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MSK z tördelés, korrektúra

L PJEN BELJEBB!É

„S ki tartja az íjat, látja a célt a végtelen útján”
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Önkormányzatunk idén is támogatja a pátyi gyerekek táboroztatását, illetve köszöni minden 
olyan szervezet munkáját, akik időt és energiát fordítanak a gyerekek tartalmas nyári időtölté-
sére. Évek óta működik a Bocskai Általános Iskolában az Önkormányzat finanszírozásában a 
napközis tábor, ezt idén is biztosítjuk. Támogattuk továbbá a református gyermektábort, 
pályázaton keresztül a cserkészek táborozását, illetve a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által 
szervezett tábort is. Mindezen programokra hozzávetőleg 2,5 millió forintot szán településünk.

A tanév végével átadásra kerültek a Bocskai ösztöndíjak is. Két pedagógus mellett, 12 db 

MSK zSzádváriné Kiss Mária – főszerkesztő

Önkormányzati hírek
Pátyolgató Óvoda
Bocskaisokkk
Bölcsőde
Waldorf
Interjú – Szöllősiné Silingi Margit

Trianon
Civil
Életmód
Múltidéző

ta
rt

al
om

04
06
08
10
11
12
14
15
18
20

3

tanulmányi és 6 db szociális ösztöndíjat tudtunk kiosztani támogatva ezzel a tanárok és diákok kiemelkedő munkáját.

Egyelőre még nem látható módon, de a háttérben azért halad az autópálya lehajtó projekt is. A júniusi ülésén a 
képviselő-testület több különböző önkormányzati ingatlan tulajdonjogát adta át ingyenesen, közérdekű célra 
országos közút kialakítására a Magyar Államnak, illetve a NIPÜF vagyonkezelésébe. Ezen felül jelenleg is azok-
nak a szükséges területeknek a kisajátítása folyik, amelyeket idáig a tulajdonosaik nem adtak át. Ezen eljárások 
után a közbeszerzés kiírása következik majd, amelynek eredményes és jogerős zárásával kezdődhet az építkezés.

A rendkívül rossz állapotú Boglárka utca építésére beérkeztek az ajánlatok, a képviselő-testület döntött, így 
júniusban megkezdődhetnek a munkálatok, vízelvezetéssel, szegéllyel, aszfaltozással. Jelenleg is fut egy, az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról” szóló pályázatunk (50 százalékos támogatással) a 
Belügyminisztériumnál, amelynek keretében majd 34 millió forintból megépülne a Dózsa György út, Ady E. és 
Árpád u. közötti szakasza, illetve a Bartók B. és az Orgona u. közötti útszakasz. Reméljük sikerrel járunk.

A Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület, Zsámbék Város Polgármestere és a Zsámbéki-medence Táj-
védelmi Egyesület indítványára a Képviselő-testület úgy döntött, hogy Páty is csatlakozik a Zsámbéki-medence 
Natúrpark megalakításáról szóló kezdeményezéshez. A natúrpark helyi közösségek által létrehozott tájszintű 
együttműködés, melynek célja az érintett tájak természeti és kulturális örökségének a megőrzése, bemutatása és a vidék 
fejlődését elősegítő hasznosítása. A natúrpark az integratív védelem elvére építve a tájat és a természetet nem a tájban 
élő embertől, hanem azt vele együtt hasznosítva kívánja védeni. A Natúrparkok alkalmasak a táji, természeti és kulturális 
örökségen alapuló, azokat bemutató és a fenntartásukhoz hozzájáruló turizmus infrastruktúrájának fejlesztésére. 

A magyar vidék természeti, tájképi és kulturális értékeinek megőrzését, bemutatását és gyarapítását, identi-
tásának megerősítését, valamint az ezen értékeket hasznosító gazdaságának fejlesztését támogatja a natúrpark 
mozgalom. Ezzel a kezdeményezéssel további plusz források bevonását várjuk a környék turizmus fejlesztésébe.

Autópálya lehajtó

Natúrpark kezdeményezés
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BEKÖSZÖNTŐ

NYÁRI TENNIVALÓK

ÁLDÁS HAVA
„Ég a napmelegtől a kopár szík sarja,
Tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta;”
– jutnak eszembe Arany János Toldijának kezdő sorai a 
mostani embert próbáló júniusi hőségben. Közben pedig 
jönnek a frissítő jó hírek: talán sikerül kiszabadulnunk a 
járvány szorításából, talán szabad nyarunk lehet. Július, 
vagyis Áldás hava köszönt ránk, hogy megajándékoz-
zon, s megérlelje az új kenyeret, az új Életet nekünk és 
bennünk.

Minden Kedves Olvasónak kívánok örömteli, békes-
séges, megújulást hozó, testi-lelki táplálékokkal megáldott 
nyarat!

Tisztelettel:

Székely László – polgármester

2021. július

Székely Magda: Albigens töredék 

II. Mikor a jóra semmi jel,
jel nélkül is indulni kell
az egyre sürgetőbb sötétben, 
amíg kigyúlva, mint az ablak,
magam világítok magamnak. 



MSK z

A magyar egészségügy és a köztisztviselők napja alkal-
mából június 28-án hétfőn egy fogadással egybekötött 
műsoros est keretében köszöntötte Székely László pol-
gármester és Dr. Bencze Gergő János képviselő a tele-
pülés egészségügyi dolgozóit és köztisztviselőit. Székely 
László kiemelte, hogy a mögöttünk hagyott év komoly 
megpróbáltatások elé állított sokakat, főként az egész-
ségügyi dolgozókat. Megköszönte a körzeti orvosok köré 
szerveződött oltócsoportok munkáját és bejelentette, 
hogy az önkormányzat négynapos pihenést biztosít 
számukra teljes ellátással Zsobokon a felújított pátyi 
vendégházban. 

Az év köztisztviselője címet két hivatali dolgozó kapta 
meg: Polgár Sándorné, aki 24 éve anyakönyvvezetője 
az önkormányzatnak, illetve Benyák Éva, a műszaki 
osztály vezetője, akinek számtalan beruházás szakszerű 
levezetését köszönheti a település.

Az est folyamán Harazdy Miklós, Liszt Ferenc-díjas 
egyetemi oktató, zenész és barátai adtak színvonalas 
műsort a meghívottaknak.
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2021. július

KÖZTISZTVISELŐK ÉS EGÉSZSÉGÜGYIEK KÖSZÖNTÉSE

Mint minden évben, idén is eljött a gyommentesítési időszak! Felkérem minden érintett ingatlan tulajdonosát vagy használóját, hogy a különféle gyomoktól, de különösen 
a parlagfűtől tisztítsa meg az ingatlanát és az ingatlana előtti közterületnek a jogszabályban meghatározott részét vegyszeres vagy mechanikai úton (kaszálással).

A gyomnövények megkeserítik szomszédaik, barátaik és családjuk életét, hiszen ma már szinte minden családban találunk olyan embert, aki allergiás valamelyik növény 
pollenjére. Az emberi egészséget veszélyezteti, aki nem tesz semmit a gyomos területének rendbetétele érdekében. A parlagfű az allergia kialakulásában, tüneteinek 
megjelenésében kiemelt szerepet tölt be, de a többi gyomnövény (disznóparéj, fekete üröm stb.) sem okoz kevésbé rosszabb tüneteket, ha valaki érzékeny rá.

Azon tulajdonost vagy használót, aki a fent leírt kötelezettségének nem tesz eleget kétszeres hátrány is éri, hiszen egyrészt meg kell fizetnie az ilyenkor kötelezően 
megállapítandó növényvédelmi bírságot és még az elrendelt közérdekű védekezés (kaszálás) költségét is.

Hivatalom munkatársai nem tudnak minden problémás területet felkutatni, ezért az elhanyagolt, gyomos, parlagfűvel fertőzött területek felderítésében számítunk a 
lakosság segítségére! Kérjük, hogy aki problémás területről tud, az jelezze a Polgármesteri Hivatal felé a -es telefonszámon, illetve e-mailben az

elérhetőségen. A bejelentésben pontos adatokkal kérjük megjelölni a gazos ingatlant, esetleg fényképet is mellékelve vagy a bejelentőnek 
kérjük megadni a telefonos elérhetőségét a helyszín beazonosíthatósága érdekében.

Kérem, hogy mindenki törődjön a környezetének rendben tartásával, legalább a saját egészsége megőrzése érdekében!

06-23-555-531  
ugyfelszolgalat@paty.hu 

FELHÍVÁS GYOMMENTESÍTÉSRE ÉS PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSRE

Dr. Hekman Tibor – jegyző



– kurírinfó –

5

ÖNKORMÁNYZAT

A Budakörnyéki Íjász Egyesület a MOL Helyi Érték 
Programjának keretében kukoricagóréba rejtett vessző-
fogót épített és egy közösségi teret is kialakított az ön-
kormányzat támogatásával. 

A június 12-i pályaavató ünnepségen Ruszák Mátyás 
Európa- és világbajnok lovasíjász előadását és bemutatóját 
élvezhették a résztvevők. Székely László polgármester 
– aki maga is kipróbálta a pályát –, a megnyitón sok 
sikert kívánt az egyesületnek és megjegyezte: „kívánom, 
hogy legyen sikeres ez az elképzelés, és remélem, hogy minél több 
fiatal kipróbálja majd a képernyő előtt ülés helyett ezt a sportot.” 
A kezdet igen reményteljesnek indult, hiszen a jelen-
lévők nagy többsége kézbe vette a „hideg lőfegyvert”.

A Budakörnyéki Íjász Egyesülettel kapcsolatos infor-
mációkról tájékozódhatnak a 
oldalon, illetve kereshetik Kaczur Lászlót és György 
Sándort – akik készséggel állnak rendelkezésükre.

www.budakornyekiijaszok.hu 

Közlekedésbiztonság terén még rengeteg a dolgunk, 
de ebben a kérdésben is egyre több az előrelépés.

Pár hónapja kamera került a Zsámbéki-kanyar fő-
útjához, mely reményeink szerint csökkenti majd a 
gyorshajtók számát. Május hónapban forgalomcsillapító 
küszöböt kapott a Bocskai utca egy szakasza, a napok-
ban pedig befejeződött a Hivatal előtti fekvőrendőr 
megépítése.

Elkezdődtek a járda- és útfelújítások is, gőzerővel 
halad a főút és Iskola utca menti járda építése és in-
dulnak kisebb utcák felújításai is. Hamarosan készül a 
Zsámbéki-kanyar egyik mellékutcája, a , 
amely a szeptemberben induló KanyarGo helyi busz-
járat egyik útvonala. Júliusban pedig elkezdődik a Bethlen 
Gábor utca első szakaszának felújítása is.

Boglárka utca

2021. július

ÍJÁSZPÁLYA AVATÓ 

EGYRE BIZTONSÁGOSABB PÁTYON A KÖZLEKEDÉS! 

Somogyi Farkas Tamás – alpolgármester

Egy komposztládát és egy őshonos Hébér körtefát adhattam át 
Páty Község Önkormányzatának nevében a Bocskai István 
Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola részére 
még a tanév vége előtt. Így a gyerekek környezetismeret óra kereteiben 
elsajátíthatják a komposztálás lépéseit, apró trükkjeit, pár év múlva 
pedig reményeink szerint már teremni is fog a kis gyümölcsfa.

S öröm volt látni a gyönyörű veteményest sok-sok zöldséggel, 
amit együtt gondoznak a gyerekekkel a tanárok, és ezekkel a  
gyakorlati kezdeményezésekkel izgalmassá varázsolják az órákat.  

Dr. Bencze Gergő János – önkormányzati képviselő



INDIÁNTÁBOR A FALU KÖZEPÉN
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OKTATÁS

Az óvodai búcsúzás a Pátyolgatóban kívánságlistával párosul. A Napocska csoportba járó egyik 
elballagó kisfiú kívánsága az volt, hogy játsszunk indiánost. Ezen felbuzdulva egyik ötlet követte a 
másikat, és mire elérkezett a nagy nap, igazi időutazást tettünk sok-sok élménnyel gazdagodva. 

Az óvodából már egy csapat indián indult útnak harci 
díszben – fejdíszekkel a fejükön, és a harci szándékukat 
jelző kifestett arccal az egyik óvó néni udvarába tábort 
ütni. Itt aztán sátrat állítottunk, megbeszéltük az indián 
élet apró-cseprő dolgait, megválasztottuk a törzsfőnököt 
és a sámánt, s óvodásainkból percek alatt Suhanó Őzgida, 
Dünnyögő Fenyő, Fekete Toll, Csendes Szarvas, Mo-
solygó Hajnal, Nevető Felhő, és még sok más érdekes 
nevet kapó indián lett. Megállapodtunk abban, hogy a 
sok indián törzs közül mi apacsok leszünk, az ellenség 
pedig a sziú indiánok, ezután kezdődhetett a játék,  kincs-
keresés és nyílvessző-gyűjtés. 

A kutatás után, a törzsfőnök kiadta az utasítást, 
hogy el kell menni bölényre vadászni, mert nagyon 
fogytán van a húskészletünk. De mielőtt a törzs tagjai 
elindultak, hogy átkeljenek a nagy szakadék felett 
kifüggesztett veszélyes köteleken, a törzsfőnök, Üvöltő 
Medve, megkérte a törzs sámánját, a Nagy Varázslót, 
hogy a varázskövei és csontjai segítségével jósolja meg, 
szerencsés lesz-e a vadászat? Amikor a szerencsés va-
dászatot követően visszatértek a táborba, békésebb 
idők következtek. A törzs tagjainak lehetőségük volt 
álomfogót, nyakláncot és indián ruhát készíteni, bár 
mindeközben, akinek éppen nem volt dolga, továbbra 
is a meg nem talált kincsesládát kutatta. Természetesen 
ez is előkerült, de csak délután. 

Időközben a bölényhússal gazdagon megrakott 
pizza is elkészült, amit jóízűen fogyasztottak el a törzs, 
munkában megfáradt tagjai. Az ebéd utáni csendesnek 
nem nagyon mondható pihenőt követően nyomolvasás, 
majd a program zárásaként egy kvízjáték következett. 

A gyerekeknek, akarom mondani a törzs tagjainak, 
legnagyobb örömére egy kis, slagból ránk zúduló zápor 
is elkapott minket, amit hatalmas sikongatásokkal kö-
veteltek újra és újra. 

Egy igen tartalmas és élményekben gazdag napot 
tudhatunk magunk mögött. És a mi kis indián törzsünk:
                                                                                                                 

Suta Melinda
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Rengeteg időt töltöttem az elmúlt napokban azzal, hogy gyermekem óvodai ballagása után azon elmél-
kedtem, vajon foglalkoztunk-e eleget az iskolakezdés témájával. Töprengésem végén arra jutottam, 
hogy először a maga mögött hagyó csoportszobát, gondoskodó óvó néniket, dadusokat, az udvart, az 
illatokat, picinyke ágyacskáját, ovis jelét, helyét az öltözőben, játékokat, szabályrendszert, és ami a 
legfontosabb, kialakult barátságait, első kis szerelmét kell megtanulnia elengedni. Vagy utóbbit mégsem? 

2021. július

AMIKOR ELFOGYNAK A KÍVÁNSÁGOK...

Reggelente az ajtóban álló mosolygós Betti és 
Melinda néni a Napocska csoportból megkönnyítette 
minden egyes elválásunkat fiammal. Egy idő után már 
nem is elválás volt ez, hanem egy átadás. Bizalommal. 
Innentől kezdve szinte repült be csacsogva a szobába, 
öltözés közben az ajtón kikandikáló fejecskék adták 
tudtára, hogy már várták. Hamar beszédbe elegyedtek, 
csak egy nehezen hallható szia anya jutott el hozzám, 
én pedig nyugodtan indultam utamra. Azt hiszem, 
nekem is nehéz lesz elengedni ezt, mert az óvó nénik 
minden túlzás nélkül olyan segítséget nyújtottak nekünk 
a saját nevelésünket kiegészítve, ami most nagyon fog 
hiányozni. Mi szülők is rengeteget tanultunk a már ko-
rábban is említett Betti és Melinda nénitől. A mosolyuk, 
ami úgy tűnt az évek alatt sem halványul, megerősített 
abban, hogy számukra is fontos az, hogy jól működjön 
együtt szülő és pedagógus. Gyermekeinket, minden 
bizonnyal más szülő nevében is írhatom, olyan pozitív 
energiákkal vették körbe, ami túlmutatott pedagógiai 
tanulmányaikon, ezt nem tanítják sehol, erre születni kell.

Biztosan voltak nagyon nehéz napok is, ugyanúgy 
mint a családoknál. Mélypontok. De ezeket is sikerült 
közösen megoldanunk. Nem hagytak magunkra a 
problémáinkkal. Ahogyan mi sem őket. Tehát eljött ez 
a pillanat is, útjaink elválnak. De most ez a búcsú nem 
merült ki pusztán egy ballagásban, ami mellesleg szintén 
nagyon jól sikerült. Minden iskolába készülő gyermek 
kívánhatott egy számára fontos programot, amiben az 
egész csoport részt vett. Így történt az, hogy az én 
hatéves gyermekem megnősült. Bizony. Régóta tartó 
szerelmét sok felnőtt esküvőt meghazudtoló módon 
vehette feleségül az ünnepélyesen feldíszített óvodai 
udvaron. Badarságnak tűnhet ez sokak számára, de ha 
jobban belegondolunk, nem érdemes alábecsülni ezt a 
kívánságot, hiszen mint minden más a gyermeki lélek-
ben, ez is tiszteletre méltó. A kislány kívánsága volt ez, 
amikor beteg volt otthon, aggodalma erősebb volt torok-
fájásánál, hiszen neki ez egy nagyon fontos dolog volt.
Lázas készülődés előzte meg a menyasszony napjait, 
no persze itt már nem a betegségre gondolok. A vőlegény 
pedig óvta s féltette a Pincehegy meredek lépcsőin 
sétáló kedvesét, pillangót tartott tenyerében, hogy 
megmutassa neki, pipacsot hozott a mezőről és még 

Németh Tímea

sorolhatnám eme szép részleteit az ovis szerelemnek. 
Az egybekelést a szorgos násznép is támogatta, szinte 
magától zajlott le az esemény az összeszokott kis csa-
patban. Az időjárás is kedvezett a menyegzőnek, a nap 
is áldását adta az ifjú párra. A koszorúslányok szépít-
keztek, a tanúk is megjelentek, az óvó nénik díszes 
papírral hitelesítették eme egybekelés valódiságát.

Dadus néni könnyes szemét törölgette, a meny-
asszony büszkén viselte édesanyja által varrott földig 
érő fátylát, a vőlegény fehér inge pedig a reggeli 
izgatottságról árulkodott, a vasaló talpa is látni szerette 
volna mi zajlik ott a nagy napon. Három gyűrűt is vitt 
az arának, hogy kedvére választhasson. Reggel csak 
annyit mondott ébredés után, életében először: na 
most megyek és szépen megmosakszom. Azt hiszem, 
ez a mondat fejezte ki legjobban azt, hogy ő ezt tényleg 
akarja. Tökéletesre sikeredett az esküvőjük, a szülők 
nászajándékról is gondoskodtak és hazafele menet az 
út túloldaláról kiabálták, hogy éljen az ifjú pár. A fiam 
csak annyit mondott, hogy ha el is válnak útjaik, 
miután idősebbek lesznek, reméli, hogy újra egymásra 
találnak.

Melinda és Betti néni pedig egyforma alázattal fogadta 
és teljesítette minden ballagó gyermek utolsó, óvodai 
kívánságát. Köszönjük Nektek!
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TANÉVZÁRÓ ÉLŐBEN

Megadatott, hogy majdnem hagyományos keretek között 
tarthattuk meg a tanévzáró ünnepélyt. A két tagozat 
külön időpontban, kisebb megszorításokkal zárhatta 
le a 2020/2021. tanévet. 

Az alsó tagozat ünnepi műsorát az 1. évfolyam kis-
diákjai adták kedves verseikkel. A felső tagozatosok már 
komolyabb műsorszámokkal készültek. Köszönjük 
mindnyájuknak és felkészítő tanáraiknak. Nagyon sok 
tanulónk vehetett át jutalomkönyvet, benne dicsérő 
oklevéllel. 

A tanévzárón került sor a Bocskai ösztöndíjak átadá-
sára, melyet a helyi FIDESZ csoport vezetője, Bella 
János úr álmodott meg és adta át az arra érdemes 
diákoknak. A diákok mellett a szülőknek is osztottunk 
elismerő oklevelet. Nagyon sok szülő támogatta a tanév 
során diákjaink és intézményünk munkáját. Köszönjük 
nekik! A bizonyítványosztás a tantermekben zajlott, 
ahol az osztályfőnökök elköszöntek a gyerekektől.

Reméljük, hogy szülőknek, tanulóknak és a kollé-
gáknak is tartalmas, vidám és vírusmentes vakációban 
lesz részük.

Silingi Anna – int.vez.helyettes

Június 15-én, kedden, az utolsó tanítási napon két 
nyolcadik osztályunk búcsúzott az iskolától. Kisebb 
megszorításokkal, már majdnem a megszokott módon 
zajlott le a szép és megható ünnepélyünk. Zentai Ida 
tanárnő és Romhányi László tanár úr köszönt el az 
osztályától a négy együtt töltött év után. Az ünnepé-
lyünket jelenlétével megtisztelte Székely László polgár-
mester úr, Somogyi Farkas Tamás alpolgármester úr, 
Bella János úr, a Bocskai ösztöndíj megálmodója, 
Megtért Mária és Vincze Vanyek Bernadett a német 
nemzetiségi önkormányzat képviselői. Ünnepi beszédet 
mondott Fenyvesi Zsolt intézményvezető úr, majd 
átadta a megérdemelt jutalomkönyveket és okleveleket, 
valamint a ballagók bizonyítványait. Bella János úr 
kiosztotta a Bocskai ösztöndíjakat az arra érdemes 
tanulóknak. Megtért Mária és Vincze Vanyek Bernadett 
átadta néhány tanulónak a német nemzetiségi önkor-
mányzat által felajánlott jutalmat. Mindnyájuknak nagyon 
köszönjük! Minden jutalmazott tanulónak szeretettel 
gratulálunk! A ballagási ünnepély színvonalas műsorát 
Zentai Ida tanárnő állította össze. Elismeréssel tartozunk 
neki is. Elballagott tanítványainknak sok sikert kívánunk a 
további életükben!

BALLAG MÁR A VÉN DIÁK…
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Iskolánkban május hónapban sportversenyen vehettek részt az alsó tagozatos diákok. Sajnos az esős 
idő miatt elég nehezen indult a szabadtéri esemény. Végül rekord mennyiségű jelentkezővel egy keddi 
délután összemérhették erejüket, gyorsaságukat és ügyességüket a másodikos, harmadikos és negyedikes 
tanulók. A közös bemelegítés után 200 m futással kezdték az erőmutogatást, majd kislabdahajítás és 
távolugrás következett. Remek erőben lévő atlétáink a nap végére egyáltalán nem fáradtak el és 
kimagasló eredményeket produkáltak.
Lányok kategóriájában a következő eredmények születtek:
2. OSZTÁLY
I.   Barna Gréta 2.c
     Barna Panna 2.a
II.  Barna Emma  2.a
III.  Marton Dorottya  2.c

3. OSZTÁLY
I. Iván Borbála 3.c
II. Soós Tímea 3.c 
     Kövesi Boglárka 3.c
III. Garsallaoui Yasmine 3.c

4. OSZTÁLY
I. Ladányi Lelle 4.c
II. Szűcs Berta 4.b
III. Eisenmann Zsófia 4.c

Fiú kategória legjobbjai:
2. OSZTÁLY
I.  Kisari Gellért 2.b
II. Dátán Vince 2.c
III. Horváth Zaránd 2.a
     Ladányi Ármin 2.c

3. OSZTÁLY
I. Mireisz Krisztián 3.c
II. Mike Dominik 3.a
III. Brenner Máté 3.c

4. OSZTÁLY
I. Kamenszki Martin 4.a
II. Fekete Gergely 4.a
III. Madaras Hunor 4.a

Nagyon köszönjük, hogy ilyen sokan eljöttetek, és gratulálunk a teljesítményetekhez!
Jövőre ismét várunk mindenkit szeretettel!

2021. július

ATLÉTIKAVERSENY ALSÓSOKNAK

Gabi néni, Móni néni, Anita néni

Este a láb gyönge, fáradt,
lombok alatt nézünk ágyat.
Szöcske-bokán jő az álom,
száll a világ lepke-szárnyon.

Gyöngy az idő, vándoroljunk,
nincs szekerünk, bandukoljunk,
lassú folyó ága mellett
járjuk a halk fűzfa-berket.

Weöres Sándor: Barangolók
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Nagy izgalommal készültünk a Bocskai napra 
ebben a tanévben. Szerettünk volna kiszabadulni 
már az iskola falai közül, és olyan programot 
nyújtani 6–10 éves tanulóinknak, amelynek segítsé-
gével jobban megismerhetik iskolánk névadóját, 
Bocskai Istvánt.

Szerencsére az időjárás kegyes volt hozzánk, a 
tervezett programot sikerült megvalósítanunk. A reg-
gel betűvadászattal indult, s még előtte a tanító nénik-
nek megküldött anyagokat nézték meg a gyerekek, s a 
szerzett ismeretek segítették őket a nap folyamán. Min-
den osztálynak meg kellett találnia a saját betűit, amiből a 
,,titkos” szavukat tudták kirakni. Ez a titkos szó volt a 
nap folyamán a ,,kulcs”, ami Bocskai István életéhez 
kapcsolódott. Aztán indult a 6 km-es túra, mely során 
különböző állomásokon a titkos szó megsúgása után 
egy borítékot kaptak a gyerekek. A borítékokban puzzle 
darabok voltak, a kicsiknek Bocskaival kapcsolatos fotók, 
a nagyobbaknak szövegrészletek az életéből. Egy kicsit 
jobban megismerhették így gyönyörű településünket, 
meg játék és kaland is volt egyben. S akik segítettek 
igazán izgalmassá tenni a játékot, köszönetet érdemel-
nek: Bagonyi Erika (Textil kuckó) és Madarász Gabi 
(virágbolt Cba), valamint kollégáim. A nap végén egy 
közös tablót készítettünk, amit a gyerekek nagy kedvvel 
olvasgattak.

Ezek az alkalmak rendkívül fontosak egy iskolai 
közösség életében, hiszen a saját hagyományaink ápo-
lása erősíti az összetartozás érzését, építi a közösséget, 
a mi iskolánk közösségét.

BOCSKAI NAP AZ ALSÓ TAGOZATON

Palatinuszné Balla Szilvia, Horváthné Végházi Patricia – szervezők

Idén két 8. osztályos diákot is be tudtam lelkesíteni 
egy-egy angol online versenyre.

Dutkon Annát az angol királyi család érdekli, és 
már a verseny előtt is rendkívül tájékozott volt e té-
mában. Ezért benevezett a Hebe Kft. által szervezett 
„The Royal Family” egyfordulós projektversenyre. Egy 
bő hónap alatt változatos feladatokkal küzdött meg, 
és ez által egyre jobban megismerkedett a király család 
tagjaival, feladataikkal és kisebb-nagyobb titkaikkal.

Mátyás Rajmund a „Hello Australia” egyfordulós 
projektversenyre nevezett be. Ő is egyre mélyebbre 
ásta magát az ausztrálok történelmébe, az őslakosok 
kultúrájába, az ausztrál hírességek világába. Az ausztrál 
élővilágról és Sydney városáról már tanultunk a tan-
órákon, de a repülő orvosokról ebben a versenyben 
hallott először. Mindkét versenyző a Junior 2 (B1) 
kategóriában versenyzett. Dutkon Anna az előkelő 12. 
helyezést érte el (több mint 50 versenyző közül), míg 
Mátyás Rajmund 17. lett körülbelül ugyanannyi induló 
közül. Szívből gratulálok, büszke vagyok Rátok!
                                                                                                                                        

ANGOL ONLINE VERSENY

Czajlik Gabriella

Évzáró tízóraival és ebéddel búcsúztattuk a Dédelgető 
Bölcsőde első nevelési évét, mert most voltak együtt 
utolsó alkalommal egyszerre a gyermekek és a kis-
gyermeknevelők, indulnak a szabadságolások. A finom 
dinnye, nektarin és aranygaluska mellé talpalávalót is 
húzattunk, gitár és hegedű muzsikára táncoltattuk a 
piciket. 

Az első félévünkben 22 gyermeket fogadtunk, a 
szeptemberben induló nevelési-gondozási évben 26 
kisgyermeket fogunk ellátni. Szeptembertől a délelőtti 
játszóházat is tervezzük elindítani baba-mama klub 
jelleggel. A családok a honlapon a nyár folyamán frissí-
tésre kerülő honlapon is tájékozódhatnak majd a 
programokról, illetve a felvétel rendjéről. Szeretettel:

PILLANATFELVÉTEL A DÉDELGETŐRŐL

Kővári Eszter és a Dédelgetők
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Euritmia, mint új mozgásművészet

A LÁTHATÓ BESZÉD ÉS A LÁTHATÓ ZENE

Az euritmia avagy „jó ritmus” egy új művészeti 
terület, amely 1911-ben német nyelvterületen 
született meg, egy egészen új forrásból fakadó 
mozgásművészet, ami dr. Rudolf  Steiner nevé-
hez kötődik. 

Az euritmiát a beszéd és a zene szellemi törvény-
szerűségére alapozta oly módon, hogy minden egyes 
hangzónak – magán-, és mássalhangzónak – megvan a 
maga, mozgással kifejezett formája. Amikor beszélünk, 
azt a kiáradó levegő segítségével tesszük, miközben a 
beszélőszerveink és a gégefő alakítja, formálja szavainkat. 
A szó a beszéd születése, amely hangokból artikulá-
lódik, és a hangzók mozgékony és plasztikus (szobrászi) 
egymásutániságában mondatokká szövődnek, alakulnak, 
lényükből fakadóan lüktetnek. A beszédet hallgatva az 
étertestben egy ritmikus áramlás indul el. Élettel teli 
áramlás, ami lehetőséget nyújt gondolatok kifejezésére, 
az emberek közötti szociális kapcsolatok kialakítására.

A beszéd és a zene ősereje a kozmoszban rejlik, az 
euritmia ehhez az őserőhöz nyúl vissza. A beszéd 
lüktető hangzását, a zene ritmusát hallva, az emberben 
felébred az érzet és a képesség, hogy mozgásba len-
düljön. A kéz és a láb ritmikus mozgása végigárad az 
egész emberen. Ritmikusan, élettel telítve ringatózik a 
hangzásokra. Ahogy a zenész a hangszerén játszik és 
szólaltatja meg azt, úgy az euritmista az egész testében 
válik hangszerré, hogy a hangzásokat kifejezésre 
juttassa. Ezt a művészetet hosszú évekig tanulja az 
euritmista, az alapképzés négy év. Dr. Rudolf  Steiner 
konkrétan megnevezte és megadta azokat a mozgás-
eszközöket, melyekkel az euritmia dolgozik. Az euritmia 
rendkívül sokrétű, éppúgy az alkalmazási területei. 
Van színpadi-művészeti euritmia, van pedagógiai, van 
úgynevezett gyógyeuritmia és szociális euritmia.

A Waldorf  iskolák tantervének rendkívül fontos 
alapja az euritmia. A gyerekek az életkoruknak és a 
fejlődésükhöz legoptimálisabb módon kapják meg az 
euritmiát. A pedagógiai euritmia a tantervet követve, 
verseket, meséket, zenei darabokat euritmizál a gyere-
kekkel, és speciális pedagógiai gyakorlatokkal segíti a 
gyermek fejlődését, erősíti a szociális együttlétet. Az 
euritmia szociális művészet is, hiszen a gyermekek 
közösen alkotnak meg egy-egy körtáncot, térbeli alak-
zatot, verset, pedagógiai gyakorlatot. Itt a gyermek aktív 
és tudatos mozgásvezetése által a fantáziát, a képző-
erőt és az akaratot iskolázzuk.

Az egészséges emberben számtalan áramlás van, 
amit örökösen stimulálnunk kell, mert egyébként 
minden takaréklángon ég. A mozgás által hő szabadul 
fel, és ez a test és a lélek öröme. A gyerekek boldogan 
szaladgálnak akár egész nap, és mégsem fáradnak el 
úgy, mint egy felnőtt. Ez a szabad játék és mozgás, 
köztük az euritmia felkészíti őket az életre, ez az ő ún. 
„szociális együttlétük és tanműhelyük”. Az antropozófiai 
pedagógia és gyógyító művészetek, köztük az euritmia 
mottója az, hogy mindig az egész embert tartjuk szem 
előtt, tudatosan tekintünk az egyéni biográfiára. Ez az 
individuális pedagógia és terápia egyik fontos alapja a 
Waldorf  iskolák munkájának.

Bakony Rita – euritmista, gyógyeuritmista
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– A jelenlegi pandémiás időszak 
miatt végképp nem számítottam 
díjazásra, ünnepségre, de nagyon 
örültem a kitüntetésnek, noha nem 
teljes meglepetésként ért a hír, már 
sejtettem.

– Különleges két tanéven van 
túl a Covid-járvány miatt. Alsó-
sokat online tanítani – embert 
próbáló feladat lehetett!

– Így igaz, nagyon nehéz időszak 
volt, ráadásul én még nem számító-
géppel a kezemben születtem, alap-
vető számítástechnikai ismeretekkel 
rendelkeztem csak, sokat kellett ta-
nulnom, de a lányaim, rengeteget 
segítettek. Általában jól tudok alkal-
mazkodni, ez a túlélés egyik záloga 
is, a pandémia alatt pedig nagy szük-
ség volt a körülmények elfogadására.

– Feltételezem, a három és fél 
évtized alatt is bőven megélt vál-
tozásokat az oktatásban, az is-
kolavezetésben…

– Az ötödik iskolaigazgatóval 
dolgozom együtt: Junek Károly vett 
fel 1985-ben, hosszú ideig volt fő-
nököm Vanyekné Erzsike és Junek 
Mariann is, most pedig Fenyvesi 
Zsolt. A tantervek, a tanítási módsze-
rek is jöttek-mentek szép számmal.

– Volt kedvenc módszere az 
írás-olvasás tanításban?

– A Meiszner-módszer, ami lo-
gikusan felépített, a szülőknek is jól 
követhető, a leggyengébbek kaptak 
fogódzót, a jobb képességűeknek 
pedig lehetett több feladatot adni. 
Hamar elkezdtük tanítani a betűket, 

s a harmadik nap után meg is kér-
dezték a gyerekek, hogy „Ma már 
megtanulunk olvasni?” S ezt a kezdeti 
lendületet jól ki lehetett használni, 
meg tudtuk fogni vele a gyerekeket,
s a készségfejlesztés sem maradt el. 
Most szótagoló módszerrel taní-
tunk olvasni, és sokat átveszünk a 
Meiszner-módszerből. De kezdő ko-
romban találkoztam egészen megle-
pő szakmai módszerrel is: a Lovász-
féle módszer egy órán hat betűt tanít 
meg, ami engem teljesen megdöb-
bentett, szerencsére mindössze egy-
két évig dolgoztunk vele.

– Úgy tudom, Margit tősgyö-
keres pátyi, ide is járt iskolába. 
Kik tanították?

– Minden tanítómra, tanáromra 
szívesen gondolok vissza, elsős tanító 
nénim Kozma Lídia volt, de nagyon 
szerettem Tóthné Marika nénit, 
Szabó Andrásné, Vilma nénit is. 
Mintát adtak számomra a tanítás-
ban, amint sok középiskolás tanárom 
is, közülük az angol-magyar szakos 
Keleti Ilona szintén nagy szerepet 
játszott abban, hogy ezt a pályát 
választottam. De a matekot, a kémiát 
is a tanáraim miatt szerettem meg, 

Több mint 35 éve pedagógus, s azóta a pátyi iskolában tanít, ahol anno maga is tanult. Szöllősiné Silingi 
Margit alsós tanító, aki számára ma is a legnagyobb öröm látni a legkisebbeket, amint megtalálják a 
helyüket az iskolában, otthonosan mozognak az intézményben, hozzászoknak a tanuláshoz. Idén 
Margit tanító néni kapta Az év pedagógusa díjat. A kitüntetés kapcsán beszélgetünk szakmai pályájáról, 
oktatásról, nevelésről, hivatásról. 

voltak és ugyanakkor ha kellett, ru-
galmasak is tudtak lenni.

– Mindig pedagógusnak ké-
szült?

– Sokáig nem köteleztem el ma-
gam. A Móricz Zsigmond Gimná-
zium angol szakára jártam, és sze-
rettem a magyar-történelmet is, de 
féltem lekötni magam egy terület-
hez. Érettségi után ezért elmentem 
dolgozni a postára egy évet, ami 
nagyon jót tett, jólesett kitekinteni 
a világra. Majd úgy döntöttem, be-
levágok, felvételizek a Zsámbéki 
Tanítóképző Főiskolára, s ha nem

INTERJÚ

2021. július

„Mesélni, mesélni és meséltetni őket”

BESZÉLGETÉS SZÖLLŐSINÉ SILINGI MARGIT TANÍTÓNŐVEL

tetszik, nem érzem a saját utamnak, 
majd váltok. Aztán maradtam egész 
életemre…

– Sosem gondolkodott a vál-
táson?

– A szakma a hivatásom lett, attól 
sose akartam teljesen megválni, de 
Pátytól igen: negyvenéves korom 
körül megfordult a fejemben, hogy 
körül kellene néznem, s lépni tovább. 
De a gyerekeim miatt maradtam, és 
nem bántam meg a mai napig sem!

– Hányadik osztályosokat ka-
pott először?

– 42 elsős napközissel kezdtem, 
akik három osztályból jöttek. Már
egy éve jártam a főiskolára, amikor 
Tóth Lászlóné Marika néni, aki 
akkor alsós igazgatóhelyettes volt, 
hívott napközisnek, így aztán a fő-
iskolát levelezőn fejeztem be. Az 
egykori elsős tanítómnak, Lídia né-
ninek lettem a napközis párja, úgy

A szakma a hivatásom lett, 
attól sose akartam 

teljesen megválni
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éreztem magam az első napokban, 
mintha megint elsős lennék. Beval-
lom, nagyon, nagyon féltem, hiszen 
azok lettek a kollégáim, akik taní-
tottak. De jó közösségbe kerültem, 
mindenki segített. Aztán születtek 
a lányok, és majd a Gyes után kap-
tam saját osztályt, egy harmadikot, 
húsz körüli létszámmal. Tanítottam 
kis- és nagy-felmenőben, azaz 1-2 
és 3-4. osztályosokat vagy 1-től 4-ig 
végig. Legjobban az első-második 
osztályt szerettem tanítani, mert ez 
az alapozó időszak, amikor kialakul 
a viszony az iskolához, a tanulás-
hoz, mindehhez hozzá szoknak a 
gyerekek. Ekkor a lényeg, hogy meg-
szeresse az iskolát, a tanulást, akarjon 
felfedezni. S itt tapasztalható a leglátvá-
nyosabb fejlődés, sikerélmény, igazi 
csoda, amikor úgy érkezik egy kicsi 
gyermek, hogy nem ismeri a betűket, 
s év végére folyékonyan olvas. 

INTERJÚ

hisz se az anyagi és se az erkölcsi 
elismerés nem túl jellemző ezen a te-
rületen. Az idősebb óvónő és gyógy-
pedagógus, a fiatalabb gyógypeda-
gógus és most végzi a pszichológiát. 
De a férjem is tanított egy ideig, ő 
mezőgazdasági üzemmérnök, és éve-
kig volt igazgatóhelyettes Biatorbá-
gyon, a Mezőgazdasági Szakiskolá-
ban. Egyébként szorgos paraszti 
családból származom, a munkának 
mindig nagy becsülete volt nálunk, 
s magam is a lustaságért haragszom 
a legjobban. Nagyon tud idegesíteni, 
ha egy gyermek nem használja a 
képességeit, ha lusta. 

– Margit tanító néni szigorú 
pedagógus hírében áll?

– Követelek, de annyit, amit el 
is tud érni a gyermek. Azt hiszem 
elsősorban következetes vagyok, a 
szabályokat szeretem betartatni a 
gyerekekkel. Fontos, hogy legyenek 
határok számukra, hisz az ad biz-
tonságot, de tudok együtt nevetni is 
a gyerekekkel, s igyekszem rugalmas
is lenni. És tiszteletet adni a gyere-
keknek is, mert akkor elvárhatom, 
hogy viszonozzák.

ezért aztán sokszor felesleges vitákba 
bonyolódnak, pedig alapvető dolgok-
ban ennek nincs helye, például télen 
kabátot kell venni, mert hideg van… 

– Ugyanakkor rengeteg inger 
éri őket a nap folyamán, amit 
nem is tudnak feldolgozni, ezért 
már ők is stresszesek. De ebben a 
világban élünk. Mit tehet a szülő, 
hogy enyhítse ezeket a hatásokat? 

– Fele annyi pénzt költeni rájuk, 
és dupla annyi időt tölteni velük! A 
napi teendőket erősíteni, mesélni, 
mesélni nekik és meséltetni őket, és 
hagyni kell unatkozni is a gyermeket. 
Ma a szülők, puszta jó szándékból, 
azt hiszik, azzal tesznek jót, ha a 
gyerekek minden percét kitöltik okos-
sággal. Pedig a gyerekeket hagyni kell 
unatkozni, még ha esetleg tíz percig 
unatkozik vagy hisztizik is, utána 
megtalálja magát. Ha állandóan prog-
ramja van, ki se tudja magát pihenni, 
és nem tanulja meg elfoglalni magát, 
nem lesz türelme majd várni. S nem 
kell mindig elmenni otthonról, az is 
jó, ha otthon együtt játszanak a csa-
láddal, vagy vannak saját állataik, 
amelyekről ők gondoskodnak. Kuta-
tások igazolják, hogy az állatok kö-
zelsége megnyugtatja a gyermekek 
idegrendszerét, s igénylik is ezt, na-
gyon érdeklődnek az állatok iránt. 
Újra hangsúlyozom, hogy a mese-
mondás, a mesehallgatás gyarapítja 
az alapszókincset, s ha maguk elme-
sélik a saját napjukat, az is fejleszti a 
szókincset és a szövegértést, amin 
alapul például a matematika is. Saj-
nos, általánosságban azt tapasztaljuk, 
hogy ma a gyerekeknek kisebb a szó-
kincse, mert készen kapnak, jobbá-
ra néznek, meséket. Ezeket szoktam 
segítő szándékkal és a szülőket is 
tiszteletben tartva javasolni, s meg is 
kérdezem hét elején a gyerekeket a 
hétvégéjükről. S nagyon örülök, hogy 
egyre többen számolnak be közös 
családi együttlétekről, egyre nagyobb 
az a szülői réteg, akik próbálnak 
következetesen nevelni. 

Szádváriné Kiss Mária
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– Évekig három iskolaépület-
ben oktattak: az Öregiskolában 
(mai Waldorf  épület), a Kisiskolában 
(mai új ovi), s az Új iskolában (mai 
helyszín). Melyikben tanított?

– Mindegyikben: az Öregiskolában 
kezdtem, s naponta átvittük ebédelni 
a kicsiket a felsősökhöz, az Új isko-
lába. Egyébként az Öregiskolában 
és a Kisiskolában tanultam is. 

– Több nemzedék felnőtt a keze 
alatt, akár családokat is taníthatott. 
Sose skatulyázta a testvéreket?

– Tudatosan törekedtem arra, hogy 
ez ne történjen meg, hiszen minden 
gyermek más-más személyiség. Köny-
nyebbséget jelentett ebben az, hogy 
nekem is van két gyermekem, s nem 
lehet összehasonlítani őket. 

– Ha jól tudom, a lányai is pe-
dagógusok lettek.

– Óvtam a lányokat, mert nagy el-
hivatottság kell ma a pedagógusnak, 

– Hogyan látja a mostani gyer-
mekeket és szüleiket a több év-
tizeddel ezelőttiekkel összeha-
sonlítva?

– Minden korszakban a gyermekek 
ugyanolyan aranyosak, kedvesek, te-
hetségesek. Mostanság sokkal több 
ismeretük van mindenről, különösen 
tájékozottak környezetismeretből. 
Ugyanakkor a napi rutin tevékeny-
ségek, mint például az öltözködés, a 
cipő bekötése, az önmaga kiszol-
gálása, vagy akár ha kiborul egy pohár 
víz, mit kell csinálni – ezekben a józan 
paraszti észt követelő dolgokban ke-
véssé járatosak. Mert a szülők mindent 
megoldanak helyettük, nem egyszer 
hallom órán, ha nincs ott a gyerek fü-
zete, hogy „anya nem pakolta be a táskába”. 

– Örök téma a szülőknél a 
fegyelmezés, a rend kialakítása. 
Mit tapasztal e területen?

– Azt tapasztalom, hogy nehezen 
konfrontálódik a szülő a gyerekével, 

a munkának mindig nagy 
becsülete volt nálunk, 

s magam is a lustaságért 
haragszom a legjobban 
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Menczer Tamás arról beszélt Trianon kapcsán, hogy 
„méltatlanul, tisztességtelenül bántak velünk”, majd hozzá-
tette: nem kell, hogy a magyar nép átadja magát a 
fájdalomnak, mert „nem vagyunk vesztesek”, mert olyan 
száz évet, amilyen „mögöttünk van”, a világon talán egyetlen 
másik nemzet sem élt volna túl. Soltész Miklós, a 
Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért 
felelős államtitkára az arborétum területén Szent II. 
János Pál pápa emlékére felállított kereszt átadásán az 
emlékezés fontosságáról, és ezzel együtt a magyar nép 
küldetéséről beszélt. „Sokan próbálják elfeledtetni a tényeket.” 
Románia nagyobb területet kapott, mint a jelenlegi 
Magyarország, 10,7 millió embert szakítottak el Magyar-
országtól, elvették az ország gyárainak felét, vasút-
vonalainak 60 százalékát, és 92 városát. Az országnak 
nem volt többé só-, ezüst- és aranybányája. „Elveszítettük 
fenyveseink 97, lombhullató erdeink 85 százalékát – sorolta. 
– Van tehát min szomorkodni, de van „küldetésünk” is. Aki 
a maga területén tesz a magyarságért, az gyógyít, legyen akár a 
fák sebeit gyógyító erdész vagy a magyar kultúrát őrző zenész” 
– vélekedett. Mint mondta, „számot kell vetnünk a 
békediktátum következményeivel”, de mindazok ellenére, 
ami a magyarsággal történt, „felelősségünk”, hogy a 
Kárpát-medencében élő többi nemzet sebeit is „mi 
gyógyítsuk be”.

Reinitz Gábor, a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatója 
köszöntőjében kiemelte: a Pilisi Parkerdőben számos 
példa, római utak, kolostorromok és más szakrális 
helyek bizonyítják, hogy az erdő befogadója, egyben 
természetes közege is a kulturális emlékeknek. 

2021. július

ÖNKORMÁNYZAT

SZÉKELY KAPU AVATÓ ÉS JÁRÁSI MEGEMLÉKEZÉS
Lapunk már többször adott hírt a Budakeszi Arborétum bejáratánál épülő székely kapuról, ugyanis azt 
Kádár Ferenc, Pátyon élő, idén Páty Művészeti Díjjal kitüntetett fafaragó, keramikus, operaénekes 
készítette. Méltó avatására június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján került sor, ahol közösen emlékeztek 
a járás polgármesterei és Menczer Tamás, külügyi államtitkár, valamint Soltész Miklós, a Miniszterelnökség 
államtitkára. A székely kaput és a mellette felállított keresztet Spányi Antal, székesfehérvári megyés 
püspök áldotta meg.

– kurírinfó –

Somogyi Adorján
A 100 éves tövis: TRIANON /részlet/
.

.

A magyar szívet tőr járja át,
Mint annak idején Szűz Máriát.
Ha meghallom ezt a szót: Trianon,
Nem érzem többé magamat szabadon!

Ezt a tövist vajon ki húzza ki,
Vagy ki mondja azt, hogy kell neki?
De ha ki is húzzák, a seb ott marad,
S minden magyarban a bú ott ragad.
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Sebestyén Hajnalka történész és képviselő beszédében 
rámutatott: „a diktátumban nem egyszerűen odébb húzták a 
határokat, hanem az idegen uralom alatt tilos lett a magyar szó 
és bűn a magyar zászló. A győztes hatalmak által fennen 
hirdetett szabadság szikrája sem érvényesült Magyarország 
irányába.” Az ünnepségen gyerekek és fiatalok is szép 
számmal vettek részt, s különlegesen megható színfoltja 
volt a műsornak a PÁKICS Cserkészcsapat részvétele 
mellett, hogy két általános iskolás saját írását mondta 
el: Somogyi Adorján 6. osztályos tanuló saját versét 
szavalta el, Bödőcs Ábel 8. osztályos diák tavalyi 
nyertes fogalmazását olvasta fel az emlékezők előtt. 
Majd a felújított Országzászlónál koszorút helyezett el 
Páty Község Önkormányzata, valamint a pártok és 
civil szervezetek képviselői.

Hagyományosan, két helyszínen, a református templom előtti országzászlónál és a székely kapu 
harangláb-trianoni emlékműnél emlékezett településünk a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából a 
trianoni diktátumról.

– kurírinfó –

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
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A majd másfél éves kihagyás után laza, nyári hétvégi 
programot kínáltak a szervezők, betartva a járvány-
ügyi szabályokat, de gondolva kicsikre és nagyokra.

A hétvége pénteken a PSE nemzetközi sakkverse-
nyével kezdődött, szombaton a gyerekprogramok és a 
főzőverseny mellett Kiss Eszter színművész évadzáró 
irodalmi barangolásai szórakoztatták az irodalomked-
velőket, este pedig koncert és buli, amit csak a nyári 
zápor mosott el. De a hegy végre ismét megmozdult, 
föléledt, nem hatalmas tömeg jelent meg, de a kis 
közösségek, civil szervezetek, baráti társaságok láthatóan 
remekül érezték magukat. Az előre meghirdetett 
főzőversenyre szép számmal neveztek. A zsűri elnöke 
Gálicz István, a METRO Gasztroakadémia séfje volt, 
aki Somogyi Farkas Tamás alpolgármesterrel együtt adta 
át a díjakat a legjobbaknak. Első helyen a képviselők csa-
pata végzett különleges étekkel: tárkonyos húsgombóc-
csorba eresztékkel. Második lett a Nyúlon túl elnevezésű 
csapat egy remek csülökpörkölttel, míg a harmadik 
helyen a Borkultúra Egyesület végzett az ízletes arató-
tállal. És amint az lenni szokott, különdíjasok is születtek: 
a Legjobb íz elismerést a Hagyományok Háza kapta az 
áldos zöldséggel és csipetkével, míg a Legötletesebb 
étel „Lajosék” Nigériai marhapörköltje lett. A gasztro-
nómiai élvezetek mellett irodalomból is kijutott, számos 
irodalmi extravagancia került elő, s nem kevés nyelvi 
bravúrt hallgathatott meg Kiss Esztertől a népes társaság. 
S a hétvége másik fontos eseménye az íjászpálya avatója 
volt, ahol Ruszák Mátyás Európa- és világbajnok lo-
vasíjász kápráztatta el a közönséget látványos bemu-
tatójával. 

„Egy jó hangulatú, óvatosan nyitogató első rendezvény volt, 
amit még követnek sorban a többi, nyárra meghirdetett 
események” – summázta a pincehegyi főzős bulit Újváry 
Beatrix, a Művelődési Ház igazgatója, amit a pince-
hegyiek, gazdák és vendégek is megerősítettek.

2021. július

Ismét zeng a hegy

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK A PINCEHEGYEN
A hosszú kényszerszünet után a Művház csapata főzőversennyel és szórakoztató programokkal várta a 
kikapcsolódni vágyókat a Pincehegyre június közepén. 



17

CIVIL

2021. július

MSK z

Fo
tó

k:
 K

ar
vá

zy
 S

za
bo

lc
s



18
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„Ügyetlennek számítottam a kis tornacsoportban négyévesen, de nagyon szerettem a ritmikus sport-
gimnasztikát” – meséli magáról lelkes kis rajongói előtt Wehovszky Vivien, a magyar RG válogatott 
egykori csapatkapitánya, akit Kéringer Johanna és Hollandey Andrea, a Pátyi Sportegyesület RG 
Szakosztály vezetői hívtak meg író-olvasó találkozóra, illetve élménybeszámolóra.

A mindössze huszon-pár éves 
Vivien könyvbe írta sportpályafutása 
történetét, ugyanis már nem verse-
nyez, hanem a Testnevelési Egye-
temre jár és edzőnek tanul. Vivien a 
Pátyi Művelődési Házban vetítettké-
pes előadást tartott sportpályafutása 
fontos állomásairól, s közben rög-
tönzött egy rövid labdás bemutatót, 
ez ugyanis a kedvenc szere, a pátyi 
lányok nagy örömére. Hatalmas sikert 
aratott a ruhabemutatója és az érem-
gyűjteménye is, amiből legalább 150 
darab van, hiszen csak nemzetközi 
versenyen több mint hatvanon vett 
részt, s jobbára sikerrel szerepelt a 
csapata. A pályafutása elég lehan-
golóan kezdődött, hiszen az első 
versenyén utolsó lett. „Ügyetlennek 
számítottam a kis tornacsoportban négy-
évesen, de nagyon szerettem a ritmikus 
sportgimnasztikát, s elhatároztam, bármi 
történjék is, úgy edzek, ahogy kérik” – 
emlékezik a kezdetekre. „Talán mindig 
is kicsit túlteljesítettem, amit az edzőm 
mondott, de az első versenyem után úgy 
mentem a következő edzésre, hogy akkor 
még többet kell gyakorolnom.” Egy-egy 
versenyre általában egy évet készül-
tek, szombaton is volt edzés, s napi 
nyolc óra, edzés után az aznapi 
videót még megnézték, természe-
tesen magán tanrendjük volt az is-
kolában. Amikor például megsérült, 
agyrázkódása lett, akkor is kérte, 
hogy vigyék el edzésre, mert „ha 
nem látja az ember amit a többiek csinál-
nak, akkor nagyon nehéz pótolni, pedig a 
csapatnak teljes összhangban kell fellépnie 
a szőnyegre.” A kitartásért cserébe a 
siker is megérkezett, bár tíz évet 
alapozott hozzá, majd egy évet volt 
junior válogatott, s utána ifjúként

átkerült a felnőtt csapatba, ahol hét 
évig versenyzett sikert sikerre hal-
mozva. „Az utóbbi hét évben minden 
edzésre úgy mentem, hogy megtiszteltetésnek 
éreztem, hogy a magyar címert viselhetem, 
és a hazámat képviselhetem. A 18 év 
összesen 24 ezer óra szőnyegen, azaz mintha 
16 ezer filmet egybe megnézne valaki” – 
magyarázza a feszült figyelemmel 
ülő hallgatóságnak, akik aztán tovább 
kérdezték. Így többek között még 
elmondta, hogy példaképe a bolgár 
csapat és két orosz egyéni tornász, 
Kabajeva és Kanajeva. Beavatott a 
versenykezdés előtti „titkos szeán-
szukba” is: „egymás csuklóját megfogva 
körbe álltunk és biztattuk egymást, hogy 
csak egymásra és a piros szőnyegen belül a 
versenyre figyelünk.” És az alkalmon a 
pátyi lányokat is szóra lehetett bírni, 
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18 év a ritmikus gimnasztika szőnyegén

TALÁLKOZÁS WEHOVSZKY VIVIENNEL

MSK z

a legidősebb csapattagok 13-14 éve-
sek, ők a közösségért, a szép mozgá-
sért, a szabadidő remek eltöltéséért 
járnak RG-re, a kicsik is elsősorban 
a közösséget, a nagyobbak segítségét 
emelik ki. Az edzők ugyancsak a közös-
ség és a mozgás fontosságát hangsú-
lyozzák, s mondják, hogy a szép zené-
re szép mozdulatok elvégzése sokat 
segít a fiataloknak a fizikai és lelki 
teherbírásban, erősíti a csapatszel-
lemet. Ezért is fontosnak tartják, hogy 
minél tovább tudják az egyesületben 
tartani a lányokat, hiszen itt a fizikai 
megterheléssel felszínre kerül minden, 
ami hátrányos lehet a serdülőkor-
ban, ugyanakkor könnyebben meg 
is oldódik. S a hasonló találkozások 
kedvet teremthetnek a folytatáshoz 
és új tagokat is toborozhatnak.
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Nagy öröm versenyzőnek, felkészítőnek és szurkolónak egyaránt, hogy idén sikerült megrendezni a 
Pátyi SE FIDE-versenyét. A tavalyi évben a járványhelyzet miatt sajnos, ki kellett hagyni a remek 
hangulatú találkozót.

Hosszú idő után újra élettel telt meg a Művelődési Ház. Négy ország 81 versenyzője mérte össze erejét két 
csoportban a háromnapos versenyen. Óriási küzdelem alakult ki mind a két csoportban. Az U1600-as kate-
góriában a dobogón hármas holtverseny született, csak a Buchholz-számítás döntött Bod Márton javára. 

Az erősebb, U2200-as csoportban az első hely sorsát szintén a fenti számítás rendszer döntötte el Éberth Zoltán 
javára. A bronzérem esetében 5-ös holtverseny alakult ki! Nagyon szép, jó színvonalú partik tették élvezetessé a versenyt. 

Dobogós helyezettek:
U1600-as csoport:
1. Bod Márton (Barcza Gedeon SC.)  5,0 pont
2. Aczél-Szabó Csongor (Kecskeméti TÁKISZ) 5,0 pont
3. Bognár Barna (Andornaktálya SE)  5,0 pont
U2200-as csoport:
1. Éberth Zoltán (Sajószentpéteri SE) 5,0 pont
2. Felméry Máté (Vasas SC) 5,0 pont
3. Marjanovic György (Sakkcápák SE) 4,5 pont
Különdíjasok:
Legjobb női versenyző:  Sulyok Eszter (Pénzügyőr SE)
Legjobb ifi versenyző: Bodrogi Bendegúz (Paksi SE)
Legjobb senior versenyző: Hajdú István (Szentesi SSE)

A verseny gördülékeny lebonyolításában nyújtott segítségért külön köszönet a Művelődési Ház dolgozóinak, a 
PVK-nak, illetve Somogyi Tündének!

V. PÁTYI PINCENAPOK SAKK KUPA

ÉLETMÓD

Gombocz Ferenc

Sportsebészeti profilját erősíti a Budaörsi Egészségügyi Központ; az ortopéd-traumatológiai
beavatkozások növekvő súllyal vannak jelen az intézmény portfóliójában. 
A budaörsi egynapos sebészet teamját Majzik Ernő vezeti. 
Zsákai Zoltán, a budaörsi intézményt üzemeltető Jump Consulting ügyvezetője szerint a
sportsebészeti profil esetében Budaörsön szaktudás és biztos háttér talált egymásra.

SPORTSÉRÜLÉSEKET LÁT EL A BUDAÖRSI EGYNAPOS SEBÉSZET

Mit tehet a gondtalan és nyugodt kikapcsolódás, pihenés érdekében? 

Csak azokkal ossza meg, hogy elutazik, akikkel feltétlenül szükséges, illetve akik segítséget nyújtanak Önnek távollétében pl. virágot locsolni, kisállatot etetni, 
postaládát üríteni mennek. 
A közösségi oldalakra ne írja ki a távozás és az érkezés időpontját! Ha szükségét érzi, hogy ezt megtegye, a közösségi oldalt állítsa privátra nyilvános helyett! 
Ne felejtse, hogy tudatos bűnözői iparág épült már a közösségi média figyeléséből eredő betörésekre. A képeket, élményeket ossza meg akkor, amikor már hazaért! 

Állítson be PIN kódot vagy ujjlenyomatos feloldást a telefon záróképernyőjének feloldásához!
Alkalmazzon adatvédelmi beállítást a belső tárhelyen és a memóriakártyán tárolt adatok, fájlok védelmében! Használjon tűzfalat és vírusvédelmi alkalmazásokat!
 Mobiltelefonját, táblagépét lehalkított állapotban helyezze el a szállodai trezorban, illetve strandok kamerával megfigyelt értékmegőrzőiben.

Ne tegye közhírré, hogy elutazik, nyaralni megy!

Védje meg személyes adatait! 

HASZNOS TANÁCSOK UTAZÁS ELŐTT

Pest Megyei Rendőr Főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály
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ÓVODAI EMLÉKEK A 70-ES ÉVEK ELEJÉRŐL

Szabó Andrásné – Páty Faluközösségért Alapítvány

Előző lapszámunkba közöltünk le egy csoportképet  
ebből az időszakból, amikor egyre több család vált 
„kétkeresős” szülővé. Megnőtt az igény az óvodai, iskolai 
közétkeztetésre. Az óvoda négy csoportjába 120 gyer-
meket vettek fel és ebből alig-alig volt már „délis”. Az 
1968-ban megszervezett első, majd 1971-ben indított 
második napközis tanulócsoport étkeztetését is az óvoda 
konyhája látta el, ami 50-60 főt jelentett. Ezenkívül 
lehetőséget kaptak a pedagógusok, a tanácsi dolgozók, a 
hivatalos vendégek is, hogy igénybe vegyék ezt az ét-
kezési szolgáltatást. Nem nehéz kiszámolni, hogy 
naponta 200 főre készült a finom ebéd, melynek híre 
volt járásban is, mert a tanfelügyelők és a tanácsi revi-
zorok szerint a pátyi óvoda konyhájában kapták mindig 
a legízletesebb ebédet.

Szerencsére közölhetünk egy képet azokról az igazi 
„békebeli” háziasszonyokról, akik hajlandók voltak 10 kg 
lisztből buktát dagasztani kézzel, 500 db palacsintát sütni 
3 lángon egyszemélyben, rétest nyújtani a nagy asztalon, 
otthonról hozott friss petrezselyemmel jönni a mun-
kába, hogy ízletesebb legyen a borsóleves, amit nem 
konzervből főztek! Előfordult, hogy a borsófejtésbe 
még az óvó nénik és a gyerekek is örömmel segítettek.

Az élelmezésvezetők – Elekesné Ványi Piroska, 
majd őt követte Kerék Vilmosné Zsuzsi néni – mindent 
megtettek, hogy friss zöldséget, egészséges alapanya-
got kapjon a konyha, pedig akkor még nem volt áru-
bőség.

A konyha dolgozói a napi munkájuk mellett azt is vállalták, hogy ők főzzék meg 
az „Óvodás bál” vacsoráját is, aminek a bevételéből a gyerekek új játékokat 
kaptak. Ez a felvétel egy ilyen rendezvényen készült 1973 vagy 74-ben a TSZ 
szociális épületében. (Napjainkban a Levendula idősek otthonának konyhája.) A fel-
vételen balról jobbra a hátsó sorban a TSz alkalmazottja Sprinzeisz Jánosné Varga 
Panni néni, középen az óvoda vezetője Szöllősi Béláné Margit óvó néni, tőle jobbra 
Nagy Jánosné dajka, mellette Kerékné Zsuzsi néni az ízek nagy mestere, egyben a 
kép kölcsönzője. A vezető óvónőtől balra áll Pintér Irén szakácsnő, elölül id. Lukácsi 
Károlyné Margit néni, mellette Gazsi Istvánné Évi néni, jobb szélen áll Kukli Sándor-
né Harangozó Éva és sajnos nincs a képen Silingi Lajosné Németh Margitka. Ők öten 
voltak azok a „konyhás nénik” akiknek köszönhetjük a máig emlékezetes finom ízeket.

1 

3 

Ugyancsak őrizzük az emlékét annak az összefogásnak, ahogyan az új ötletek közös erővel megvalósultak a környezetszépítő munkában. Ha a szokásos „szádákon” /gépi 
szövésű anyag/ kívül más függönyre is vágytunk, akkor „magad uram”… 
A harmadik képen látható szorgos kezek, fehér gyöngyvászonra kalocsai virágokat hímeznek, hogy szebb legyen a csoportszoba. Balról jobbra Szávin Lászlóné Gizi óvó néni, 
a kép kölcsönzője, mellette Wiedermanné Teri néni, Pátkainé Bözsi néni, Szabó Lászlóné Polgár Olga, Szabó Lászlóné Megtért Manci néni dadusok, akik ebéd után igyekeztek 
minden munkát gyorsan elvégezni, hogy maradjon idejük az altatás alatt erre a kézimunkázásra is.  A lelkesedésük tiszteletreméltó és példaértékű volt.

Köszönöm Oláh Judit jelentkezését és az adatok pontosítását a májusi múltidéző 3. képéhez, amelyen jobbról 
elsőként Nyitrai Vali és a második helyen – úgy véli Ő áll.

Múltidéző
2 
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A hirdetések valóságtartalmáért és a hibákból eredő károkért a kiadó nem vállal felelősséget!

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

szamitogeporvos.wordpress.com           

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

ifj. Lukács Gábor
 Páty

AUTÓMENTÉS
DARUS AUTÓMENTÉS HELYBEN

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

Pszichológia, Család– és 

Párterápia  

Miben segíthet a pszichológus:

 

Tanulási nehézségek esetén,  

Gyászfeldolgozásban 

Önértékelés, önbizalom 

növelésében 

Életvezetési tanácsadásban 

Miben segíthet a családterápia:

 
Ha állandósulnak, elmérgesednek, parttalanná válnak az  

otthoni viták; 

Ha családi kapcsolataiban tartósan boldogtalannak, 

magányosnak érzi magát; 

Ha fél a családi kapcsolatok szétesése, elvesztése miatt; 

Ha úgy érzi, eredménytelen gyermeknevelési 

kérdésekben; 

Feldolgozatlan veszteségek (válás, halál) alkalmával 

Hívjon bizalommal! 

Szilágyi György, 06-30-9-2222-84 

2021. július



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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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:
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