ernő: Pitypang

Nótába nem írnak
gomblyukba nem tűznek
nem tesz kirakatba
a virágos üzlet
mert te nem vagy ritka
mert te nem vagy drága
csak az árokpartról
nézel a világba
mintha kis nap sütne
orcád oly szép sárga
te pitypang,
te pitypang virágja...

2021. június



Pest megye eddig lemaradásban volt, mostantól viszont 
a korábbi források többszöröse áll majd rendelkezésre 
– emelte ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára.

Vitályos Eszter, egy budapesti sajtótájékoztatón 
elmondta: 2016-ban a Pest Megyei Közgyűlés elnökével, 
valamint a Települési Önkormányzatok Országos Szövet-
ségével és a Nemzetgazdasági Minisztériummal közösen 
indították el a kezdeményezést, melynek eredményeként 
Budapesttől különválva Pest megyében nagyságrendek-
kel nagyobb forráshoz juthatnak majd, mint valaha.

A Pest megyei emberek, vállalkozások, önkormány-
zatok, egyházi és civil szervezetek számára is meg-
nyílhatnak az uniós pályázati lehetőségek. Úgy fogal-
mazott: ez történelmi siker. Az államtitkár kiemelte: 
Pest megyében 187 településen 18 járásban több mint 
1,3 millió ember él, ami Magyarország népességének 
körülbelül 12 százaléka. A regisztrált vállalkozások 
12,8 százaléka; a nonprofit szervezetek – amelyek 
számára szintén megnyílik a pályázati lehetőség a 
2021–2027-es időszakban – 10 százaléka működik a 
megyében. Vitályos Eszter elmondta, hogy a most zá-
ruló, 2014–2020-as időszakban, uniós fejlesztési forrás-
ból Pest megye – a Versenyképes Közép-Magyarország 
Operatív Program révén – 69 milliárd forinthoz jutott.

A magyar kormány ezt az összeget további 80 milliárd 
forinttal toldotta meg. Az államtitkár ismertetése szerint 
a most következő uniós időszakban csak a települési 
önkormányzatokat fejlesztő operatív programból a tervek 
szerint 140 milliárd forint fog jutni a Pest megyeiek részére. 
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Életfa program 
Szép népszokásnak számít facsemetét ültetni, ha gyer-
mek születik a családba. Egykor, ha lány született, kör-
tefát, ha fiú, akkor pedig almafát ültettek.

Önkormányzatunk az életfa programjával ezt a 
hagyományt is megelevenítve a települési közösséget 
kívánja erősíteni és egyben a környezetünket is védeni. 
Idén először állítunk ily módon emléket községünk 
legifjabb tagjainak. Őshonos gyümölcsfa csemetéket 
ajándékoztunk ugyanis azoknak a családoknak, akiknél 
tavaly gyermek született, és jelentkeztek az Önkor-
mányzat által meghirdetett életfa programra. Jelképe-
sen elültettünk egyet a Pátyolgató Óvoda Csicsergő 
épületének kertjébe is Almásy Béla agrárkutató mérnök 
segítségével. Ekkor minden jelentkezőnek lehetősége 
volt elsajátítani azokat a trükköket, amelyeknek köszön-
hetően vegyszerek nélkül is egészséges gyümölcsöt 
teremnek majd ezek a kis fácskák mindenki kertjében. 
A 35 őshonos gyümölcsfa ajándékozásával szép ha-
gyományt indítottunk útjára, a programot hosszú távon 
szeretnénk folytatni.
Fásítás a Kincsem közben és az új íjászpályánál
28 fát ültetett a 10 millió fa egyesület pátyi csapata és 
lelkes önkéntesek a Kincsem közbe, valamint az új 
íjászpálya mellé. 

Köszönet illeti Harka Lászlót és Aszalós Rékát a 
szervezésért, György Sándort az íjászpálya gondnokát, 
a sok önkéntest az ültetéskor végzett munkájáért, és 
azokat, akik adományaikkal támogatták ezt a fontos 
ügyet. Az Önkormányzat lajtoskocsival segítette az 
öntözést és 115.000 forinttal támogatta az ültetést.

FAÜLTETÉSEK PÁTYON

Dr. Bencze Gergő János – önkormányzati képviselő

PEST MEGYE ÖNÁLLÓAN IS PÁLYÁZHAT 
EU-TÁMOGATÁSOKRA

Az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. 
pályázati felhívásán, a „Tisztítsuk meg az Országot!” című projekt I. ütemének keretében, az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával a támogatói döntés értelmében 
2 493 745 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült Páty.

A támogatói okirat 2021. március 24-én lépett hatályba. A projekt megkezdésének 
dátuma 2021. 04. 23-án volt, míg befejezése május végére várható. Támogatás mértéke: 
100% A támogatott tevékenység Páty külterületi helyszínein valósul meg, többek között a 
Fenyves, a Napraforgó, a Hajnalka utcák környéke, a Nagyhegy autópálya melletti részét 
érinti. A projekt célja a természeti értékek és környezeti elemek védelme, környezet-
szennyezés csökkentése. A talaj-, a felszín alatti és felszíni vizek, a levegő szennyeződése, 
valamint a fertőzésveszély jelentős problémát jelent ezeken a területeken. A megvalósítás 
során az elhagyott vagy jogellenesen elhelyezett hulladékkal érintett önkormányzati 
területek teljes hulladékmentesítése zajlik.

 A projekt 2021. május 21-ig befejeződött.

ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÓK FELSZÁMOLÁSA PÁLYÁZATI SEGÍTSÉGGEL

MTI nyomán
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„Lentről felnézek – s ott a fény!”

PEDAGÓGUSNAPI ÜNNEPSÉG

HIRDETMÉNY PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRŐL

Székely László – polgármester

MSK z

Páty község településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódóan 
2021. június 23-án partnerségi egyeztetési fórumot tartunk. 

A részletes tájékoztatási anyag 2021. június 15-től érhető el Páty község honlapján (www.paty.hu) és a Polgármesteri Hivatalban.
 

A hosszú kényszerszünet után ismét zsúfolásig meg-
telt a Művelődési Ház nagyterme május 31-én, a 
községi pedagógusnapi ünnepségen. Élénk beszél-
getés a gyülekezőkor, majd ugyanez a végén, a terasz-
szal kibővített nagytermi állófogadáson. Láthatóan, 
mindenki ünnepelt! 

Ujváry Beatrix, a művház vezetője gondos házigaz-
daként köszöntötte a megjelenteket, akik kis kézműves 
csokit és egy szál virágot kaptak ajándékba. Székely 
László polgármester kedves, elismerő szavai és a kitün-
tetettek méltatása tovább emelte az ünnepi hangulatot, 
majd a Harazdy Miklós zongoraművész által szerkesztett 
parádés műsor kiváló fellépői zárták méltóképp a szín-
padi programot. 

Az év pedagógusa díjat 2021-ben Demény Erika, a 
Pátyolgató Óvoda intézményvezetője és Szöllősiné 
Silingi Margit, a Bocskai Általános Iskola tanára kapta 
meg. „A Képviselő-testület 2019-ben úgy döntött – vezette föl 
a polgármester a további elismeréseket –, hogy a Bocskai 
tanulói ösztöndíj mellé bevezeti a pedagógusi ösztöndíjat is, 
támogatva, elismerve és ösztönözve a minőségi többlet tanári 
tevékenységet. Az idei évben az egyik ösztöndíjat kapja 

anyelvi 
német nyelv tudása nélkülözhetetlen volt, hogy a Bocskai, német-
magyar két tanítási nyelvű iskolává váljon. Ő az anyanyelvi 
lektor. Széles körű nyelvismerete mellett hatalmas teherbírás is 
jellemzi. A tanítás mellett, nagy energiát fektet a felzárkóztatásba, 
faliújságot készít, kertészkedik, az Öko-munkaközösség oszlopos 
tagja. Munkatársai szerint az élete a hivatása. 

A másik Bocskai ösztöndíjas tanárnő idén – folytatta a 
polgármester – Nagy Gyöngyi Pálma. Aki lelkiismeretes, kreatív 
munkájával, emberszeretetével meghatározó tagja a tantestület-
nek. A több mint 40 éves tanítói munkássága kiemelkedően 
magas színvonalú, kollégái sokat tanulhatnak tőle. Mosolygós, 
derűs, meleg szívű személyisége az iskola nagy értéke.” 

Czajlik 
Gabriella. A tantestület egyik legaktívabb tagja. Any

Székely László még gratulált Szabó Andrásné 
Vilma néninek is, aki idén 65 éve kapta meg nevelői 
diplomáját, s aki ma is aktív szereplője Páty kulturális 
életének. Ugyancsak az ünnepség keretében nyújtotta 
át személyesen a Páty Művészetéért már márciusban 
odaítélt díjakat Kiss Eszternek, Csák Attilának, Jánosi 
Andrásnak és Kádár Ferencnek. 

A sok elismerést követően vastapsot kaptak a 
fellépő művészek is, akiket a hazai közönség is látha-
tóan inspirált. A pátyi Harazdy Miklós és felesége, Pál 
Anikó zongoraművészek, Szőcs Éva zongoraművész, 
a Pátyon is működő Pászti Miklós Művészeti Iskola 
igazgatóhelyettese, Kővári Eszter Sára énekművész, a 
Dédelgető Bölcsőde vezetője, valamint Erdős 
Norbert, a Zeneakadémia végzős tenorja és Szenthelyi 
Krisztián baritonista hallgatója káprázatos műsort adtak 
többek között Elgar, Strauss, Donizetti népszerű 
műveiből. S felcsendült az örök mese, Óz a csodák 
csodája, szívet-lelket melengető dala, Dorothy éneke: 
„Túl a szivárványon/ Néha a Föld, mint egy párás dzsungel,/
Szótlan fák közt zord eső szitál,/ Lentről felnézek – s ott a fény!”

Székely László polgármester gratulál Szabó Andrásné vasdiplomájához.

„A tanár híddá feszül s biztatja tanítványait, keljenek át rajta; majd miután megkönnyítette számukra az átjutást, 
boldogan összeroskad, arra buzdítva őket, hogy maguk építsenek hidakat.” (Nikosz Kazantzakisz) 
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Végre sikerült megtartanunk a Zrínyi Matematika-
versenyt mindkét tagozaton. Külön tantermekben 
dolgoztak a gyerekek, a járványügyi szabályoknak 
megfelelően. A verseny koordinátora és lebonyolítója 
Varga Balázsné tanárnő volt. A versenyzőknek közel 
30 feladattal kellett megbirkózniuk a rendelkezésre álló 
időben. Az eredményekről később fogunk értesülni. 
Minden gyerek ajándéktollat és emléklapot vihetett 
magával a verseny végén.

 ZRÍNYI MATEMATIKAVERSENY

A Történelemoktatók Szakmai Egyesülete az idei 
tanévben negyedik alkalommal hirdette meg a Kosáry 
Domokos Történelemversenyt. A verseny túlmutat az 
általános iskolai tananyagon, szakirodalmi és múzeumi 
feladattal kiegészítve forrásközpontú, kompetenciaalapú 
felkészülést kíván. A történelem tantárgyat nagy kedvvel 
és érdeklődéssel tanuló diákunk, Bödőcs Ábel remek 
eredményt ért el, az országos verseny 11. helyezettje 
lett. Szeretettel gratulálunk neki!

KOSÁRY DOMOKOS TÖRTÉNELEMVERSENY

 Silingi Anna  Csák Móni

„Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, 
és azt a valamit bármi áron is el kell érnünk.”

/Maria Curie/
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ARADI JENŐ MEGYEI RAJZVERSENY

Idén már a tizenötödik alkalommal rendezte is-
kolánk ezt a nagyszabású, kétfordulós megyei 
rajzversenyt. 

Nagyon reméltük, hogy végre a megszokott módon, 
itt az iskolában zajlik majd a második, megyei forduló. 
Sajnos nem így történt, tehát (akárcsak a tavalyi karan-
tén idején) az első fordulóra beküldött munkákat zsűrizte 
a mindössze kétfős „karanténzsűri”: Csák Attila és 
Bánfi Gábor szobrász-restaurátor művészek. Bár az 
iskolák zártak március elején, mégis tizenhét Pest megyei 
iskolából neveztek gyerekek, három kategóriában, négy-
négy korcsoportban. Közülük a 75 legjobb pályázó 
rajza ért el dobogós helyezést. 

Iskolánkat Praksz Dóra 8.c osztályos tanuló kép-
viselte, aki monokróm csendélet kategóriában első, 
portré kategóriában második helyezést ért el.

Szeretettel gratulálunk neki!

 Csák Móni
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A környezettudatos szemlélet fontos eleme nevelési programunknak. Évről évre bővülnek, elhasználód-
nak, cserélődnek azok a játékok, amelyeket gyermekek közreműködésével vagy óvónői kreativitással 
újrahasznosított alapanyagokból hozunk létre, és visszük be a csoportok mindennapjaiba. Ezzel is 
érdekesebbé, változatosabbá téve a játékeszközök állományát, és segítjük a gyerekek fantáziájának 
fejlődését. A közösen létrehozott dolgok mindig értéket képviselnek. 

Az idei tavasz jó lehetőséget adott arra, hogy ezt a 
szemléletet a szabadban is megmutassuk. A magas-
ágyások és virágládák mellett három nagyobb alkotást 
is terveztünk. Még február végén meghirdettük a 
szülők körében, hogy akinél van otthon rossz bicikli-
abroncs, hozza be az oviba, hogy kupolaszerű árnyé-
kolót tudjunk belőle létrehozni, mely arra is alkalmas 
lesz, hogy növényeket futtassunk rá. Nem volt akadálya 
a megépítésnek. Érkezett annyi kerék, amiből ez a terv 
megvalósulhatott a Csicsergő épület udvarán. Új 
karbantartónk, Dakó Viktor nagy segítségünkre volt a 
szerkezet összeállításában. A karantén előtt és alatt 
csíráztatott és nevelgetett babból is jutott a kupola 
köré, és jelenlegi szépségét a köré ültetett három akác 
adja. Ha a növények befutják, a nyári melegben 
árnyékolóként is lehet használni. 

A Fészek épület bejáratánál kellemesen szép virág-
állvány fogadja az érkezőket. Itt is szülői segítséggel 
valósult meg környezetünk szépítése. A gondosan 
lekezelt raklapokból készült virágfal a Napocska cso-
portos Lőrincz Fanni apukájának keze munkáját dicséri. 
A Tyúkanyó épülethez tartozó Talpacskák ösvényének 
udvarán is készült árnyékot adó babfuttató. Egy régi 
szerkezet még használható elemeit építették be stabil 
fa vázhoz az Őzike csoportos szülők. A bab és a 
magasra igyekvő virágok mellett a négy csücskére kü-
lönleges növény került. Kivit ültettünk, amit Varga 
Lenke szülei ajánlottak fel. 

Jó érzés, hogy a családokkal együttműködve a 
gyerekek és a dolgozók örömére csinosíthatjuk óvodánk 
udvarait, külső tereinket.  

Stefanné Rokaly Elvira – óvó néni
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ÚJRA ZÖLD ÓVODA LETTÜNK

Billegünk,
ballagunk,
mindent körbejárunk;
itt vagyunk
meg
ott vagyunk:

ez volt a mi házunk.
Megszerettünk,
óvoda –
nem felejtünk
el
soha!

Tandori Dezső: Óvodások ballagó-dala részlet
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Amikor a gyermekek átlépik az ovi kapuját, akkor hiszünk benne, hogy sikerül a bizalmukat elnyerni, hogy 
elfogadnak bennünket „pótanyukájuknak”, hiszen onnantól kezdve mi vagyunk azok, akik napközben 
ott vannak, ha bármiféle segítségre van szükségük, ha cipőt kell bekötni, ruhát gombolni, fésülködni 
kell segíteni, vagy csak egy nyugtató ölelésre, simogatásra, puszira vagy vigasztalásra van szükségük. 
Aztán telnek-múlnak az évek, egyre önállóbbak lesznek, egyre kevésbé igénylik a segítségünket, és amikor 
iskolába engedjük őket, akkor hiszünk benne, hogy sikerült őket minden területen felkészíteni, így sok-
sok sikerélménnyel, probléma és kudarc nélkül kezdhetik majd meg első évüket az iskolában.

BILLEGÜNK-BALLAGUNK… Mondd csak, mi a kívánságod?

Az óvodai búcsúztató, ballagás, nagy dolog az ő 
életükben, hiszen itt hagyják a megszokott, ismert 
helyeket, felnőtteket. Szeptembertől pedig egy teljesen 
új környezetben, új emberekkel és kihívásokkal talál-
kozva lépnek a következő életszakaszukba. Éppen ezért 
az óvodai búcsúztatáskor igyekszünk egy-egy szép 
ajándékot készíteni nekik, amiről a későbbiekben az 
ovis évek jutnak az eszükbe. Készülünk egy kedves kis 
búcsúzó délutánra, ahol megmutathatják szüleiknek, 
mit tudnak.

Idén – rendhagyó módon – személyre szóló, be-
mutatkozó versikéket próbáltunk írni nekik, s amikor 
elakadtunk, mert erre is volt példa, akkor ők maguk 
siettek a segítségünkre, és fogalmazták meg, hogy mi 
legyen a versikében. Mindezek mellett, szerettük volna a 
most búcsúzó 24 gyermeknek egy kicsit különlegesebbé 
tenni az utolsó időszakot csoportunkban. Igyekeztünk, 
hogy ezek az utolsó, óvodában töltött napok, igazán 
róluk szóljanak, melyekben az adott napon, nemcsak a 
kívánságot kérő gyermek, de vele együtt az egész 
csoport is részese lehet a különleges élményeknek. 
Éppen ezért kértük őket, kívánjanak bármit, mi azt 
megpróbáljuk – lehetőségeinkhez képest – teljesíteni. 
Így született meg az a kívánságkosár, melynek 
teljesítéséről az elmúlt heteink szóltak. Többen kirándulni 
szerettek volna menni még utoljára a csoporttal, bejárva 

a régi, kedves helyeinket. Így barangoltuk be a Pince-
hegyet, ahol meglátogattuk a Napocska csoport örökbe 
fogadott fáját, a Bellandor lovarda környékét, a Fenyvest, 
a Levendula utcai kis tavacska környékét, és voltunk a 
titkos fánknál is, amelynek odújába a kívánságaikat 
súgták bele. De volt, aki közös lángosozást, pizzázást, 
fagyizást, sütisütést, arcfestést, tetoválást szeretett volna, 
és voltak egyéb izgalmas kívánságok is, például egy 
fiúk a lányok elleni focimeccs egy igazi nagy focipályán, 
bicikliverseny, és egy esküvő megszervezése is, melybe 
szerencsére a másik fél is beleegyezett. 

Az elmúlt időszakot számunkra, óvó nénik számára, 
rengeteg tervezés, szervezés, anyagbeszerzés előzte meg, 
amely nagyfokú rugalmasságot is kívánt tőlünk, hiszen 
a változékony időjárás miatt nagyon sokszor kellett a 
kinti programot lemondani, áttenni másik időpontra, 
ami újabb és újabb szervezést kívánt. Mindezek ellenére 
bízunk benne, hogy erre az utolsó élményekben gazdag 
időszakra nemcsak mi, de a gyermekek és szüleik is 
örömmel fognak emlékezni. 

Drága Napocskások! Köszönjük Nektek, hogy 
velünk töltöttétek az elmúlt éveket! Kívánunk Nektek 
sok sikert és örömet az iskolás éveitekhez!

Melinda és Betti – óvó néni
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A fej, a kéz és szív iskolája 

BESZÉLGETÉS VARGHA DÁNIELLEL, A LEENDŐ ELSŐSÖK TANÍTÓJÁVAL

– Milyen értékeket tart fon-
tosnak? És milyen elképzelések-
kel érkezett az iskolába? 

– A legfontosabbnak azt tartom, 
hogy a gyerekek jól érezzék magukat 
az iskolában. Ehhez természetesen 
alapvető, hogy mindig megkapják 
– a testi mellett – a mindennapi lelki 
és szellemi táplálékukat is, ami segíti 
őket a fejlődésben, a kiteljesedésben. 
Azt gondolom, minden ember egye-
di és megismételhetetlen csoda. De 
azt is hiszem, hogy viszonylag ke-
vesen érik el azt, amik valóban le-
hetnének, kevesen hozzák felszínre 
mindazt, ami rejlik bennük. A szülő 
és a pedagógus legfontosabb feladata 
ezt a kibontakozást óvón vigyázni, 
hogy a gyerek egyszer majd a lehető 
legjobb, azaz „valódi” önmaga le-
hessen. Ha ez sikerül, akkor úgy 
vélem, az magában foglalja a többi 
értéket is. Hiszem, hogy az életben 
a gondok, a nehézségek azért adód-
nak, hogy azokat leküzdve neme-
sedhessünk, magasabb szintre emel-
kedhessünk. Ugyanakkor azt is tar-
tom, hogy ma a világ annyira tele 
mindenféle rossz erőkkel, hogy szük-
ség van arra a meleg, óvó burokra, 
amit egy jól működő Waldorf  iskola 
nyújtani tud. 

– Ezek nagyon reményteljes 
szavak, egy vidám gyermekkort 
feltételeznek. Meséljen a gyerek-
koráról! 

– Mindenkinek olyan boldog 
gyermekkort kívánnék, mint ami 
nekem volt! Egy szeretetteli, meleg 
légkörű nagycsalád – nyolc testvérem 
van – harmadik gyermekeként cse-
peredtem. Később, amikor értek ne-
hézségek az életben, gyermekkorom 
emléke mindig olyan volt, mint egy 
soha ki nem hunyó láng, melyhez a 
legnagyobb és legfogvacogtatóbb 

A Pátyi Waldorf  Iskola tanári kollégiumába tavaly ősszel érkezett Vargha Dániel, aki hamarosan még 
nagyobb szerepet vállal az iskola életében, ugyanis a következő első osztály osztálytanítója lesz. Ebből 
az alkalomból beszélgettünk.

hidegben és sötétben is oda lehet 
bújni és megmelegedni. A mai napig 
nagyon szeretem az összes test-
véremet, összetartó család vagyunk. 
Az életben a legbüszkébb rájuk 
vagyok, vagyis volnék, ha nem tud-
nám, hogy ők nem az én érdemem, 
csupán mint ajándékot kaptam őket. 
Az egyetlen baj az őseimmel – 
főleg apai ágon –, hogy viszonylag 
csekélyke az esély, hogy akár a kis-
ujjukig fel tudjak nőni. Egyébként 
azt a rengeteg szeretetet, amit életem-
ben kaptam, nem csak mint örömet 
élem meg, hanem mint komoly 
felelősséget is. Mert ha azt mind 
tovább akarom adni, arra alig elég 
egy élet.

– Hogy talált rá a Waldorfra? 
– Lassan és fokozatosan. Tulaj-

donképpen elsősorban nővérem 
férjének köszönhetem, aki majd 
harminc évvel ezelőtt végezte el 
Bécsben a Waldorf  tanárképzőt. 
Így nővéremék – szintén számos – 
gyermeke mind Waldorfba járt.
Bevallom, eleinte még bennem is 
éltek afféle előítéletek, mint amelyek 
a magyar társadalom többségében. 

 S dacára a hazai Waldorf-mozgalom 
rohamos terjedésének, úgy gondo-
lom, még mindig megtalálhatók. Aztán 
ahogy szépen lassan jobban megis-
mertem, ez teljesen átfordult.

– Hogy került Pátyra? 
– A Magyar Waldorf  Szövetség 

honlapján találtam a hirdetésre, hogy 
munkatársat keresnek. Eljöttem, 
megismerkedtünk, és így. 

– Mit gondol, mitől jó egy 
iskola? 

– Hadd legyek elfogult: szerintem 
elsősorban azoktól, akik abban az 
iskolában a gyerekekkel foglalkoz-
nak. Persze nemcsak az számít, 
hogy az ott dolgozók emberként és 
szakemberként is magas színvonalat 
képviseljenek, hanem az is, hogy jó, 
együttműködni képes, szeretetteljes 
közösséget alkossanak.

– Mi a különbség egy hagyo-
mányos és egy Waldorf  iskolai 
közösség között? 

– Erre a kérdésre megint nagyon 
hosszan lehetne válaszolni. Most a 
módszertani különbségekről nem 
is szólva, talán három fő dolgot em-
lítenék. 
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A waldorf  tanár sokkal nagyobb 
szabadságot élvez, hogy úgy és azt 
tanítson, ami az adott gyerekeknek 
leginkább a javát szolgálja. Mi a ne-
velésben-oktatásban sokkal inkább 
törekszünk egy egészséges egyen-
súlyra, hogy ne minden csak a fejnek, 
az intellektusnak szóljon. Ezért szok-
ták mondani, hogy a Waldorf  a fej, 
a kéz és a szív iskolája, ahol az ér-
telmi mellett az érzelmi és akarati 
nevelés, a művészetek és az alkotás 
is hasonló súllyal esik latba. S míg a 
hagyományos iskolák mögött a ne-
veléstudomány áll, a Waldorfnak van 
egy sajátos szellemi hátországa –  
az antropozófia tudománya. Ha két 

szóval kellene meghatározni, akkor 
ez az emberrel és a világgal fog-
lalkozik, de a mai tudományokétól 
meglehetősen eltérő metódussal. Bár 
a négyéves képzés alatt nem keveset 
foglalkoztunk antropozófiával, nem 
mernék többet állítani, mint hogy 
az előszobájába távolról bepillant-
hattunk. Annyit mindenesetre bizton 
mondhatok, hogy bár sok munkát 
igényel, működőképes és hatékony 
eszközt adhat a tanár kezébe.

– Különleges év áll mögöttünk. 
Gondolom, a felvételi folyamat sem 
volt a szokásos. Hogyan zajlott? 

– Sajnos, nem volt lehetőség 
minden gyerekkel a szokásos módon 

találkozni, játékos formában ismer-
kedni. A szülők többségével is csak 
számítógépen keresztül tudtunk be-
szélgetni. De úgy vagyok ezzel, hogy 
néha hagyni kell valamit a Jóistenre 
– vagy ha úgy jobban tetszik a sorsra – 
is. Úgysem lehet mindig okos az 
ember. 

– Hogy érzi magát a pátyi 
iskolában?

– A Pátyi Waldorf  Iskola szerin-
tem jó iskola. Már beszéltem a jó 
iskola kritériumairól. Ezek mind meg-
vannak, így pedig csak jól érezhetem 
magam itt.

Kopjári Rita

GYERMEKNAP A DÉDELGETŐ BÖLCSŐDÉBEN

Monosné Vasuta Terézia – bölcsődevezető-helyettes, kisgyermeknevelő

A gyermeknap az év egyik legfontosabb napja, pláne egy bölcsődében. Az igaz, hogy itt minden nap az 
apróságokról szól, de egy gyereknap, azért mégiscsak más. Ilyenkor színes lufik díszítik az udvart, 
finomabbnál finomabb sütemények sorakoznak az asztalokon, és az egész család eljön, hogy közösen 
játszanak, vidámkodjanak.
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Gyereknap alkalmából a Dédelgető Bölcsőde apró-
ságai igazán izgalmas nap elé nézhettek 2021. május 
28-án. A délutáni alvást és az uzsonnát követően a 
feldíszített udvar várta a kicsiket, szüleiket, testvéreiket. 
A szeles idő miatt a tágasra nyitott csoportszobában 
várta őket a Hangicsálda program zenei nevelési elvei 
szerint tervezett bölcsiszínházi előadás, rengeteg lufi, 
lufihajtogatással együtt, buborékfújás, kint a játszó-
kertben pedig egy igazi tűzoltóautót nézhettek meg 
kívülről-belülről. Beülhettek az utas- és sofőrtérbe, és 
felpróbálhatták a tűzoltók sisakját is, amibe bizony még 
sok idő, míg belenőnek. 

A kicsik fáradhatatlannak tűntek, a lufifújó asztalánál 
folyamatosan sorakoztak. Mindannyian nagyon boldogok 
voltak különleges szerzeményeikkel. 

Rengeteg mosolygó arcocska bizonyította, hogy 
nagyon jól sikeredett a gyermeknapi program. 



12

– Mi közel egy időben érkez-
tünk Pátyra, ráadásul mindketten 
Biatorbágyról. Emlékszem, a 
vezető hírek között volt akkoriban 
a faluban az óvoda helyzete: sok 
probléma, tán még peres ügy is 
forgatta fel a nyugalmat az intéz-
ményben. Egy évtized távolából 
hogyan értékeled ezt az első idő-
szakot?

– Valóban káoszos helyzetbe 
kerültem, de viszonylag rövid idő 
alatt kijöttünk a gödörből. És nem 
az én vezetői tapasztalatomnak kö-
szönhetően, hanem a kollégák közös 
akaratának, mert a hosszú és kimerítő 
háborúskodás után ők is békét óhaj-
tottak, és ezért tett is mindenki. 

– Említetted előbb a tapasz-
talatot. Úgy tudom, Budaörsön 
vezető helyettesként dolgoztál, 
mielőtt a Pátyolgatóba jöttél, 
tehát valamennyi vezetői tapasz-
talatot már begyűjtöttél ekkorra.

– Pár évig dolgoztam szakmai 
vezető helyettesként, a működte-
tésről azonban kevesebb ismeretem 
volt, ugyanakkor a szervezetfejlesz-
tésben részt vettem. Ez adott bátor-
ságot, a pályázáshoz, amellett, hogy 
az élethelyzetem is hozta a változ-
tatás szükségességét. Eleinte azért 
jogszabállyal keltem, jogszabállyal 
feküdtem, a tanügyigazgatás rejtel-
meinek a tanulmányozása töltötte 
ki minden időmet. 

– Mikor érezted azt, hogy 
megkapaszkodtál mint vezető?

– Az első év végére, amikor már 
könyvelhettünk el sikereket is. Mert 
akkor is dolgoztak kiváló óvónők a 
csapatban, például még aktív volt 
az a tíz szuper pedagógus, akik 
azóta már nyugdíjba vonultak. A 
másik fontos változás az intézményi

kommunikációban következett be. 
Helyre kellett állítani az ovi jó hírét 
a szülők körében, illetve a településen.

– Erre láthatóan tudatosan 
törekedtek azóta is, hiszen a Pá-
tyolgató hírek rendszeresen meg-
töltik az egy-két oldalt. S az ak-
tuális írások mellett időről időre 
jelentkeztek remek ismeretter-
jesztő cikkekkel is. 

– Sokat bátorítom a kollégáimat, 
hogy merjék felvállalni a szakmai-
ságukat, ha cikket írnak, ha szülői 
értekezletet tartanak, mondják el, 
egy-egy feladat, esemény kapcsán, 
hogy mit miért csinálnak. Aztán 
folyamatosan keressük, hol miben 
újíthatunk, fejleszthetünk, nálunk a 
dajka, az óvodatitkár is rengeteg 
ötlettel áll elő, s a takarító kolléga is 
a maga területén folyamatosan keresi 
hogyan lehet jobb, hatékonyabb a 
munkája. A pályakezdő kollégákat 
is arra buzdítjuk, hogy merjék az 
ötleteiket megvalósítani. 
A pedagógusok elismertsége, meg-
becsülése még mindig alacsony a 

„A pedagógusok társadalmi megbecsültsége még mindig alacsony, ezt nem tudjuk megváltoztatni, de 
helyben érhetünk el eredményeket” – vallja Demény Erika óvodavezető, aki tesz is ezért nem keveset 
Pátyon. A Pátyolgató elismertségét jól példázza, hogy idén a Képviselő-testület az Év pedagógusa Díjat 
az intézmény vezetőjének ítélte oda, aki harmadik ciklusra is bizalmat kapott az irányításra. Ebből az 
alkalomból faggattam Erikát szakmáról, vezetésről, elkötelezettségről…

társadalmunkban, ezt nem tudjuk 
megváltoztatni, de helyben érhe-
tünk el eredményeket. A szakmai-
ságunk megmutatásával, a nyitott-
sággal, az újító-kezdeményező szem-
lélettel, a kulturált kommunikáció-
val. Mindezek következtében pl. a 
Szülői Szervezettel harmonikus lett 
a viszony, már nem tartanak bennün-
ket ellenségnek, kölcsönösen tisztel-
jük egymást. És az ajtóm is nyitva 
áll mindenki előtt. Úgy gondolom, 
ha határozott a vezetés, és határozott 
kereteket jelöl ki, jól tudunk együtt-
működni, és a szülők is megnyil-
vánulhatnak, mert vannak fórumok, 
ahol meghallgatják őket. 

– Kikből áll most az óvoda 
vezetése és milyen a munkameg-
osztásotok?

– Két vezetőhelyettesem van, 
Stefanné Rokaly Elvira, Rekettyei-
Püspöki Beatrix, mindketten régóta 
dolgoznak az oviban, Elvira mióta 
idejöttem a helyettesem, Betti pedig 
pár éve, miután Nyitrainé Malin-
ka Ibolya nyugdíjba ment. Kiváló  

INTERJÚ
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„Óvónő vagyok, jelenleg vezető beosztásban”

BESZÉLGETÉS DEMÉNY ERIKÁVAL
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szakemberek mindketten, s rendkívül 
hasznos, hogy egy-egy döntés előtt 
három pólusról tudunk egyszerre a 
helyzetre tekinteni, vagy tudjuk egy-
más szemét nyitogatni, a véleménye-
ket ütköztetni. A munkaközössége-
ink is alapvetően demokratikus elve-
ken működnek, megosztjuk a véle-
ményünket egymással, és a problé-
mákat is igyekszünk közösségként 
kezelni és közösen megoldani. Ettől 
persze még gond nélkül döntök 
egyedül is, ha a helyzet megkívánja. 
Annál is inkább, hisz ők csoport-
ban is dolgoznak, napi öt-öt és fél 
órát. Ahhoz, hogy a gyerekekkel 
teljes értékűen tudjanak foglalkoz-
ni, nekem nagy szeletet kell vállal-
nom a vezetői feladatokból, de a-
mikor egy-két hétre szabadságra me-
gyek, remekül megállják a helyüket.

– És ekkor ki is kapcsolsz min-
den telefont?

– A hivatalosat igen, de a magán 
telefonszámomon a kollégák elérnek. 
Azt gondolom, a folyamatos készen-
lét hozzá tartozik a vezetői munkához.

– Milyen létszámú és össze-
tételű a tantestület?

– A 310 kisgyermek nevelését 
ötvenöt fős tantestület végzi. Sok a 
fiatal és középkorú kolléga, néhá-
nyan állnak nyugdíj előtt, de ők is 
fiatalosak. A pályakezdőket közép-
korú mentorok mellé osztjuk be. S 
érdekes színfoltja a csapatunknak, 
hogy több pályaelhagyó vagy más 
szakmából érkező óvónővel is dol-
gozunk, akik negyven körül, több 
gyermek után döntenek, hogy inkább 
ezt a pályát választják, vagy újra 
visszatérnek más területről. Ők pá-
lyakezdőnek számítanak, de már 
szélesebb látókörrel érkeznek, valós 
választás eredményeként, ami erősíti 
a szakmaiságukat. Magam is kika-
csintottam a szakmából egy rövid 
időre. Nem baj, ha van másik pólusa 
is az életünknek, az intézményen 
belüli szakmai továbbképzéseknél 
is támogatom az egyedi választást, 
bátorítom a kollégákat, hogy te-
kintsenek a szűk szakmán kívülre. 

INTERJÚ

– A pandémia meg is követelte, 
hogy új területeken is jártasságot 
szerezzenek. Hogyan éltétek meg 
ezt az időszakot az oviban?

– Senkinek nem volt könnyű, a 
sok új előírás, a sok változás a 
működésben, az óvónők munká-
jában – ezekhez kellett alkalmaz-
kodni. A nyitottságunkat viszont erő-
sítette az online-tér. Néhány eset-
ben pedig a jelenléti foglalkozá-
sokhoz is megtartottunk elemeket. 
Például a gyermeknapot tavaly úgy 
tudtuk megoldani, hogy az óvó 
nénik hagyományos műsorát föl-
vette Nagy Marci videóra. Idén pedig 
Perger Zsuzsi rendezésében látvá-
nyos kisfilmet készített Marci, és 
ezt vetítettük le a gyerekeknek, amit 
nagyon élveztek, hiszen ott ültünk 
mellettük, amikor néztek bennün-
ket A kiskakas gyémánt fél kraj-
cárja mesében.

– Erika, arról már beszéltünk, 
hogy vezetői tapasztalatot igazán 
az elmúlt tíz évben, Pátyon sze-
reztél, de van előtted esetleg jó 
példa vagy örökölhettél ehhez 
tehetséget?

– Édesapám a Sugár Keravill 
nagy áruház vezetője volt, kétszáz 
ember dolgozott a keze alatt. De 
nem a vezetésben adott példát, ha-
nem az az ő öröksége, hogy az 
életével üzente a legfontosabbat: 
azt, amit csinálsz, nagyon jól csináld! 
Az emberek, a veled dolgozók 
mellett elkötelezett legyél. Termé-
szetesen, elvégeztem a BME-n a 
közoktatás vezető képzést, több tré-
ninget, s rengeteg könyvet olvasok 
a vezetésről. De, azt mindig hang-
súlyozom: én óvónő vagyok, jelenleg 
vezető beosztásban! Nem hiszek 
abban, hogy úgy lehet óvodát irá-
nyítani, hogy a vezetőnek nincs a 
kisujjában a szakma, mert e nélkül 
se tekintélye nem lesz, se színvonala
a munkának! Az óvodában a veze-
tőnek a gyerek az első, utána a szak-
maiság és a dolgozók! Gyerekszeretet 
nélkül hiába igazgat, mert ismerni kell 
a gyerekeket, hogy tudj tenni értük!

– Háromszáztíz kisgyerek ese-
tében hogyan tudod ezt megva-
lósítani?

– Általában délelőttönként 11-
12 óráig ritkán lehet az irodámban 
megtalálni, mert a gyerekcsoportok-
ban vagyok. Remek óvodatitkárunk, 
Muzsiné Buzás Annamária, tartja 
addig a frontot a telefonnál. Fontos, 
hogy lássam, ismerjem a gyereke-
ket, hisz így tudok az óvónőknek és 
dajkáknak is segíteni. És az a jó, 
hogy a munkatársaim sem veszik 
ellenőrzésnek a jelenlétemet, hanem 
támogatóként számítanak rám, ö-
rülnek, ha megyek és igényelik is. 
Nekem meg nagyon jólesik, ha be-
lépek a csoportba és játékba hívnak 
a gyerekek, mert elfogadnak, nem 
idegenként kezelnek, s ekkor az óvó-
nő bújik ki belőlem.

– Édesanya és feleség is vagy. 
Hogyan viseli a család a mun-
kádat?

– A férjem is vezető beosztás-
ban dolgozik, de kölcsönösen igyek-
szünk segíteni egymást, s amikor 
kisebbek voltak a gyerekeink, a nagy-
szülőkre is számíthattunk. A gyere-
keim felé persze van lelkiismeret-
furdalásom, mint általában a hasonló 
helyzetben lévő édesanyáknak, de 
már mindketten befejezték a közép-
iskolát, és a saját útjukat keresik. 

– Az év pedagógusa díj az 
Önkormányzat elismerése. A 
kollégáid hogyan fogadták? 

– Az eddigi rendszer szerint ál-
talában az intézmény javasolta a ki-
tüntetettet és a közösségünk meg-
szavazta, ezért én most is kértem 
szavazást, s nagyon örültem, hogy 
szinte egybehangzóan támogattak. 
Folyamatosan tapasztaljuk a fenntar-
tó önkormányzat támogatását, ami 
nagyban hozzájárul a sikereinkhez. 
Ugyanakkor rendkívül fontos szá-
momra a fenntartó megfogalmazott 
elismerése, hisz vezetőként is szük-
ségünk van a pozitív visszajelzésekre. 

Szádváriné Kiss Mária

2021. június
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ÉLETMÓD
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ÓVODÁBÓL ISKOLÁBA 1970-BEN 

Az 1970-ben iskolába induló csoport.
Megköszönöm Simon Csabának a fotó kölcsönzését és adatolását. 
Klári néni gyerekei fentről lefelé és balról jobbra.

1. sor: Silingi Margit, Furuglyás Zoli, László Ferenc, Kusner 
Szilvia, Kollár István, Dombi Csaba, Kocsi Erika, Tóth Tímea, 
Rónaszéki Beáta, Varga Ilike

2. sor: Dani Ferenc, Murin Krisztina, Unyi István, Majzik 
Ferenc, Kolozsvári Ibolya, Bába István, Kukli Gábor, Monos 
Győző, Nyitrai Vali, Gulyás Gabriella

3. sor: Bóka Gyula, Kukli Edit, Simon Csaba, Juhász Zoli, 
Vígh Lajos, Kerék Vilmos, Kerék László,  Papp László, Farkas Márton

Szabó Andrásné – Páty Faluközösségért Alapítvány

A hazakísérő telefon 2017-ben azzal a szándékkal indult, hogy 
támogatást, biztonságérzetet és magabiztosságot nyújtson azoknak, 
akik kénytelenek éjszaka vagy kora hajnalban egyedül gyalogosan 
útra kelni. Mielőtt beszélgetésbe kezdenél az operátorral, elkéri 
a telefonszámodat, a tartózkodási helyedet és az úti célodat. 
Ezeket az adatokat nem kell megadnod, de célszerű, hiszen baj 
esetén azonnal intézkedni tudnak és segítséget küldeni. Beszélgetés 
közben a hívásfogadó az internetes térképen megkeresi az indulási és 
érkezési pontodat, majd beszélgetés közben kb. 2–5 percenként 
megkérdezi, hogy hol jársz és ellenőrzi a térképen. Szükség esetén 
segítséget küld, haladéktalanul hívja a 112-es segélyhívó számot. 

Ha éjszakai sétád közben bizonytalanul érzed magad vagy 
félsz, akkor a 06 80 442 422-es zöld (ingyenes) számon 
vagy a 06 30 899 3465-ös normál tarifás számon hívhatod 
a Hazakísérő Telefont.

Hétfőtől szombatig 22 órától hajnali 4 óráig, 
vasárnap 22 órától hajnali 1 óráig várják a hívá-
sokat. Az egész ország területéről korlátozás nélkül 
hívható.

Ha buliból egyedül kell hazaindulnod, mert nincs, aki elkísér-
jen, lekésted az esti járatot, nincs pénzed taxira és senki nem tud 
kocsival hazavinni, ne feledd, hogy nem vagy teljesen egyedül! 
Hívd a Hazakísérő telefont! 

HAZAKÍSÉRŐ TELEFON
Segítség kamaszoknak és szüleiknek

Múltidéző

ELTŰNT GYERMEKEK VILÁGNAPJA  – MÁJUS 25.

Mik az eltűnések lehetséges okai?
– kisebb gyerekeknél előfordulhat, hogy belemerül a játékba és elkóborol 
– kamaszkorban jellemzően befolyásolja őket a baráti társaság, vagy egy új 

szerelem beteljesülése miatt mennek el otthonról
– kalandvágy (felnőttként történő viselkedés, szórakozás, tiltott dolgok   

kipróbálása)
– érzelmi trauma
– veszekedés szülőkkel/nevelőszülőkkel/nevelővel  
– félelem pl.: iskolai rossz teljesítés miatt
– családon belüli erőszak, bántalmazás, elhanyagolás, nyomasztó családi légkör
– gyermekotthonokban élőknél az intézeti körülmények nem, vagy nehéz elfogadása
– bűncselekmény áldozatává válás (emberrablás, emberkereskedelem, 

emberölés, szexuális bűncselekmények)

Mi a teendő, ha eltűnt a gyermekük?
– hasznos az eltűnt gyermek kapcsolatrendszerének feltérképezése, 
   a vele szorosabb kapcsolatban álló barátok, ismerősök felkeresése,
– a közösségi oldalakon rövid idő alatt nagyszámú felhasználó tudomására 

hozható az eltűnés, valamint gyermekük ismerősei is riaszthatók,
– fel kell keresni azon helyeket, amelyeket tudomásuk szerint 

gyermekük szabadidejében szívesen látogat,
– a rendőrség értesítése és hatékony közreműködés a hatósággal a 

gyermek felkutatása érdekében
A legfontosabb azonban, hogy az érzelmeiket, gondolataikat ismerjük, 
figyeljünk gyermekeinkre, az intő jelekre, idejében foglalkozzunk azokkal és 
forduljunk szakemberhez. Segítségért fordulhatnak a -ás ingyenesen 
hívható telefonszámon a Kék-Vonal Alapítvány munkatársaihoz.

116-000

Az eltűnt gyermekek világnapja Ronald Reagan amerikai elnök által 1983-ban kezdeményezett nemzetközi emléknap, melyet először 1979. május 25-én 
New Yorkban eltűnt 6 éves kisfiúra, Etan Patzra és sorstársaira emlékezve tartottak ezen a napon. A világnap célja, felhívni a figyelmet az eltűnt és 
bántalmazott gyermekekre, a megelőzésre, illetőleg az országok közötti együttműködés fontosságára.

Mindenki kötelessége az eltűnt gyermekek megtalálását, családba, otthonba történő visszatérését támogatni, segíteni!
Amennyiben eltűnt vagy megszökött a gyermekük, ne felejtse minden esetben értesíteni a rendőrséget, hogy minél hamarabb újra biztonságban lehessen!
 Az eltűnésről személyesen is megtehetik bejelentésüket bármelyik rendőrkapitányságon vagy a jól ismert -es vagy -es telefonszámokon!  107 112

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály
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NYÁRVÁRÓ VERSEK AZ ÚJRAKEZDÉSRŐL
Ezzel a mottóval indult Kiss Eszter színművésznő 
irodalmi barangolása a Közösségi Ház kertjében, de a 
szeles hűvös idő „beköltöztetett” bennünket. Régi és 
kortárs költők életéből és verseiből válogatott szemel-
vények négy férfi és négy nő munkásságából adott 
ízelítőt. Hangsúlyozva az újrakezdést, nyárelő havának 
júniusnak és azt követő időszaknak reményteli vára-
kozását a líra eszközével.

CIVIL

2021. június

Szabó Andrásné

Szeretettel várunk mindenkit június 12-én szombaton, délután 3 órára a Pincehegyen „évadzáró” irodalmi barangolásra. 
Jó idő esetén a szabadban, esős, hűvös időben egyik pincében tartjuk. 
Témánk: Irodalmi extravagancia; Nyelvi találmányok az irodalomban.
Lehet hozni kedvenc példákat a témához és egy kis csemegét a kötetlen beszélgetéshez

FOLYTATJUK!

III. BUDAKÖRNYÉKI SÖRFESZTIVÁL – Budakeszi, Fő téri park 

2021. JÚNIUS 18. PÉNTEK 

15.00–15.30 Páty: Tintér Gabriella népdalénekes
15.30–15.45 Páty: Német Nemzetiségi Önkormányzat      

Rozmaring tánccsoportja

2021. JÚNIUS 19. SZOMBAT SZÍNPADI PROGRAMOK:

SZÍNPADI PROGRAMOK:
14.30–15.00 Herceghalom:  Bereczki Csaba pánsípművész

16.00–16.30 Budajenő: Fényes Eszter zenekara
16.30–17.00 Pilisjászfalu Kápolna zenészei
17.00–17.30 Biatorbágy: Biatorbágyi Népdalkör
17.30–18.00 Tök: Oro Bankán Projekt zenekar
18.15–18.45 Tinnye: Pathália Miniszínpad
19.00–20.00 Berki Tamás – Sárik Péter
21.30–23.00 Ocho Macho
23.00–00.30 Retro Disco Kovács ”Nagyember” László

10.00–10.30 Budakeszi Fúvós Zenekar
11.00–12.00 Kolompos zenekar
12.30–13.00 Budakeszi – Német Nemzetiségi Iskola műsora
13.30–14.00 Perbál – Messessippi zenekar
14.10–15.00 Nagykovácsi – Milfmen zenekar
15.00–15.45 Danny mesél
17.30–18.30 Mystery Gang
19.30–20.30 USNK (előzenekar)
21.30–23.00 Gönczi Gábor és a Smile Rock Circus
23.00–01.00 RETRO DISCO Klamancsek Krisztián Retro Rádió

 
............................

SZÍNPAD MELLETTI PROGRAMOK MINDKÉT NAP:
Települési önkormányzatok bemutatkozó sátrai: 
– turisztikai értékek bemutatása
– gasztronómia különlegességek
– Labdarúgó EB meccsközvetítések LED falon
– EB TOTÓ
– Sörpingpong
– EFI Biatorbágy – Lelki Egészség Központ:
   ingyenes egészségfejlesztő program
– BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt.           

bemutatkozása...

GYERMEKPROGRAMOK: 
– Izolda Népi játszóház
– Sakk-Go
– Lego és vasútmodell sátor
– Grafikeszi alkotóműhely
– kis vidámpark
– póni lovaglás
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CIVIL

CSILLA VON BOESELAGERRE EMLÉKEZVE

2021. június

„Nekem a máltai kereszt nem dekoráció, hanem egy komoly 
lelki világot és gondolkodásmódot jelent, az életem nagyon 
fontos része. Amikor azt mondom, hogy ennek a rendnek a 
munkáját vállalom, akkor én azt tényleg száz százalékig úgy 
gondolom és próbálok aszerint cselekedni”

„...szépen csendesen bekopogott az Úr a szívem 
ajtaján, azzal a feladattal, melyre azt mondom, hogy 
a hivatásom…erre készített fel eddigi életemben. 
Megismertette velem a menekült, a kirekesztett, a 
szegény, a rokkant-beteg státuszt, hogy tudjam, mi 
van annak a lelkében, s mennyire rászorul az együtt-
érzésből fakadó aktív segítségre az, aki ilyen 
helyzetben él. A caracasi ferences kolostorban közel 
került hozzám a nagy koldus, Assisi szent Ferenc. 
Beszélek magyarul, németül, angolul, olaszul, spa-
nyolul. Kutatóként megtanultam a precizitást. Sok 
emberrel dolgoztam a marketingszakmában. Jó 
kapcsolatteremtő képességem, emberismeretem 
kicsit innen is ered.” – vallotta elhívásáról Dobos 
Mariann A szeretet önkéntesei című könyvében 
Csilla von Boeselager, aki az egyik megalapítója a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak. Fényes Csilla 
néven látta meg a napvilágot 1941. május 17-én 
Budapesten, s hosszú betegség után 1994-ben fe-
jezte be földi életútját. 80. születésnapja alkalmából 
Pátyon egykori munkatársa, Schumicky András 
szervezett megemlékezést, s ő írta a bárónő élettör-
ténetét is Legeza László Életsorsok – Magyar máltai 
lovagok voltak című könyvében.

András sorsát meghatározó emlékkel kezdi a kötetet 
és a pátyi katolikus templomban tartott megemlékezést 
is. Személyes találkozásuk a 80-as évek végén történt. 
1987-88-ban rendszeresen érkeztek segélyszállítmányok 
Németországból, melyeket Csilla szervezett. A lerakat 
a Zugligeti Szent Család templom plébániáján volt, 
ahol Kozma Imre atyához járt hittanórára András, s 
órák után pakolták a pincébe az adományokat. „Néha 
megjelent egy dinamikus szőke hölgy, aki Imre atyát elrabolta 
tőlünk és fontos dolgokat beszéltek meg. Szerveződött a máltai 
szolgálat, anélkül, hogy mi, fiatalok erről bármit is tudtunk 
volna. 1989 egyik februári hittanórája után Imre atya meg-
kérdezte, kinek lenne kedve május elején Lourdes-ba menni a 
máltaiakkal betegeket kísérni. Természetesen nálam nem volt 
kérdés, már csak azért is, mert a fiatalok közül nekem volt 
egyedül autóm.” A 32 éves Mercédeszével vágtak neki az 
1250 km-es útnak.  A pontos helyszín nem is szerepelt 
a térképen, de végül is megérkeztek Vosswinkelbe. 
„Ismeretlenül meghúztuk a kolompot. Nyílt az ajtó, kijött 
rajta Csilla és szinte önkívületben a nyakamba ugrott és csak 
azt hajtogatta, hogy ez nem lehet igaz.” András sokáig nem 
értette ezt a fogadtatást, hisz tán még a nevét sem tudta 
addig Csilla asszony. De arra is fény derült: „Hozott egy 
fényképet, amin a zugligeti templomban a bal oldali hajóban 
térdel Csilla és imádkozik, mellette Heremann báró ül, aki az 
MHD főtitkára volt, és én előttük ülök és Csepregi László 
barátomat pumpálom levegővel, mert légzésbénult volt. 
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Csilla ezután elmesélte, akkor és ott azért imádkozott, hogy 
ilyen ember kellene neki máltai munkára. És imája meghall-
gatásra talált. Ettől a naptól kezdve egy nagyon szoros „anya-
fia” barátság alakult ki közöttünk.” – idézte föl első talál-
kozásukat András. 

Fényes Csilla alig volt hároméves, amikor szüleinek 
vele és a nővérével együtt menekülniük kellett a Vörös 
Hadsereg elől. Bajorországba, Landshutba kerültek, s 
onnan Venezuelába vándoroltak ki 1947-ben. A két 
lányukat taníttatták, így Csilla 1961-ben kémikusi diplo-
mát szerzett. Aztán 1962-ben egy operáción esett át, s 
hosszú, súlyos betegség után, 50%-os rokkantként 
hagyta el a kórházat 1964-ben. Munkát végül New 
Yorkban kapott, ahol 1970-ig dolgozott. Majd Frank-
furtba került, és itt ment férjhez 1973-ban Wolfhard 
von Boeselager báróhoz, aki a filozófia doktora volt. 
Két gyermekük született, és évekig nevelték egyik 
rokonuk fiát. Csilla asszony 1985-ben hittanos fiatalokat 
készített föl bérmálásra, s úgy érezte, gyakorlati isme-
reteket is szeretne átadni nekik, így elsősegélynyújtó tan-
folyamot szervezett számukra. Már ekkor látta, hogy a 
németországi arisztokraták életmódja nem elégíti ki, 
de a fordulatot egy találkozás hozta meg: Ugron Imrével, 
a máltai lovagok németországi munkaközösségének 
elnökével, aki elmondta neki, hogy most lehetőség lenne 
Magyarországon valamiféle karitatív segítséget nyújtani. 

1988 novemberében már sikerült elérnie a magyar 
kormánynál, hogy megkapja az engedélyt egy Máltai 
Egyesület megalapítására Magyarországon. Ez abban 
az időben szenzációnak számított. Ráadásul elérte azt 
is, hogy 1988 decemberétől újra lehetett szentmisét 
bemutatni a Szent János Kórház kápolnájában Buda-
pesten, Vácott pedig megnyitották a befalazott átjárót 
a régi kórház és a kápolna között, majd 1989 elejétől 
ismét elkezdődhetett a kórházi betegek lelkipásztori 
gondozása az egész ország területén. 

Csilla von Boeselager élete ezek után a folyamatos 
szolgálatban telt el, neki köszönhető a pátyi Gond-
viselés háza is. És óriási szerepet vállalt nemzetközi 
színtéren is, azt mondták róla vezető politikusok, 
hogy élő hidat képez Kelet és Nyugat között. „Olyan 
volt, mint a meleg tűz egy hideg szobában – mondta Ildikó 
lánya –, maga köré gyűjtötte az embereket.” Számos kitün-
tetéssel ismerték el munkáját, Pátyon utcát és parkot 
neveztek el róla, kiállították mellszobrát.

A pátyi megemlékezésen többen felidézték alakját, 
a tőle kapott útravalót. Schumicky András az új templom 
megépülését is az ő munkásságához hasonlította, amely-
ben a hit, az erő és a bátorság kapott főszerepet, az a 
biztos tudat, hogy ahova Isten állít bennünket, ott kell 
Őt és az embereket szolgálni.

A szobornál Csák Attila mondta el gondolatait arról mit is 
jelentett számára ennek a szobornak az elkészítése. Majd 
Csilla von Boeselager leánya, Ildikó olvasta fel a szalagon 
levő neveket, Csilla egykori “harcos társaiét”. 

CIVIL

MSK z

A koszorút Schumicky András és Boeselager-Ketteler Ildikó 
helyezték el. 
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PSE HÍREK
COVID-BESZÁMOLÓ
Ebben a tanévben egyesületünknek a Covid-rendelkezések és a Tankerület döntése értelmében nem volt lehetősége délu-
táni sportfoglalkozásokat tartani a Bocskai iskola épületében, így a judo és a szertorna edzések teljesen kimaradtak idei 
életünkből. Ökölvívás, ritmikus gimnasztika és kosárlabda edzéseink ősszel a szabadban zajlottak, majd az ököl-
vívás és RG online foglalkozás lett, a sakkal együtt (a Művelődési Ház bezárása után nem lehetett már tovább személyes 
edzéseket tartani). November végétől kosárlabda szakosztályunk a Telki sportcsarnokban termet bérelve tudott tovább 
működni. RG-s lányaink februártól Zsámbékra jártak át az ottani szálloda edzőtermét használva, hogy készülhessenek 
versenyeikre, azonban a márciusi iskolazárást követően újra visszatértek az online-térbe. A nehéz felkészülési időszak 
miatt RG-edzőink úgy döntöttek, hogy a májusi megmérettetéseket nem vállalják a csapatokkal, és csak egy korosztály 
indulhat el a Telki-s rendezésű versenyen.  Reméljük, hogy a következő tanévben újra jelen lehetünk megszokott edzéseinkkel 
az iskolában, és a hozzánk járó gyerekek az általuk választott sportágakban újra sportolhatnak. Labdarúgó szakosztályunk 
szerencsésebb helyzetben volt a szabadtéri foglalkozásokkal, egész tanévben tarthattunk edzéseket, a szigorítások idején 
is sportolhattak leigazolt játékosaink. Az éves munkáról, bajnoki eredményekről a következő Pátyi Kurírban beszámolunk.

RITMIKUS GIMNASZTIKA: 
otthoni edzések+egy kis motiváció
Ritmikus Gimnasztika szakosztályunk 
a Covid-rendelkezések miatt heteken 
keresztül online kényszerült edzeni 
az alapozó időszakban. Május 10. 
után kezdtük újra a jelenléti edzése-
ket, nem teljes létszámmal. Mind az 
online, mind az edzőtermi foglal-
kozásokon nagyon szorgalmasan 
dolgoznak a lányok, hálásak vagyunk 
a kitartásukért és a jelenlétükért. 
Ebben a nehezebb helyzetben, ver-
senyek és kevés személyes edzéssel 
úgy gondolom, hogy szüksége van 
minden tornásznak (és az edzőiknek 
is) egy kis extra motivációra. Nem 
is írhatta volna jobbkor Wehovszky 
Vivien – aki 8 éven keresztül volt 

SIKERESEN SZEREPELTEK A BSC TELKI ÉS 
PÁTYI KOSARASOK
A BSC (Ball Sport Club) kosár-
labda egyesület évek óta jelen van 
Telki és Páty településeken. Pátyról 

aktív tagja és csapatkapitánya a ma-
gyar ritmikus gimnasztika váloga-
tott együttes kéziszer csapatának – 
életrajzi regényét, amelyben hihetetlen 
odaadással, őszintén ír pályafutása 
minden szépségéről és nehézségé-
ről. Amint a korlátozások engedik, 
Vivien személyesen is meglátogatja 
majd szakosztályunkat, hogy me-
séljen a 18 évig tartó sportkarrierjéről.  
Addig is, aki érdeklődik a könyve iránt, 
a  
e-mail címen teheti meg. Kitartást 
és további szorgalmas munkát kívá-
nok minden kedves tanítványunknak!

ritmikusgimnasztika.paty@gmail.com

 a gyerekek U11-es korosztály fölött 
átjárnak Telkibe a BSC-be edzeni 
és versenyezni is. Ebben az évben a 
Pest Megyei Kosárlabda Szövetség 
által szervezett bajnokságban a BSC 
mindkét (U11 és U12) csapata be-
jutott a megyei legjobb 3 közé – 27, 
illetve 24 csapat közül.

Nagyon szerencsésnek érezhet-
jük magunkat az új Telki Sportcsar-
nok felépülése miatt! Ez biztosított 
számunkra ideális edzéslehetőséget, 
hogy felkészülhessünk a bajnoki 
mérkőzésekre. 

A gyerekek edzésre járása pél-
dás volt, alig mulasztottak edzést. 
Szerencsésnek mondhatjuk magun-
kat abban is, hogy a versenysorozat 
mind a 8 fordulójában (októbertől 
havonta) ki tudtunk állni, mindig 
megvolt a csapatunk, kevesen be-
tegedtek le.

 

Kéringer Johanna – Pátyi RG vezetőedző
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A csapatok tagjai: U12: Kis Botond, Horváth Márton, Fenó Roland, Szűcs Máté Károly, Ádám Benedek, Gebri 
Botond, Terényi Marcell, Horváth Gábor Zsombor, Kanalas András, Iván Tamás Maxim, Simon Mátyás, Rédey 
Barnabás, Hevesi Bernard, Simon Sára, Mucsi Zalán, Ispán Balázs
U11: Iván Tamás Maxim, Simon Mátyás, Simon Sára, Ispán Balázs, Ádám Benedek, Vida Izabella, Rédey Barnabás, 
Siba Dániel István, Hevesi Bernard, van den Akker Lizzy, Jánosi Ákos, Ispán Petra, Stefán András, Rédei Dorka, van 
den Akker Liam

Karskó János – kosárlabdaedző

A verseny célja: FIDE értékszám szerzése, sakkbaráti kapcsolatok ápolása, lehetőség erős versenyen való részvételre az ifjúsági játékosaink számára, a sportág 
népszerűsítése. A verseny rendezője a Pátyi SE Sakk Szakosztály.
A verseny helyszíne:

őpontja: 2021. június 11–13.
 Páty, Művelődési Ház – 2071 Páty, Kossuth L. u. 77. 

A verseny id
Versenyforma, program: Svájci rendszer két csoportban, 6 forduló, aktuális FIDE szabályok szerint, számítógépes párosítással. (Swiss Manager) 
2200 élő alatti: 2 x 70 perc valamint lépésenként 30 mp. 
1600 élő alatti: 2 x 70 perc valamint lépésenként 30 mp. 
Kötelező regisztráció: 2021. június 11. péntek 14:30-tól 16:30-ig.
Megnyitó: 2021. június 11. 16:30 
 Eredményhirdetés: 2021. június 13. 17:00 Várakozási idő 30 perc!
Versenybíró: CM Horváth Csaba, FIDE licence-szel rendelkező országos versenybíró 
Nevezési díj: Egységesen 5000 Ft mindkét csoportban.

Határidő – 2021. június 9. szerda Ezután nevezők 1000 Ft-tal több nevezési díjat fizetnek. 
A versenyen érvényes versenyengedéllyel lehet részt venni, külföldi játékos esetében pedig csak rendezett Fide ID szám és FRD esetén.
Nevezés:

Egyéb tudnivalók: 
A verseny minimum 40 fő részvételével kerül megrendezésre, és maximum 80 főt tudunk fogadni. A verseny állása, párosítása folyamatosan megtalálható lesz a  oldalán. 
Óvás: az aktuális forduló befejezését követő 10 percen belül írásban a főbírónál, bruttó 5.000.-Ft óvási díj egyidejű befizetésével. Az óvás díját annak eredményessége esetén 
visszafizetjük. A verseny elején kijelölésre kerül 3 tagú zsűri. Az előzetes nevezőknek is kötelező a helyszíni regisztráció 16:30-ig. Ellenkező esetben törlésre kerülnek a rajtlistáról, és 
nem lesznek párosítva. Szállás és étkezés információkat később tudunk megadni. A versenyen szigorúan be kell tartani a koronavírussal kapcsolatos szabályozásokat. 
(kormányrendelet, MSSZ intézkedések) Utazás: Páty Budapesttől 25 km-re található. Budapest Széna térről távolsági busszal 30 perc alatt elérhető. A buszok félóránként indulnak.
A programváltozás jogát fenntartja a szervezőség!

Nevezési tudnivalók: 

 Gombócz Ferenc      ferenc.gombocz@gmail.com      +36 70 4580037   

www.chess-results.com

V. PÁTYI PINCENAPOK SAKK KUPA
2021. június 11–13.Nemzetközi FIDE sakkverseny 2200 és 1600 élő alatti játékosok számára: 

DÍJAZÁS:
1. hely: 30000 Ft  + kupa + érem + oklevél
2. hely: 20000 Ft  +  érem + oklevél
3. hely: 10000 Ft  +  érem + oklevél
A legjobb, nem díjazott ifjúsági, női, és szenior versenyző különdíjat kap. 
A pénzdíjakat nem osztjuk meg.

U2200 1. hely: Kupa + érem + oklevél + könyvjutalom
2. hely: Érem + oklevél + könyvjutalom
3. hely: Érem + oklevél + könyvjutalom
Holtversenyes helyezések eldöntése:
Buchholz, Berger, Progressziv.

U1600

Egy kis statisztika: 
– a „nagyobbak”, a 12 évesek 
(2009-ben, vagy később születettek) 
898 pontot dobtak és 757 pontot 
kaptak a nyolc forduló alatt.
– a „kisebbek”, a 11 évesek (2010-
2011-ben születettek) 1064 pontot 
dobtak és 691 pontot kaptak a nyolc 
forduló alatt.
Előttünk vannak még a 3-as döntők, 
ahol igyekszünk majd véghezvinni 
a lehetetlent, és megpróbálunk egy 
bronznál is szebben csillogó érmet 
nyerni, de ha ez nem sikerül, én 
akkor is nagyon büszke leszek tanít-
ványaimra.



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

2021. június

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
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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 

2021. június

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



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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„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját, szép vigyázattal, csendben csiszoljam kristályba!”  /Németh László/
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