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Hat telek eladásából 200 millió Ft körüli haszon! Páty Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete ugyanis egy HÉSZ módosítás során az önkormányzati tulajdonban 
lévő, (OTP raktár melletti) 3901 hrsz-ú ingatlant általános gazdasági övezetbe sorolta át. Az 
új beépítési paraméterek lehetővé tették, hogy az elmúlt két évben hat darab kisebb építési 
telket alakítson ki a területből a Polgármesteri Hivatal. A kifejezetten az ingatlanokkal 
kapcsolatos önkormányzati beruházások eddig 30 millió Ft-ba kerültek.

Az Önkormányzat 15.000 Ft/nm + ÁFA összegért árulta az elmúlt hónapokban a telkeket, melyből már négy eladásra 
is került. A maradék két ingatlan eladása után, összesen 243 millió Ft + ÁFA összeg folyik majd be a település kasszájába.

A nagyon komoly egyszeri nyereség mellett az ide települő vállalkozások iparűzési adója tovább növeli majd 
településünk bevételeit. Mindezeket jelentős sikernek tartja Önkormányzatunk és köszöni a korábbi és a jelenlegi 
képviselő-testület támogatását. És ha önkormányzati iparterületi ingatlanok a téma, akkor érdemes még meg-
jegyezni: a Hello Parks Csoporthoz tartozó legújabb pátyi iparterületi fejlesztés kapcsán további öt hektár saját 
közművesített iparterülethez is jut a település, ami szintén jelentős vagyongyarapodást jelent a következő években.

Hosszú előkészületek eredménye, hogy településünknek saját buszjárata lesz. Szeptemberben megindul a tesztüzem 
is. Kérem, hogy az első hetekben türelemmel és pozitív kritikákkal segítsék, hogy a gyakorlati tapasztalatokat 
felhasználva, minél hasznosabb és praktikusabb szolgáltatás fejlődhessen. 

Az Önkormányzat a gyermek táborok (több mint 2 millió forintos) támogatása mellett idén az iskolakezdést sem 
felejti el. A Képviselő-testület döntése értelmében összesen 1 millió Ft értékű tanszer-csomaggal segítjük a 
Bocskai Általános Iskolában tanulmányait idén megkezdő összes elsős diákot. Emellett a nyáron szintén testületi 
döntést követően 500 ezer Ft értékben támogattuk a testvértelepülésünkön, Zsobokon működő, főként árva 
magyar gyerekeket gondozó Bethesda Gyermekotthont.

Indul a helyi buszjárat

Egyedi támogatások a gyermekeknek

Székely László – polgármester

Szádváriné Kiss Mária – főszerkesztő MSK z

Önkormányzati hírek
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32021. augusztus  szeptember–

ÖNKORMÁNYZATI INGATLANFEJLESZTÉS KOMOLY NYERESÉGGEL

Idősek napja 
Páty Község Önkormányzata szeretettel meghívja a 65. életévüket betöltött pátyi lakosokat vacsorával és 
műsorral egybekötött, Idősek Világnapja alkalmából rendezett ünnepségre.
A rendezvény időpontja, helyszíne: 
Részvételi szándékukat kérjük jelezzék legkésőbb szeptember 27-ig az alábbi elérhetőségeken:
Személyesen: a Művelődési Házban, Telefonon: 06 23 343 550, 06 30 329 9669, 06 30 576 5533
E-mailen: muvhaz@paty.hu

2021. október 1. (péntek), 18 óra, Művelődési Ház, 2071 Páty, Kossuth u. 77.Meghívó

A színes tábori híradó, a régi időket idéző gazdag 
szeptemberi programkínálat, a sok-sok előre-
mutató önkormányzati hír, világjárvány előtti 
békésebb napokra emlékeztet. Persze a negyedik 
hullám árnyékában nem árt óvatosnak lenni! 
De fontos bizakodnunk is, hogy őszelő hava a 
bőségszarujával érkezik, „s még hallja amint fújja-
fújja büszke/ aranykürtjét a nyár, a messze nyár.”, 
majd leteszi elénk kincsét, ami friss lendületet 
ad az évadkezdéshez. 
Mindehhez ajánlom szeretettel olvasnivalóban 
gazdag dupla lapszámunkat!

A BŐSÉGSZARU
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Augusztus elején befejeződött a Boglárka utca 
felújítása a Töki utca és Vörösmarty utca közötti 
szakaszon. A magas minőségben elkészült munkát 
a HAN.TIK Kft végezte.

Eközben sikeresen pályáztunk a Belügyminisztérium 
által kiírt „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesz-
tések támogatásáról” szóló tenderen (50 százalékos 
támogatással), amelynek keretében 16,5 millió Ft 
támogatást kaptunk. Ehhez az összeghez tesz még 
hozzá a Képviselő-testület döntése alapján 17 millió 
Ft-ot az önkormányzat. Ebből felújításra kerülhet a 
Dózsa György út, Ady Endre és Árpád út közötti 
szakasza, illetve a Bartók Béla és az Orgona utca 
közötti útszakasz. A munkák várhatóan jövő év elején 
indulnak.

Elkezdődött a Bethlen Gábor utca első szakaszának 
a megépítése is és reményeink szerint az utca Bocskai 
és Bem József  utca közötti szakasza is elkészül még az 
idén. Ez a szakasz, az előzetes tervekkel ellentétben, 
sétálóutca lesz.

FOLYTATÓDNAK AZ ÚTFELÚJÍTÁSOK!

Somogyi Farkas Tamás – alpolgármester

 Az eredeti tervek szerint a területre több mint 240 
db kétlakásos építési telek kialakítására lett volna lehe-
tőség, melyet nagyságrendekkel sikerült lecsökkenteni. 
A most megkötött megállapodás szerint mindössze 
79 – többségében egylakásos – építési telek, 1 db intéz-
ményi telek és 1 darab park kialakítására lesz lehetőség. 

Az Önkormányzat a megállapodás szerint kap 3 db 
építési telket, 1 db intézményi területet, 1 db parkot és 
valamivel több mint 51.000 nm további belterületi 
ingatlant, melyek összértéke több száz millió forint. A 
fejlesztő vállalja – telekarányosan – a közművek meg-
építését, továbbá az utak kiépítését, melyeket kivitelezés 
után átad az Önkormányzat tulajdonába.

Sokat gondolkodtunk, hogy mi szolgálja legjobban 
a település érdekét, sokáig sikerült időben kitolni a 
megállapodást, melynek köszönhetően most egy olyan 
megegyezés született, melyről elmondható, hogy soha 
eddig semelyik befektető ekkora területet nem adott 
át az Önkormányzat számára fejlesztésért cserébe. 

Székely László – polgármester

KOMPROMISSZUMOS MEGOLDÁS SZÜLETETT A KÖRTÉS II. BERUHÁZÓJÁVAL

A beruházás megvalósításába a különböző ható-
ságok is részt vesznek, így az ütemezése várhatóan 5-6 
évet is igénybe vehet, így erre a 79 darab telekre 
költöző lakosságszám sem egyszerre jelenik meg a 
településen. Ezalatt az 5-6 év alatt várhatóan befeje-
ződik az új óvoda megépítése, elkészül az új egészségház, 
kibővül a most átadott bölcsőde és felújításra kerül a 
szennyvíztelep. A tulajdonunkba kerülő több mint 5 
ha belterületi ingatlan hasznosításáról később születik 
döntés.

Fontos megjegyezni, hogy a megállapodással pár-
huzamosan az Önkormányzat a Körtés területén 
csökkenti a belterületbe vonható területek nagyságát. 
Ami azt jelenti, hogy a terület most elfogadott új 
belterületi határai a későbbi testületek döntése értel-
mében sem módosulhatnak.

Ezzel a döntéssel megvédtük a Körtés település-
rész felső, természetvédelmi részét a teljes beépítés-
től, ami így végérvényesen külterület marad.  

A falu számára eddig soha nem látott nagyságú földterület megszerzésére sikerült megállapodást 
kötnünk a Körtés II. tulajdonosaival. Ezzel a megegyezéssel egy 2002 óta tartó, pereskedésektől sem 
mentes időszaknak sikerült pontot tenni a végére.
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KEMENES - CUKRÁSZATI BERUHÁZÁS PÁTYON
Az önkormányzat legutóbbi ingatlanfejlesztése 
kapcsán kialakított iparterületi telkekből a sikeres 
tárgyalásoknak köszönhetően kettőt is megvásárolt 
a Kemenes Cukrászat egy több mint 2000 m2 
méretű cukrászati üzem létesítése céljából. 

A 2011-es alapítás óta az ország egyik legkorszerűbb 
cukrászati gépeivel felszerelt sütödéje a saját üzleteik 
mellett a Lipóti pékség kiemelt beszállítójaként jelenleg 
közel több mint 200 üzletet lát el naponta friss áruval. 
A cég nettó árbevétele 1 milliárd körül mozgott az 
utóbbi két évben. 

Várhatóan a jelenlegi 65 főn felül további minimum 
25 embernek jelent majd munkalehetőséget az az előre-
láthatólag 600–700 millió forintból épülő üzem, amely 
oktatási és szakmai képzésre is alkalmas lesz. 

A Kemenes Cukrászat Magyarország egyetlen olyan 
cukrászüzeme, amely kézműves cukrász termékeket 
állít elő manufakturális körülmények között nagy volu-
menben. A Kemenes termékei iránt töretlenül növekszik 
a kereslet, ezért döntöttek a pátyi fejlesztés mellett.

Örömteli számunkra, hogy a családi vállalkozásból 
kinőtt cukrász hálózat jövőjében Páty is komoly szere-
pet kap. A fejlesztésnek köszönhetően pedig munka-
lehetőséggel és adóbevétellel is segítik majd települé-
sünk fejlődését.

Páty Község Önkormányzata a Belügyminisztérium 
által Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására kiírt pályázatán 20 millió Ft 
összegű támogatást nyert. Ennek köszönhetően 
további több mint 20 millió Ft önrész hozzáadásával 
az Iskola utca páros oldalán, illetve a Rákóczi út páros 
oldalán az Iskola utcától a Telki útig új járda épült, 
majdnem 1 km hosszan. A járdák és a főút menti 
területek rendezését a jövőben is kiemelt feladatnak 
tekinti az Önkormányzat, amelyhez folyamatosan 
keresi a forrásokat.

JÁRDAÉPÍTÉS PÁLYÁZATI SEGÍTSÉGGEL

Somogyi Farkas Tamás – alpolgármester Székely László – polgármester

ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS

A gyermekek támogatását kiemelt feladatnak 
tekinti Páty Község Önkormányzata. 

Miután az önkormányzat több nyári tábort (az álta-
lános iskola napközis tábora, református tábor, cser-
késztábor, Málta) is támogatott összesen hozzá-
vetőleg 2,5 millió forint értékben, a Képviselő-testület 
legutóbbi ülésén, még július végén úgy döntött, hogy 
az iskolakezdést segítendő összesen 1 millió Ft értékű 
tanszercsomaggal támogatja a Bocskai István Álta-
lános Iskola összes tanulmányait idén megkezdő, 
elsős diákját, ami több mint 90 diákot érint.

Székely László – polgármester
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ÚJ IPARI PARK ÉPÜL PÁTYON A HELLO PARKS CSOPORT KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL

A megapark koncepció rendkívül költséghatékony, 
megújuló energiát hasznosító, nagy alapterületű és 
alacsony üzemeltetési költségű, elsősorban logisztikai 
tárolást, szortírozást és árukezelést biztosító, 10–12 
méter tiszta belmagasságú csarnoképületek elhelyezését 
feltételezi a megvásárolt területen. A fejlesztési koncepció 
ütemekre bontva várhatóan 7–10 éves időtáv alatt 
valósul meg és kb. 350–400.000 nm raktár és kiszolgáló 
funkció létesítését feltételezi. A park fejlesztését az első 
épület és a hozzá tartozó infrastruktúra kivitelezésével 
várhatóan 2021 utolsó negyedévében kezdik meg. 

A megapark létesítésével várhatóan 5000 munkahely 
létesül Pátyon a következő 10 évben, amelyből 2700 új 
munkahely lehet (ez egy általános bérlői mixet felté-
telez, amelyben az e-kereskedelem és 3PL-logisztikai 
szolgáltatók munkaerőstruktúrája képezik a minta 
80%-át).

Emlékezetes: több mint 10 éve egy befektetői csoport 
hatalmas pátyi iparterülethez jutott az autópálya mentén, 
de sajnálatos módon nem kezdték el fejleszteni, ezzel 
lépéshátrányt okozva településünknek. Az Ever Invest 
Kft. és az általa birtokolt azóta kihasználatlanul álló 
autópálya melletti iparterület, több hónapos egyez-
tető tárgyalások eredményeként idén új tulajdonoshoz, 
a Hello Parks csoporthoz került, akik rövid időn belül 
elkezdik a terület fejlesztését. 

HIRDETMÉNY 
Páty Község településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódóan

partnerségi egyeztetési fórumot tartunk. 
A tájékoztatási anyag 2021. szeptember 13-tól érhető el Páty Község honlapján 

(www.paty.hu) és a Polgármesteri Hivatalban.

 
2021. szeptember 22-én 

Székely László – polgármester

A Hello Parks egy újgenerációs, innovatív környezetbarát és energiahatékony ipari parkok építésével és 
üzemeltetésével foglalkozó cég, amely Maglódon és Fóton működő ipari parkjaik után Pátyon is megkezdi 
a fejlesztést. 

Somogyi Farkas Tamás – alpolgármester

Ismét lehetőség nyílik ügyintézésre a járás területén működő ügysegédek ügyfélfogadásának keretében az alábbiak szerint: 

Az ügysegédeknél intézhető ügyekről tájékoztatás kérhető a -es telefonszámon.

HELYSZÍN: PÁTY, RÁKÓCZI ÚT 74.
IDŐPONTOK:  AZ ALÁBBI KEDDI NAPOKON 13.00 ÉS 16.00 ÓRA KÖZÖTT 

     augusztus 3., szeptember 7., október 5., november 2., december 7. 
06/23/427-440

KORMÁNYABLAK TÁJÉKOZTATÁS AZ ÜGYFÉLSEGÉDRŐL!
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Augusztusban kültéri ping-pong asztalok érkezetek, 
egy a fitnesz park mellé padokkal és egy az iskola udvarára.

ELINDULT A KANYARGO HELYI BUSZJÁRAT!

A helyijárat szakértők által javasolt útvonaláról a 
Képviselő-testület az elmúlt év folyamán, jelentős 
társadalmi vita után döntött. Első szakaszban kérdő-
íves megkérdezés formájában a lakosság igényeinek 
alapos felmérése történt, ezt követően a vonalhálózat 
szakmai javaslatát interneten keresztül és interaktív 
online fórumon vitatták meg, s csak ezek után ké-
szültek el a megállóhelyek pontos tervei, párhuza-
mosan pedig a közvetlenül érintett lakók bevonásával 
helyszíni egyeztetésekre került sor. Lényeges, hogy az 
új megállóhelyek egyelőre nem burkolt peronnal ellá-
tottak, mert azok is és a vonalhálózat is változhat a 
próbaidőszak tapasztalatainak függvényében. 

A számtalan egyeztetés során finomított vonal-
hálózatot a település honlapján már megosztottuk, az 
elmúlt évben bemutatott menetrendterv tovább fejlesz-
tett változatát itt ismertetjük.

Az uniós nyílt közbeszerzési eljárásban nyertes 
szolgáltató a „BALATON-BUSZ” Idegenforgalmi és 
Kereskedelmi Betéti Társaság lett. 

Somogyi Farkas Tamás – alpolgármester

Szeptember folyamán elindult a KanyarGO helyi 
buszjárat, amely gyors és kényelmes összekötte-
tést nyújt a MÁV biatorbágyi megállójával, ugyan-
akkor alternatív közlekedési eszköz a településen 
belül, iskolába, munkahelyre vagy éppen boltba 
utazó lakosok számára. 

Az újonnan beszerzett MAN TGE CITY járművek adatai:
Tömeg: 6 tonna, Térfogat: 1968 cm3, Teljesítmény: 130 kW/180 LE
Férőhelyek száma: 40 + sofőr 
Részben vagy egészben alacsony padlós.
Utastéri légkondicionáló berendezés (klíma).
Gépjárművezető által külön-külön vezérelt utasajtók.
A mozgáskorlátozottak számára kialakított hátsó alacsonypadlós utasajtó.

TÁBOROK TÁMOGATÁSA
Önkormányzatunk idén is támogatta a pátyi gyerekek 
táboroztatását, illetve köszöni minden olyan szervezet 
munkáját, akik időt és energiát fordítanak a gyerekek 
tartalmas nyári időtöltésére. 

Évek óta működik a Bocskai Általános Iskolában 
az Önkormányzat finanszírozásában a napközis tábor, 
ezt idén is biztosítottuk. Támogattuk továbbá a refor-
mátus gyermektábort, pályázaton keresztül a cserkészek 
táborozását, illetve a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
által szervezett tábort is. Mindezen programokra hoz-
závetőleg 2,5 millió forintot szánt településünk. 
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A települések mindennapi életét nagy mértékben meghatározzák azok a szervezetek, hivatalok, amelyek a 
működés, az üzemeltetés megvalósítói, azok a szakemberek, akik munkája révén minél inkább otthon 
érezhetjük magunkat lakóhelyünkön. A polgármesteri és egyéb állami hivatalok dolgozóit július elsején 
ünnepeljük 1996 óta. A Köztisztviselők napján Páty Község Önkormányzata is köszöntötte munka-
társait, és idén is átadták Az év köztisztviselője címet, amit Benyák Éva, a Műszaki Iroda vezetője 
kapott. Beszélgetésünk során többek között megismerhetjük az irodavezető szakmai pályáját és 
bepillanthatunk az Iroda napi működésébe is.

INTERJÚ

– Utak javítása, bölcsődeépí-
tés, helyi közlekedés fejlesztése, 
közintézmények megifjodása… 
– Páty a hosszú pandémiás idő-
szakok ellenére is, épül, szépül. 
Éva mióta foglalkozik a település 
„építési ügyeivel”? Mióta vezeti 
a Hivatal Műszaki Irodáját?

– Még bőven a világjárvány 
előtt, 2017 végén kezdtem Pátyon 
dolgozni. 

– Mi volt az első beruházás, 
ami már az ön nevéhez kötődik?

– Polgármester úr az első hetemen 
tájékoztatott, hogy a gyalogosok 
biztonságos közlekedése érdekében 
szeretnének több gyalogátkelőt ki-
alakítani Pátyon. Ez volt az első 
projektem, amit elejétől a végéig én 
menedzseltem. Nem voltak konkrét 
helyszínek, ezért egy helykijelölő el-
járást kellett összehívni a Magyar 
Közút Nzrt. és az engedélyező ha-
tóság munkatársaival. Aztán a hely-
színek kijelölése után – 6 helyszín 
lett végül – meg kellett terveztetni, 
majd jött a kivitelezés és a forga-
lomba helyezési eljárás.

– Máris egy komplex feladat. 
Milyen szakmai tapasztalatokkal 
érkezett Pátyra?

– Építéshatósági ügyintézőként 
kezdtem a pályámat 2004-ben, aztán 
műszaki irodavezető lettem. Később 
a kivitelezésben is tapasztalatot sze-
reztem, mint műszaki előkészítő, 
amit nagyon szerettem. Ugyanakkor 
állandó készültséggel jár, mert éjjel-
nappal cseng a telefon, s az ország 
különböző pontjaiban dolgozik az 
ember. A kislányom megszületése 
(2013) után be kellett látnom, hogy 
nem lehet ezt egy kisgyerek mellett

csinálni, hiszen lehet, hogy éppen 
az ország másik felén vagy, mikor 
jön a telefon az oviból, hogy nincs 
jól a gyerek, menj érte... Pont jókor 
hívott fel tehát az akkori pénzügyi 
vezető, hogy Pátyon műszaki iroda-
vezetőt keresnek. Megpályáztam és 
elnyertem. Tinnyén élek a családom-
mal, nem kell sokat utaznom, hogy 
eljussak a munkahelyemre.

– Hol szerzett diplomát?
– A Szent István Egyetem Ybl 

Miklós Főiskolai Karán végeztem 
településmérnök szakon.

– Gyerekkori álmát valósította 
meg vagy véletlenül lett telepü-
lésmérnök?

– Nem, én tipikusan az a kis-
gyerek voltam, aki minden nap más-
hogy akarta megváltani a világot … 
régész, feltaláló, író, autószerelő 
akartam lenni… A gimnáziumban 
a pályaválasztási tanácsadó hatására 
jelentkeztem a Szent István Egyetem 
Ybl Miklós Főiskolai Kar település-
mérnöki szakára. 

– Mit takar a településmérnök 
elnevezés?

– Megpróbálom vázolni: a tele-
pülésmérnök a település(ek) rende-
zése, a település környezetének ala-
kításával és infrastruktúrájának mű-
ködtetésével foglalkozik. Ezek tele-
püléstervezési, településszervezési, 
továbbá műszaki hatósági, szakha-
tósági tevékenységek, illetve a helyi 
önkormányzatokhoz tartozó fenn-
tartási, szervezési, egyéb feladatok 
irányítása, összehangolása. 

– Éva, avassa be kicsit az ol-
vasókat a Műszaki Iroda műkö-
désébe, feladataiba, pillantsunk 
be a színfalak mögé!

A kulisszák mögött

BESZÉLGETÉS BENYÁK ÉVA MŰSZAKI IRODAVEZETŐVEL

– Jelenleg 5 fővel működünk: 
Schubert Sándor, Fábián Róbert, 
Váci Péter és én, illetve Tusnády 
Zsolt főépítész úr (aki igazából 
szervezeti egységeket nézve hiva-
talosan nem „műszakos”). Szeretünk 
együtt dolgozni – remélem, ők is 
így gondolják. Minden héten leülünk 
és átbeszéljük, hogy az adott hétre 
kinek milyen feladata van – a napi 
ügyek mellett persze –, így mindenki 
tisztában van vele melyek a nagyobb 
projektek, hol állnak az ügyek, kinek 
van szüksége segítségre stb.
Sok és sokféle a munkánk folya-
matosan, a műszaki feladatokon túl 
átnyúlik a pénzügyi és hatósági terü-
letre is. Csak címszavakban felsorolva 
sem kevés a teendőnk: közlekedés- és 
forgalomszervezési ügyek a Ren-
dészeti Irodával együttműködve, 
közterületekkel kapcsolatos felada-
tok (házszámozás, házszám igazolás, 
közterület bontás, tulajdonosi-közút-
kezelői-szakhatósági állásfoglalások), 
közvilágítással, vízi közművekkel 
kapcsolatos, valamint elektromos 
ügyek intézése, költségvetéshez és 
beszámolóhoz kötődő feladatok, 
beruházások, felújítások, építésügyek 
nyilvántartása, statisztikák és egyéb 
adatszolgáltatások és a jegyzői hatás-
körbe tartozó vízügyi engedélyezések 
(kutak létesítési, fennmaradási, üze-
meltetési engedélyei).

– Az önkormányzat elég sok 
beruházást pályázati támogatás-
ból valósít meg. A pályázati anya-
gokat is önök készítik?

– A pályázatokat általában pályá-
zatíró cég készíti el vagy a Hivatal 
egyik munkatársa, Szabados Zsu-
zsanna állítja össze. Természetesen, 
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meglévő rendszer megfelelő karban-
tartása, rekonstrukciója mellett. 
Egyre szélsőségesebb időjárási körül-
ményekre kell felkészülnünk, egyre 
több vizet vezetünk a patakokba, 
fontos lenne a tisztítása, kotrása. 
Aztán a meglévő zöldterületeinket 
fejleszteném, parkok, játszóterek 
kialakításával.
Nagyon fontos lenne az új egész-
ségház megépítése, hogy a házior-
vosi rendelések mellett a szakren-
deléseket is helyi szintre hozzuk. 
Az óvodai ellátás több telephelyen 
üzemel, de van olyan telephely, ami 
felújításra szorul vagy egy új épület 
kialakításával lenne célszerű kivál-
tani. Egy nagyobb üzletre, boltra is 
szükség lenne és még sorolhatnám… 
Egyszóval a település műszaki infra-
struktúrájának (közlekedés, közmű-
hálózat stb.) fejlesztése mellett a 
társadalmi szolgáltatások (oktatási, 
művelődési, kulturális, egészségvé-
delmi intézmények; a kereskedelem 
és vendéglátás céljait szolgálók; a 
sport-, üdülési és pihenési igényeket 
fogadó intézmények) infrastruktúrá-
ját fejleszteném. Mindez tehetné még 
otthonosabbá és komfortosabbá ezt a 
szép fekvésű, hangulatos települést 
a lakói számára. 

a műszaki beruházások esetében az 
előkészítésben, a megvalósításban 
és az elszámolásban is részt veszünk. 
A mi irodánk például összehangolja 
a tervező munkáját a pályázati elvá-
rásokkal. Ez így egyszerűen hangzik, 
de nem mindig az. Vegyük például 
a bölcsődét! 2018 májusában döntött 
úgy a Képviselő-testület, hogy böl-
csődét akar építeni a Csibe óvoda 
bővítésével és az Árpád u. 1. szám 
alatti ingatlanon található épület egy-
beépítésével. A pályázatot 2018 
szeptemberében kellett beadni. Tehát 
volt nem egész négy hónapunk, 
viszont nem volt tervünk az épületre. 
Az elképzelések nem álltak össz-
hangban az akkori helyi építési sza-
bályokkal, ahhoz hogy engedélyt kap-
junk, módosítani kellett azt. Illetve ez 
két külön ingatlan volt még akkor 
(egyiken a Csibe épülete, az Árpád u. 
1. alatt pedig egy romos épület állt), 
amit össze kellett vonnunk. Szóval 
azonnal elkezdtük a helyi építési sza-
bályzat módosítását, elkezdtük a 
vázrajz készíttetését, záradékolását, 
az ingatlanok összevonását. Tervezői 
ajánlatokat kértünk be, elindult a ter-
vezés, egyeztetni kellett az ÁNTSZ-
szel, a Tűzoltósággal, rehabilitáci-
ós szakmérnökkel stb. A pályázat 
különböző (sokszor logikátlannak 
tűnő) bontásokban kérte a tervezői 
költségvetést… szóval nem volt egy-
szerű, az Iroda mindegyik munka-
társa közreműködött és végül minden 
összeállt, mindent át tudtunk adni a 
pályázatírónak. Azóta már működik 
a bölcsőde.

– Idén milyen munkálatokkal 
végeztek?

– Az Iskola utca és Rákóczi utca 
járdaépítésével készültünk el nem-
régiben, illetve a Boglárka utca út-
építésével. Több kisebb közvilágítás 
fejlesztésünk is volt. Még augusz-
tusban befejezzük a kátyúzást, a helyi

buszjárat megállóinak az építését, és 
reményeim szerint, a Dobogó utcai 
víz és csatornaépítést.

– És milyen beruházások előtt 
állnak? 

– Több igen nagy projekt előké-
szítése is elindult már pl.: új egész-
ségház, sportcsarnok, új óvoda, út-
építések.

– Éva! Milyen Páttyal lenne 
elégedett, illetve milyen telepü-
lést álmodna a pátyiaknak?

– Nehéz kérdés. Sokan nem 
látják át, hogy egy település olyan, 
mint egy bonyolult, összetett szer-
kezet, vagy mint inkább egy élő or-
ganizmus. Változtatsz rajta valamit, 
amit más csak egy apróságnak lát, 
mégis sok mindenre kihatással van. 
Ez a változás néha azonnali, néha 
csak évek múlva érezteti a hatását, 
de minden döntésnek hatásai és kö-
vetkezményei vannak. Persze nehéz 
megérteni egy-egy település műkö-
dését, hogy egy-egy döntés hatására, 
hogyan változik.
Én elsősorban nem alakítanék ki 
több lakóterületet, mert a település 
magjára visszafordíthatatlan követ-
kezményekkel járna. Megépíteném 
a települési gyűjtő utakat (É-i és 
Ny-i), hogy a falu központját kicsit 
tehermentesítsem, a vízelvezető
hálózat hiányosságait pótolnám, a 

egy település olyan, mint egy 
bonyolult, összetett szerkezet, 

vagy mint inkább egy élő organizmus

Szádváriné Kiss Mária
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– 24 éve ugyanabban a mun-
kakörben dolgozik! „Ez még 
gombócból is sok” – tartja a 
mondás. Első munkahelye?

– Nem ez az első munkahelyem. 
1980. július elsején álltam munkába, 
szinte rögtön az érettségim után a 
Belkereskedelmi Szállítási Vállalatnál 
a 9. kerületben. Ebben a kerületben 
laktam egy panellakásban.

– Hogyan került Pátyra?
– A férjem tősgyökeres pátyi, 

egy munkahelyen dolgoztunk. 1987-
ben házasodtunk össze, 1988-ban 
költöztünk jelenlegi otthonunkba. 
Judit lányunk 1989-ben született.

– Rögvest a tanácsnál kapott 
állást Pátyon?

– Nem a hivatalban kezdtem, 
hanem előbb napközis nevelőként 
dolgoztam egy tanévet az Ortutay 
Gyula Általános Iskolában (akkor 
még így hívták a Bocskait). Ez rend-
kívül kényelmes volt számomra, mert 
így csak fél napot kellett távol len-
nem a 2,5 éves kislányunktól. Aztán 
1990-ben Kuthy Ákos polgármester-
sége idején kerültem először a Polgár-
mesteri Hivatalba, az Igazgatáson szo-
ciális ügyekkel foglalkoztam. Kuthy 
Ákos tragikus halála után elmentem a 
Hivatalból, néhány év múlva Wieder-
mann Gábor polgármester hívott 
vissza, 1997. március 24-én kezdtem 
ismét. Az akkori jegyző, Feik Csaba 
1998-ban előállt azzal a javaslattal, 
hogy rám gondolt, akit elküldene 
anyakönyvvezetői tanfolyamra, mert 
szükség van még egy anyakönyv-
vezetőre. Akkor a hivatalban egy 
anyakönyvvezető látta el ezt a fe-
ladatot. Nem örültem a felvetés-
nek, mert a szereplés, nem volt az 
erősségem, de nem bántam meg,

Ha a családfánkat akarjuk tanulmányozni, elsődleges forrásaink az anyakönyvek, hiszen évszázadok óta 
ezekben rögzítik az alapadatainkat. A rendszeres egyházi anyakönyvezést a tridenti zsinaton rendelte el 
IV. Piusz pápa 1563-ban, Magyarországon 1611-ben vezette be a katolikus egyház, az állami anyakönyvezés 
pedig 1895. október elsejétől vált kötelezővé, s a közigazgatás hivatalai végzik azóta is. Pátyon Polgár 
Sándorné 24 éve látja el az anyakönyvvezetői feladatokat. Idén az Önkormányzat Páty Község Szolgá-
latáért címmel tüntette ki. Ebből az alkalomból beszélgettünk nemcsak az anyakönyvvezetésről.

Nem futószalagon

BESZÉLGETÉS POLGÁR SÁNDORNÉ ANYAKÖNYVVEZETŐVEL

környezet, a díszlet kialakítása is az 
én feladatom, ezért is jóval koráb-
ban szoktam érkezni. Előtte egy 
alkalommal beszélgetünk a párral, 
kicsit megismerem őket, meghall-
gatom az elképzeléseiket a szertar-
tásról. Vannak, akik csak a szükséges 
protokollt kérik, mások pedig nagyon 
konkrét versekkel, zenékkel érkez-
nek, aztán olyan is előfordul, hogy 
rám bízzák magukat. Természetesen, 
ez utóbbi esetén a legnagyobb a 
mozgásterem. Mindig szeretném a 
saját életemből a jó tapasztalataimat 
is átadni számukra, s a kötelező ele-
mek mellett az évek alatt bennem is 
kikristályosodott egy-egy „saját 
kötelező” gondolat, idézet: kezdésnek 
általában a „talán semmi sem szebb a vi-
lágon, mint találni egy embert…” idézetet 
szoktam idézni. 

– Valamilyen szempontból kie-
melkedő esketésre emlékszik?

– Egyszer a Széchenyi téren volt 
egy galambröptetős esküvő, ahol a

mert nagyon szép feladat.
– Hány párt adott össze ez-

alatt a majd negyedszázad alatt?
– Pontos statisztikát nem vezetek, 

de ezer körüli esküvő biztos volt. 
Utóbbi időben évi 10–12 párt 
adtam össze, de előfordult, hogy 
egy év alatt a 38 párból a három-
negyedét én adtam össze. Régebben 
nagyon sokan kötöttek házasságot 
Pátyon, aztán csökkent, és az utóbbi 
pár évben ismét emelkedett az es-
ketések száma.

– Lehet mindig újat mondani 
egy esküvői párnak?

– A mi kis településünkön nem 
futószalagszerűen történnek az eske-
tések, igazi ünnep mindegyik esküvő 
a számomra is, és mindent megte-
szek, hogy a pár is ezt érezze, hiszen 
ekkor minden értük van, nekik és 
róluk szól. Sablont nem lehet senkire 
ráhúzni, hiszen minden pár más. 
Minden esküvőre sokat készülök, 
nemcsak a beszéd miatt, hanem a
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tanút elég látványosan lepiszkította 
az éppen röpülni indult galamb. Egy 
másik alkalommal a házasságkötő 
teremben tartottuk a szertartást, s 
nagy vihar kerekedett, zuhogott az 
eső, s amint kimondták az igent, 
hatalmasat dörrent az ég. Különleges, 
ha ötvenéves házassági évfordulót 
ünnepelnek, nekem megadatott, 
hogy a szüleimnek is tarthattam az 
50. házassági évfordulójukon meg-
erősítő ceremóniát. Viszonylag kevés 
párral találkoztam akik a ceremónia 
alatt nem figyeltek.

– Önnek is Pátyon volt az 
esküvője?

– Igen, Balogh Károlyné adott 
össze, akivel még Kuthy Ákos pol-
gármestersége idején kollégák is 
voltunk. Aztán csodálatos élményt 
jelentett számomra őt az örömanya 
székében látni, amikor a lányát es-
kettem.

Szádváriné Kiss Mária
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– Az esküvő, amit leginkább 
összekapcsolunk az anyakönyv-
vezető munkájával, de feltétele-
zem, hogy még számos területtel 
foglalkozik.

– Így igaz, szervezetileg az Igaz-
gatási Irodához tartozom, Veres 
Erika aljegyző a közvetlen főnö-
köm, akivel rendkívül jó együtt dol-
gozni. A 24 év alatt 8 jegyző vezette 
a Hivatalt, de Erika emberileg és 
szakmailag is mindig biztos pont 
maradt. Az anyakönyvezés pedig 
végig kíséri az egész életünket, 
születésünktől a házasságkötésünkön 
át életünk végéig. Régebben közre-
működtünk névadó ünnepélyeken is. 
Haláleset anyakönyvezésénél fontos 
az anyakönyvvezető együttérzése, 
embersége. Többségében a temet-
kezési vállalkozót bízzák meg az 
anyakönyvi ügyintézéssel.
Az anyakönyvi feladatokon túl 

ellátom a hagyatéki és népesség-
nyilvántartási feladatokat is. A lak-
címbejelentés is nálunk történik, 
mondhatom, hogy bő húsz éve min-
den pátyival legalább egyszer talál-
koztam.

– Gondolom, ebben a pozíci-
óban nem volt nehéz és hosszú 
beilleszkednie a faluba még tős-
gyökeres pestiként sem.

– Így igaz, de nem is ismeretle-
nül jöttem, hisz hét évig jártam ki a 
páromhoz, tudtam, hova költözöm. 
Aztán valóban az egész falu az is-
merősöm lett, láttam a fejlesztése-
ket, a település átalakulását. S azt 
hiszem, magam is otthonra találtam 
Pátyon családommal, és a munka-
helyemen.

Mindig szeretném a saját
 életemből a jó tapasztalataimat

 is átadni számukra...

A KDNP Pátyi alapszervezete és a KDNP Pest-
megyei elnöksége összesen 150.000.- forint értékben 
hat rászoruló, de tehetséges pátyi tanuló iskolakezdését 
támogatta.

A két alsó és négy felső tagozatos gyermek személyét a 
Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola tanárai javaslatára választottuk ki. A 
tanszercsomag tartalma egy táska, egy tolltartó, egy 
tornazsák és néhány íróeszköz. 

Sikeres tanulmányokat kívánunk minden gyermek 
számára.

Somogyi Farkas Tamás – KDNP elnök, Páty   
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pvk@pvk.hu

23/343-994  30/828-9859

 Munkakör betöltéséig
 a pályázatok elbírálása után azonnal.

Jelentkezés:
Amennyiben álláshirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, küldje meg 
fényképes szakmai önéletrajzát a  e-mail címre, vagy személyesen 
hétköznap munkaidőben (7.30-16.00) is leadhatja, a 2071 Páty, Rákóczi u. 74. 
szám alatt lévő központi irodánkba. 
Telefonos egyeztetés: ,



– A Szent Imre Kórházban egye-
lőre még nem tapasztaljuk, hogy 
beindult volna a negyedik hullám, 
elvétve találunk covidos eseteket, s 
kórházba jelenleg az oltatlanok ke-
rülnek. Természetesen, az oltottak 
is hordozhatják a vírust, de tünet-
mentesen, vagy enyhe tünetekkel 
esnek át rajta. Azt tapasztaljuk, hogy 
működnek az oltások, mindegyik 
típusú. Ezt láttuk akkor is, amikor 
az oltás tömegessé vált, rohamosan 
zuhant az esetszám. Kétszeresen 
oltottak alig kerültek COVID osz-
tályra, ők is csak azért, mert más 
betegség miatt kórházban feküdtek 
és rutin tesztelés során kiderült, hogy 
hordozók.

– Gergő szülész-nőgyógyász 
szakorvosnak készül. Mekkora 
váltást jelentett a covid osztály?

– Belgyógyászaton dolgoztam 
egyetem alatt segédápolóként két és 
fél évet a Szent Imre kórházban, tehát 
sem a környezet, sem az emberek, 
sem a szakterület nem volt teljesen 
ismeretlen számomra. A második 
napon már kaptam saját beteget, én 
kezeltem polgármester urat is. Persze 
szakorvosi felügyelettel dolgoztunk, 
s az éppen alkalmazandó terápiát 
mindig a főorvosi viziten választot-
tuk ki. Kiváló, jól felkészült kollé-
gákkal dolgoztam együtt, nagyon 
sokat tanultam, épültem az alatt az 
időszak alatt. 

– Tűzvonalban volt nap mint 
nap. Miként élte meg az állandó 
közvetlen veszélyeztetettséget? 
Ön volt már covidos?

– Covid osztályos orvosként az 
elsők között december végén meg-
kaptam az oltást, így január végétől 
biztonságban érezhettem magam. 
Az addig eltelt idő azonban megle-
hetősen nehéz volt. Nem magamat 

féltettem, hanem a feleségemet, aki-
ről november végén derült ki, hogy 
várandós (augusztusban született 
meg a harmadik gyermekünk). Azt 
nem volt könnyű megélni, hogy én 
komoly veszélyt jelentek a rá és a 
gyermekeimre. Láttam rajta is, hogy 
valamilyen szinten tart tőlem. Min-
den nap, amint hazaértem, azonnal 
mentem zuhanyozni, s minden ruhá-
mat tettem a szennyesbe. 

– A családi körülményeire te-
kintettel kérhette volna a fel-
mentését? Megfordult a fejében?

– Visszamehettem volna az 
osztályomra, de úgy éreztem, hogy 
akkor cserben hagyom a kollégáimat. 
November-december folyamán sor-
ra szinte minden orvos megfertő-
ződött rajtam kívül a COVID osz-
tályon, sokan kiestek a munkából, 
át kellett venni a betegeiket (amit 
hál’ Isten mindig meg is tudtunk 
oldani). Ugyanakkor a szülészeten 
is többen betegek lettek, hiszen a 
teljes izoláció megoldhatatlan, az 
orvosi szobában együtt voltunk, az 
étkezésekkor levettük a maszkot, 
tehát teljes biztonságban ott sem 
lettem volna. 

– Mi volt ami a legjobban meg-
érintette ebben a nem minden-
napi helyzetben?

– Bekerült az osztályra egy 1966-
os születésű, a szüleimmel egyidős, 
jó fizikumú, férfi, alapbetegségek 
nélkül. Sokat beszélgettem vele. Azt 
mondtuk rá, ha valaki, ő biztosan 
túléli a vírust. De nem így történt. 
S nincs rá magyarázat. Ő azóta is 
vissza-visszatér a gondolataimban. 
Ugyanakkor többen voltak komoly 
rizikóval, akikért aggódtunk és fel-
épültek, ezekre a sikerekre igyek-
szem inkább figyelni, mert ha szak-
mailag mindent megtettünk, akkor

Dr. Bencze Gergő János önkormányzati képviselő fél évet dolgozott a Szent Imre Kórház covid 
osztályán friss szülész-nőgyógyász rezidensként. Látott hihetetlen gyógyulást és megdöbbentő halált, 
s naponta élte meg a saját és családja erős veszélyeztetettségét is. E különleges helyzetről beszélgettünk 
a következő vírus hullám árnyékában. 

INTERJÚ
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Covidon innen és túl

BESZÉLGETÉS DR. BENCZE GERGŐ JÁNOSSAL
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nyugodt a lelkiismeretünk. Persze 
ott a csalódottság, a tehetetlenség, 
ami azzal szembesít most is, hogy 
nem vagyunk élet-halál urai, csak 
eszközök vagyunk az Isten kezében. 
Hívő emberként eddig is ezt vallot-
tam, most sűrítettebben lehetett 
megtapasztalni.

– Sokan mondják, hogy már 
nem lesz olyan az életünk, mint 
a covid előtt volt. Ön hogyan lát-
ja? Mit tanácsol most, amikor 
Európában már a negyedik hul-
lám felfutását látjuk?

– Nem tudjuk, hogy milyen va-
riánsai lehetnek még a vírusnak, de 
valószínűleg köztünk marad vala-
milyen formában, s azt tudjuk, hogy 
oltásra szükség lesz. Abban bízom, 
hogy az életünk vissza tud állni a 
normál módba. Mindenkit biztatok, 
hogy oltassa be magát. A kevesebb 
beteg az ellátórendszert sem terheli 
agyon, s a normál betegellátást is 
hagyja működni, amire nagy szük-
ség lenne. 

MSK z
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„a politika a járdán kezdődik”

SZENT ISTVÁN-NAP PÁTYON
„Magyarország van, és hogy lesz-e, vagy milyen lesz, az kizárólag rajtunk és csakis rajtunk múlik” – 
hangsúlyozta Szent István üzenetéhez kapcsolódva Menczer Tamás tájékoztatásért felelős államtitkár 
augusztus 19-én, Magyarország születésnapjának előestéjén Pátyon, a Széchenyi téren tartott községi 
megemlékezésen. Az ünnepséggel kezdődő rendezvény kenyérszenteléssel társult, szabadtéri mozival, 
majd tűzijátékkal folytatódott és a Black to Black zenekar fergeteges koncertjével zárult.

ÖNKORMÁNYZAT

MSK z

„Immár hagyománnyá vált az utóbbi években, hogy Pátyon egy nappal hamarabb tartjuk az augusztus 20-i ünnepséget, így aki akar, 
részt vehet az állami rendezvényeken is.” – kezdte köszöntőjét Székely László polgármester, aki kiemelte, hogy augusztus 
20. a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja. „Tiszteljük, vigyük tovább és védjük meg örökségünk: a magyar 
állam több mint ezer éves hagyományait, kultúráját, valamint vívmányait.”

Az emlékezés mellett ennek másik módja az országépítés. Utóbbira rátérve hangsúlyozta, „ilyen eleme volt idén 
községünkben a helyi bölcsőde átadása és a nemrég elkészült járdafelújítás is, aminek köszönhetően majdnem 1 km hosszban kapott új 
burkolatot a főút menti járda egy belügyminisztériumi pályázatnak köszönhetően”. Menczer Tamás államtitkár ugyancsak 
beszélt az építésről, a közösségek szerepéről. A járdaépítésre utalva mondta, hogy „a politika a járdán kezdődik”, 
ugyanis ez is a lakosok jobb létét szolgálja, „a politika feladata pedig, hogy szolgáljon, mert a politika az emberekről szól. Az 
ország mi vagyunk.” Az új kenyér szimbólumára utalva beszélt a háláról hangsúlyozva, hogy adjunk hálát a Teremtőnek, 
mert még tart a kegyelem, hála az Úrnak a kenyérért és mindazokért, akik sokat tettek, hogy az asztalunkra 
kerüljön. Majd Vizy István református lelkész és Harkai Gábor plébános megáldották az új kenyeret, amit 
polgármester úr és államtitkár úr szeletelt fel.

Az örömünnepre folyamatosan érkeztek az érdeklődők, s estére benépesült a tér a világjárvány előtti rendez-
vények felszabadult hangulatát idézve. Reméljük, Szent István és az új kenyér végre hosszú távon meghozza a 
békésebb, biztonságosabb és felszabadultabb hétköznapokat is.



2071 Páty, Kossuth L. u. 77. 06 23 343 550     muvhaz@paty.hu
             Pátyi Művelődési Ház

     
PÁTYI MŰVELŐDÉSI HÁZ

MŰVHÁZTÁJI
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ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK

KASTÉLY - IFIKLUB MŰVELŐDÉSI HÁZ - KISTEREM

HÉTFŐ 19.00 - 20.00 Torna Krisztával 16.00 -19.00 Ady Nyugdíjas Klub

10.00 - 10.30 Baba-Mama Angol                             

10.00 - 12.00 Baba-Mama Klub                    

18.45 - 19.45 Zumba Anettával

KEDD
16.30 - 17.30 Néptánc gyerekeknek                          

18.15 - 19.15 Torna Gizussal                                    

19.30 - 21.30 Néptánc Felnőtteknek

SZERDA 19.00 - 20.00 Torna Krisztával

   8.00 - 9.00   Társalkodó angol   

18.00 - 19.00 Társalkodó angol

  9.30 - 10.00 Ringató                                            

10.00 - 12.00 Baba-Mama Klub                                     

18.45 - 19.45 Zumba Anettával

MŰVELŐDÉSI HÁZ - NAGYTEREM

18.30 - 19.30 Henna Hastánc                     
14.00 - 17.00 Egyetértés Nyugdíjas Klub               

18.00 - 20.00 Páty Községi Kórus

15.00 - 16.30 Bóbita drámacsoport                       

16.30 - 17.30 Néptánc gyerekeknek                               

18.15 - 19.15 Torna Gizussal                                     

PÉNTEK                      16.00 - 19.30 Sakk

SZOMBAT 8.00 - 9.00   Torna Gizussal    

VASÁRNAP 9.00 - 11.00 Henna Hastánc

CSÜTÖRTÖK

9.30 - 10.00   Pici Maci muzsika

Dátum Időpont Program Helyszín
2021.10.01. 18.00  Idősek Világnapja  MH Nagyterem

2021.10.06. 15.30  Aradi vértanúk megemlékezés 

2021.10.22. 9.00-11.00  ’56-os megemlékezés és fáklyás felvonulás  MH Nagyterem

Októberi előzetes

Dátum Időpont Program Helyszín
2021.09.07. 9.00-11.00  Vegyes vásár  MH Nagyterem

2021.09.10 15.00-19.00  Retro Véradás  MH Nagyterem
2021.09.18 18.00  Fürgelábú tánccsoport bál  MH Nagyterem

2021.09.18-19  Kulturális Örökség Napja - faluséta Czentár Lászlóval

2021.09.25  Pátyi Pincehegyi Civil-ÍZ-áció Pincehegy

Szeptember

ESEMÉNYNAPTÁR
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MŰVHÁZTÁJI

Már az ötödik tábort szerveztük a Pátyi Pitypang 
gyermek néptánc csapat tagjainak idén júniusban. 

A táborban naponta volt népijáték és néptánc 
foglalkozás, s folyamatosan kedvükre kézművesked-
hettek a gyerekek. Készítettünk virágmandalát sóliszt 
gyurmából, gyönygyöt fűztünk, megtanultuk a körmön-
fonást, batikolt szoknyájú rongybabát készítettünk. A 
babáknak nevet adtak az alkotóik, s ezután benépe-
sítették a tábort, „aktív” szereplői lettek a táncnak és a 
játéknak. A tábor  idén is remek hangulatban telt, nagyon 
szabad, játékos, kreatív alkotó légkörben voltunk együtt. 
A hét egyik jeles alkalmának számított Keresztes 
Nagy Árpád előadóművész magával ragadó játéka. 
Árpi eddig minden táborunkba ellátogatott, s elvará-
zsolt kicsiket és nagyokat kis ládányi bábszínházával, 
hangszereivel és lélekre ható mesemondó tehetségével.

PITYPANG TÁBOR

Pergel Zsuzsanna
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www.bocskaisuli.hu

BOCSKAISOKKK
„Lépéssel” nyertünk!

KERÜLD MEG A FÖLDET AZ ISKOLÁDDAL AZ EGYENLÍTŐ MENTÉN!

Helye, ideje:
2021. március 01-től június 15-ig bárhol Magyarország 
területén.

Résztvevők:
Az applikációt letöltő diákok, tanárok, egyéb iskolai 
dolgozók, családtagok, ismerősök a tanintézmény ki-
választásával vehetnek részt a kihívásban. 
A kihívásban résztvevő Budakörnyéki Társulás illeté-
kességi területén működő tanintézmények:
– Biatorbágyi Általános Iskola
– Biai Református Általános Iskola
– Széchenyi István Általános Iskola
– Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium
– Budajenői Általános Iskola
– Nagykovácsi Általános Iskola
– Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola
– Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola
– Kossuth Lajos Általános Iskola
– Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ál-

talános Iskola
– Herceghalmi Általános Iskola
– Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskola

A program leírása:
A résztvevők letöltik a MASPORT – 

applikációt, kiválasztják azt a tanintézményt, 
amely számára a meghirdetett időtartam alatt folya-
matosan gyűjthetik a kilométereket.

Az applikáció tanintézményenként összesíti a 
megtett távokat.

Az a győztes tanintézmény, amely megérkezik a 
virtuális célállomásra. Több iskola célba érkezése 
esetén az egy tanulóra jutó leghosszabb virtuális 
távolságot teljesítő intézmény lesz a győztes.

A „Lépéssel nyerhetsz” felhívásra intézményünk is 
jelentkezett, illetve regisztráltuk magunkat, szülők és 
pedagógusok egyaránt. 

Különösen örültünk az eredménynek. 3. helyezést 
értünk el a környéken lévő iskolák körében. Egyéni-
ben Szojka Ferenc és Tolcsvai László pátyi lakosok is 
díjazottak lettek. 

Július 7-én, Fenyvesi Zsolt intézményvezető vette 
át a jutalmat, a Decathlon Áruház 50.000,- forintos 
vásárlási utalványát. 

A színvonalas díjátadó Budakeszin, a Mamutfe-
nyőknél, illusztris vendégek jelenlétében zajlott le.

Magadért 
Sportolj! 

Hívd el barátaidat, családodat, gyűjtsétek a kilométereket tanintézményeteknek, tegyétek meg a 
leghosszabb távot.

 Fenyvesi Zsolt – intézményvezető

OKTATÁS
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OKTATÁS

BOULDER MÁSZÓFAL A BOCSKAIBAN

Épülünk, szépülünk és tovább korszerűsödünk.
A Boulder mászófal egy kiváló sportolási lehetőség, 

ugyanakkor fejlesztő falmászásra és tartásjavító gyógy-
torna jellegű mászásra is alkalmas. Komoly pályázati 
munka és némi lobbizás előzte meg a több millió 
forintos beruházást. A fal egy hónap alatt készült el a 
nyár folyamán. A mászófal kihasználásának érdekében 
egy egyesületet is létrehoztunk. A Talentum Szabadidő 
és Sport Egyesület keretein belül kezdjük toborozni, a 
falmászásra vágyó helyi és környékbeli diákokat és 
felnőtteket.

                                                                                                          
 Fenyvesi Zsolt – intézményvezető

Az elmúlt tanév egyik nagy projektje volt az iskolakert 
létrehozása. Örömmel mondhatjuk, hogy a konyhakerti 
növények, a virágok és bokrok május végére belakták 
az 50 négyzetméternyi területet. Még egy zamatos 
körtéket termő gyümölcsfát is kaptunk ráadásként az 
önkormányzat jóvoltából. 

A nyár kezdetén aggódtunk, hogy miként oldjuk 
meg a továbbiakban a növények gondozását és leg-
inkább az öntözést. Elsősorban néhány kolléga, heti 
beosztásban vállalta a kertészkedést. Mivel a szün-
időben napközis tábor is működött az intézményben, 
az ott lévő gyerekek is segítettek a kert gondozásában. 
A növények meghálálták a munkát, gyönyörű és 
gazdag terméseikkel. Nagyon sok paradicsom, paprika, 
eper, tök, hagyma termett. A virágok és fűszernövények 
is érezték a törődést, színpompás megjelenésükkel 
díszítették a kertet, melyre nagyon büszkék vagyunk.

AZ ISKOLAKERT NYÁRON IS POMPÁZIK

Silingi Anna

ÉLJEN A NYÁRI NAPKÖZI! 

Néhány éve az önkormányzat jóvoltából nyári 
napközi működik az iskolában, ami évről évre 
egyre népszerűbb. Mindig izgalmas, színes prog-
ramkínálattal jelentkezik, és óriási segítség azok-
nak a családoknak, akik nem tudják megoldani 
gyermekük elhelyezését a szünidőben. 

A gyerekekkel pedagógusok, pedagógiai asszisztensek 
foglalkoznak, valamint különböző szervezetek, amelyek 
heti egy alkalommal közösségfejlesztő, személyiség-
formáló foglalkozásokat tartottak. A tartalmas, vidám 
és változatos nyári napokból idén sem maradt ki az 
ugrálóvár, a csillámtetoválás, a kánikulai vízipisztoly 
párbaj. Volt kirándulás a Pincehegyre, Élménypince, a 
színvonalas gyerekprogramjaival, fagyizás a Caffe Trevi 
Cukrászdában, pancsolás a suli udvarán, társasjáték, 
filmnézés stb. 

Páty Község Tűzoltó Egyesülete az iskola parko-
lójába állított be egy tűzoltóautót, és a tűzoltók tar-
tottak bemutatót. Nagy élményt nyújtottak a kíváncsi 
gyerekseregnek. 

Köszönet mindenkinek, aki valamilyen formában 
támogatta tanulóink nyári programját, szebbé tette 
napjaikat!

Silingi Anna – int.vez.helyettes
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2020-ban a világunkat eluralta egy addig ismeretlen 
fertőzés, a személyes és a szakmai életünk is átkere-
teződött. Tradicionálisnak mondott nyári táborunkat, 
a fennállásunk óta először nem tudtuk megtartani. Hi-
ányát nemcsak a gyermekek, de mi is nagyon megérez-
tük. A bizonytalanságok, aggodalmak ellenére úgy dön-
töttünk, hogy az előírásoknak megfelelően változtatva 
a kereteinken, 2021-ben újra szervezzük a táborunkat.

A gyermekek mellett a szülőknek is segítséget jelent 
a napközis tábor lehetősége. Nemcsak a szülőket, de a 
gyermekeket is megviselte a járvány okozta változás. 
Sokan az online világban rekedtek, a digitális oktatás 
hiányai miatt lemaradva a tanulmányi eredményeikben. 
Szerettünk volna minőségi időtöltést, egészséges társas 
kapcsolódást biztosítani a gyermekek számára.

Táborunkat 2021. július elején az alsó tagozatos 
gyermekeknek, a felsősöknek pedig augusztus elején 
rendeztük meg. A két korosztálynak minden évben 
külön szervezzük a programokat, a gyermekek könnyebb 
kezelhetősége és a korosztályok szerinti érdeklődés 
alapján. 

A nyári tábor előkészítéséhez kapcsolódó feladatokat 
a család és gyermekjóléti szolgálat munkatársai, intéz-
ményünk üzemeltetése valósították meg. A programok 
lebonyolításába már bevontuk néhány társintézmé-
nyünket, önkéntes segítőinket is. A segítők egy része 
maguk is gondozottak voltak, korábban alapellátásban 
részesültek.

A tábort a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gond-
viselés Háza Páty telephelyén lévő 5-es ház családias 
hangulatú, szépen berendezett, jól felszerelt pincéjében és 
garázs épületében tartottuk a Páty, Csilla von Boeselager 
u. 3. szám alatt.

A programok alatti együttlét, kapcsolódás során 
célunk volt az értékközvetítés, a gyermekek tanítása a 
társas kapcsolatok szabályaira, a másik megbecsülése, 
tisztelete, elfogadása is fontos szempont volt. Az in-
terakciós normák mellett, tanítottuk őket egymás elfo-
gadására, kedves, szeretetteljes erőszakmentes bánás-
módra, kommunikációra. A szabályok mellett kötetlenül 
beszélgettünk velük az egészséges táplálkozás, életmód, 
a testi-lelki feltöltődés, érdeklődési kör, továbbtanulás, 
pályaválasztás, családi kapcsolatok, párkapcsolat kér-
déseiről is.

Az idei évi prevenciós táborunkban zömmel 7-8 éves, gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyer-
mekek voltak, akiket korábban még nem ismertünk, ők sem tudták, hogy tőlünk mire számíthatnak. 
Ennek ellenére mindenki nagyon várta a találkozást. A táborozás költségeit a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat mellett a Pátyi és Perbáli Önkormányzat finanszírozta, a résztvevő gyermekek arányában. 

Nagy köszönetet mondunk a Biatorbágyi Czimer Hús Kereskedelmi Kft., 
a Páty Caffe Trevi Cukrászda, a MMSz Játszótér Program vezetőjének, 
a Tea Műhelynek, a Csilla Háza Lakóotthonnak, a pátyi Dédelgető 
Bölcsőde vezetőjének, a Hagyományok Háza vezetőségének, a Támogató 
Szolgálatnak a nagylelkű segítségükért, támogatásukért!

Ivácson Tímea – Málta Családsegítő

„Minden apró dolgot rögzítve”

PÁTY-PERBÁL TELEPÜLÉS 2021. ÉVI PREVENCIÓS NYÁRI NAPKÖZIS TÁBORA
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 Kátayné Gáti Melinda – szakmai vezető, MMSZ Családok Háza Integrált Intézmény Család és Gyermekjóléti Szolgálata 

A „nagyok” programja
A felső tagozatos tanulókkal augusztus 2-án a Római 
strandfürdőben voltunk. Az egész napot ott töltöttük, 
a gyermekek hihetetlenül élvezték a programokat. 
Ebédre pizzát, különféle büfé ebédet, desszertet vá-
laszthattak. A szállításunkat a Támogató Szolgálatunk 
biztosította. Az időjárás nem volt igazán strandolásra 
való, de ez mit sem zavarta a fiatalok felhőtlen szó-
rakozását. Szerencsére időről időre igénybe vehettük a 
szauna és gőzfürdő nyújtotta melegítő kényeztetést, 
így senki sem fázott rá a programra.

A gyermekek egymással versengve csúszdáztak, 
teli szájjal nevetve rögzítettek minden apró dolgot a 
telefonjaikon, hogy elküldhessék a családtagoknak, 
barátoknak.

Köszönet Czinege Szilviának, a Budapest Gyógy-
fürdő értékesítési és marketing igazgatójának, hogy 
minden évben lehetővé teszi számunkra, hogy 
térítésmentesen látogathassuk a strandot! Hálásan 
köszönjük a MMSz Egyesületnek, Páty és Perbál 
önkormányzatának a tábor megszervezéséhez 
nyújtott anyagi támogatást!

A tábor végén mindig tartunk egy külön záró alkal-
mat is a segítők számára, ahol megbeszéljük a tábor 
eseményeit, élményeit, illetve megajándékozzuk a segí-
tőinket. Eltekintve a kisebb nehézségektől, a Covid 
miatti újragondolásoktól, mindkét korcsoport tekin-
tetében a tábort nagyon hasznosnak és sikeresnek 
éreztük. Tudjuk, hogy ezek nélkül a programok nélkül 
számos gyermek nyara sokkal szegényebb lett volna. 
Reméljük jövőre hasonló örömről számolhatunk be!  
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FOCITÁBOR

A nagy létszám miatt több edző is jelen volt, a foglalko-
zásokat Szebeni Gábor, Kovács Milán, Győrik Dávid, 
Sprinzeisz Dominik és Szabó Norbert tartotta, besegí-
tettek még az U17-es csapatunk játékosai is, akik a nyári 
szakmai gyakorlatukat töltötték nálunk. Nagyon jó han-
gulatban, hatalmas lelkesedéssel végezték a feladatokat a 
gyerekek, a versenyek szintén izgalmasan alakultak, a 
foci mellett hatalmas sikert aratott a két teqball asztal 
és a lábtenisz is. A hét minden napjára jutott valami 
érdekesség, újdonság, amelyekből olvasható alább.

Hétfőn a gyors bemutatkozás után 5 részre oszlott 
a társaság. Az U7 Győrik Dáviddal, az U9 Kovács Milán-
nal, az U11 Sprinzeisz Dominikkal, az U13/14 Szebeni 
Gáborral, az U17-es lány csapat pedig Szabó Norbert 
vezérletével a füves pályán edzett. Délelőtt és délután is 
egy edzés és egymás közti játék szerepelt a programban.
Főleg technikai és rengeteg labdás feladattal kezdtük a 
hetet, amelyet délelőtt és délután is egymás közti 
(pontszerző) játék követett. Edzőink folyamatosan 
próbáltak ügyelni a hidratálásra, illetve a hőségre való 
tekintettel beszereztünk egy párakaput, és rendelkezé-
sünkre állt 3 db kis medence és egy vízicsúszda is.

Kedden korosztályok szerint több csoportban vé-
geztük a feladatokat, labdavezetések, labdás ügyességi 
feladatok, cselek, 1 az 1 elleni játékok, sorversenyek, 
kapura lövések és játék szerepelt a programban. A 
gyerekek a kemény hőség ellenére is becsülettel csi-
nálták az edzők által összeállított feladatokat. Kisebb 
csapataink ma sorversennyel készültek a PSE Baj-
nokok Ligája döntő előtt. Kedd délután az ebéd 
végeztével volt, aki csocsózott, tollaslabdázott, teq-
ballozott és asztaliteniszezett a pihenőidőben. A dél-
utáni edzés és az egymás közti játék után pedig dinnye 
és nutellás kenyér várt mindenkit a nap zárása előtt. 

Szerda délelőtt egy közös bemelegítést tartottunk, 
ahol több vegyes csapatban derült ki, hogy ki milyen 
ügyes a gyorsasági és ügyességi pályákon. A nap to-
vábbi részében a kisebb korosztályok Funinhot, a na-
gyobbak vegyes csapatokban pontszerző bajnoki mér-
kőzéseket játszottak. Az ebéd után és a fürdőzés előtt 
a fiatalok egy kisebb túrán vettek részt, aminek része 
volt a már-már hagyománnyá váló fagyizás is. Fagylal-
tozás után a Pincehegy felé vették táborozóink az irányt.

Csütörtökön a reggeli elfogyasztása után – a hatalmas 
hőségre való tekintettel – felsétáltunk a Pince-hegyre, 
ahol a GáBORok pincéje fogadott minket.

A tábor első napját izgatottan várták az edzők és a játékosok egyaránt. Június 21-én reggel 8 és 9 óra 
között érkeztek a srácok. A tavalyi táborozók mellett rengeteg új jelentkezővel is találkoztunk, sokan 
jöttek Telkiről is. Az időjárás idén nem volt kegyes hozzánk, szinte egész héten kánikula volt 35–40 
fokos hőmérséklettel, de ettől függetlenül ismét sok gyermek gyűlt össze, közel 72 fő részvételével 
kezdtük a hetet.
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Az elmúlt időszak mostoha körülményeire tekin-
tettel torna szakosztályunk a fő hangsúlyt az egye-
sület tornászainak edzőtáboroztatására helyezte. 
Már 2015 óta szervezünk torna tábort több tur-
nusban Pátyon, az iskola tornatermében. 
A vírushelyzet enyhülésével, illetve a Bocskai suli 
és a PSE szoros együttműködésének köszönhe-
tően, ez idén nyáron is lehetővé vált. 

A napi két edzés mellett fő hangsúly a játék volt. 
Edzőtáborunkban a gyerekek sok élménnyel gazda-
godtak a Velencei tavi strandolás, a Forrási téri és a 
Pince-hegyi kirándulások, illetve a tornateremben vad-
regényes tornaszerek közötti ottalvás és mozizás alkal-
mával. Tornászaink háziversenyen mutathatták meg, 
milyen új elemeket tanultak a táborban. 

Köszönjük a Bocskai István Magyar-Német Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és a Pátyi Önkor-
mányzat vezetésének, hogy ilyen színvonalas körül-
mények között tudtunk lehetőséget biztosítani 55 
tornászunknak – sok játék mellett – a napi kétszeri 
edzésre, nagyban hozzájárulva ezzel a gyerekek haté-
konyabb fejlődéséhez. Az edzőtáborban tanultakat 
tornászaink a szövetségi és a diákolimpiai versenyeken, 
minitrampolin bemutatókon, illetve nyílt edzéseken 
tudják majd megmutatni. 

A sportág iránti nagy érdeklődésre tekintettel, bízunk 
benne, hogy szeptemberben újra elindulhatnak edzéseink.

TORNÁSZ TÁBOR 

Júniusban és augusztusban is lehetőséget kapott a Pátyi 
SE ritmikus gimnasztika szakosztálya a táborozásra.
Ezúton is nagyon köszönjük a gyerekek kitartását és 
lelkesedését (a júniusi kánikula ellenére is)! 
Ősztől várunk szeretettel minden régi és új tanítványun-
kat kezdő, haladó és versenyző csoportjainkba!
ritmikusgimnasztika.paty@gmail.com

 

RG TÁBOR

Kéringer Johanna

Pénteken elérkezett táborunk fő programja, a Baj-
nokok Ligája, ahol a különböző korosztályaink mér-
hették össze tudásukat. Remek hangulatban zajlottak 
a mérkőzések, a fiatalok igyekeztek beépíteni a játékba 
a héten tanult elemeket, illetve a kezdetleges ismeret-
lenség ellenére elmondhatjuk, hogy a hét végére egy 
igazán jól összeszokott brigád jött össze az első hétre. 
A meccsek végeztével a már-már hagyományos díjki-
osztón rengeteg érem, kupa és csokoládé talált gazdára 
táborozóink között.

A frissítést követően a fiatalok gyorsan csoportokba 
rendeződtek, minden csoportot 1-1 különböző kor-
osztályú gyermek alkotott, ezzel erősítve a klubon 
belüli kapcsolatokat. A gyerekek egy 13+1 kérdéses kvíz 
keretein belül mérették meg tudásukat, melynek végén 
holtverseny alakult ki 2 csapat között. Ebéd után a 
táborozók visszaindultak a focipályához, ahol a külön-
féle programok mellett nem maradhatott el a meden-
cézés, a lábtenisz, a teqball, illetve egyéb animációs 
programok.
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Az idei évben a PÁKICS Cserkészcsapat ifjabb 
kószái július 10-én biciklivel indultak el a nyári 
tábor helyszínére, Terénybe. 

 

KÉT KERÉKEN KÓSZÁLVA

Kismaroson a helyi cserkészotthonban kaptunk szállást. Miután lepakoltunk, az őrs fele a megszokott módon gon-
doskodott a reggeli és vacsora alapanyagok beszerzéséről. A nap későbbi részében nagyon sokat „gyilkosoztunk”, ami 
egy nagyon kedvelt játék lett a túra alatt. Késő estig fent voltunk, játszottunk, ettünk-ittunk, beszélgettünk a 
megszokott módon, de nem zavart minket, hogy minden nap szinte ugyanazt csináljuk, mert nagyon jól éreztük 
együtt magunkat. Következő állomásunk Romhány volt, ahova az addigi legmeredekebb és legnehezebb út 
vezetett, mert a 2-es főúton tekertünk elég hosszan felfelé, kamionok, autók mellett, de mindenki bírta és nagyon jól 
haladtunk. Itt is csocsó meccseket játszottunk és kedvencünket, a „gyilkosos” játékot. Az esti imát követően mindenki 
boldogan hajtotta fejét álomra. Az ismételt hosszú alvás után délután közepén indultunk tovább a következő hely-
színünkre, Mohorára. Odáig egy viszonylag lejtős út vezetett, ezért könnyű és rövid táv volt, így mindenki élvezte a 
tekerést. Aznapi célállomásunkon szintén a plébánián kaptunk egy kiváló szállást. A helyszín már nagyon közel 
volt Terényhez, és kicsit izgultunk társainkért, akik éppen portyán voltak, egy hatalmas vihar kellős közepén. 
Másnap már csak pár kilométer maradt, amit gyorsan magunk mögött hagyva begurultunk a táborba, ahol mindenki 
boldogan fogadott minket. Ennek fényében nagyon jó érzés volt megérkezni. 

Összességében ez volt életünk egyik legjobb élménye közösen, nagyon sokat nevettünk együtt, köszönhetően az őrs 
minden tagjának. Mindenki élvezte a túrát, rengeteget játszottunk, beszélgettünk és természetesen bicikliztünk. Nagyon 
örülök, hogy részese lehettem a többiekkel együtt ennek a túrának, és alig várom, hogy jöjjön a következő közös alkalom. 

Temesszentandrási Bence – őrsvezető

Első állomásunk a zsámbéki katolikus templom volt, 
ahol részt vettünk a misén. Ezután már tényleg minden 
adott volt, hogy elinduljunk a túrára. Tinnyén, majd 
Únyon keresztül megérkeztünk az aznapi szállásunkra, 
Máriahalomra, ahol nagyon kedvesen fogadtak minket. 
Másnap Esztergom volt a cél. Kora délelőtt megérkez-
tünk a Ferences Gimnáziumba, ahol fantasztikusan 
éreztük magunkat. Hatalmas, sok izgalommal teli csocsó 
meccseket játszottunk egymás között, majd egy ízletes 
ebéd után meglátogattuk az esztergomi élményfürdőt, 
ahol szerintem leginkább az örvényt és a vízsugarakat 
élveztük, amik erősen locsolták ránk a vizet.
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Közösségünk tíz napot töltött együtt a természet-
ben, távol a világ zajától, Kiskérpusztán. Tartalmas 
tíz napnak lehettünk részesei, ami alatt Angliába 
kalandoztunk el a középkor idejére, méghozzá 
Camelotba, az aranyvárosba.

Artúrnak, Britannia jogos királyának hívására indul-
tunk el, hogy az egyesített seregünk legyőzze a gonosz 
boszorkányt, Morganát. Hosszú, kimerítő séta után 
megérkeztünk, ahol rögtön Morgana és a szörnyekből 
álló serege fogadott minket. Heves küzdelem árán le-
győztük az ellenséget egy zoknicsatában, és visszaadtuk 
Artúrnak, ami jogosan az övé. Elkezdtük felépíteni 
táborunkat, minden őrs, vagyis ház, a saját sátrát, majd 
megtudtuk, hogy milyen szabályok vannak Camelotban. 
Megismerkedtünk Merlinnel, a varázslóval, Lancelottal, 
a kemény legénnyel, Giniverrel, a kényes hercegnővel 
és udvarhölgyével, Elise-szel. Amint Artúr trónra ült, 
kinevezte a Kerekasztal lovagjait, és kihirdette uralko-
dásának eszményeit, ami nem más, mint hogy egymást 
szolgáljuk és mindenki egyenlő. Ez Malagantnek, Artúr 
király egyik lovagjának nem tetszett, így ellenünk fordult 
és vitte magával fegyverhordozóját, Hidegentet is. Már 
másnapra összegyűjtötte magának a fekete sereget és 
ránk támadt. Az ütközet, azaz a sportnap során több-
szöri próbálkozás és sok buzdítás után sikerült vissza-
vernünk őket, amit őrsi főzéssel meg is ünnepeltünk. 
Artúr – némi rábeszélés után – arra a következtetésre 
jutott, hogy királyként meg kell házasodnia. A szokás 
úgy tartja, hogy ennek apropójából egy akadályver-
senyt rendezünk, aminek a győztese megismerkedhet 
a leendő királynéval. Artúr a nap végére szerelembe is 
esett Giniver hercegnővel és bejelentették az esküvőt. 
Ám a gonosz Malagant elrabolta a leendő királynét. A 
király pedig lovagi címet ajánlott annak, aki megmenti, 
így útnak indultunk, hogy megkeressük. Külön utakat 
járva kutattuk, mennydörgéses éjszakát éltünk át a 
szabadban a király iránti elkötelezettségből. Végül Lan-
celot a kószák segítségével visszahozta Artúr szívének 
választottját. Másnap elérkezett táborunk legjobban várt 
napja. Kicsit kilépve e mitikus világból elcsendesed-
tünk, felkészültünk testileg és lelkileg a fogadalom-
tételre. Ehhez segítségünkre volt délelőtt egy lelki forgó, 
melyben különböző állomásokon gondolkodhattunk, 
beszélgethettünk, énekelhettünk. Ezután újoncaink át-
gondolhatták újra, mire tesznek fogadalmat, mialatt a 
többiek lelkesen készültek különböző meglepetésekkel 
újdonsült cserkésztestvéreiknek. Idén először négy őrs 
tett fogadalmat: két pátyi és két zsámbéki. Erre az ese-
ményre több vendég is csatlakozott hozzánk a csapa-
tunkból, így mindenkivel együtt a szertartáson 111 
cserkész volt jelen. Illetve egyik nap Székely László 
polgármester úr is ellátogatott hozzánk.

AZ ARANYVÁROS VÉDELMÉBEN
A történet itt még nem ért véget. Artúr és Giniver 

megtartották az esküvőjüket, amire mindenkit meghív-
tak. Lancelotot ünnepélyesen lovaggá ütötték, aki idő-
közben elnyerte Elise szerelmét is. Aztán közös erővel 
legyőztük Malagantet és csatlósait, akik ezért inkább 
kereket oldottak.

A tábor során magunkra öltöttük Isten fegyver-
zetét és megtanulhattuk, milyen „eszközökre” van szük-
ségünk Isten seregében. Hétvégéinken sem marad-
tunk lelki táplálék nélkül, Harkai Gábor atya, valamint 
File Péter református teológus szolgált közöttünk.
Rengeteg élményben volt részünk a tíz nap alatt. 
Voltak nagyon vicces tábortüzek, izgalmas csaták, 
játékok, lelki épülések. Sok mosolygó arcú cserkésszel 
tértünk haza, akiknek reméljük örök emlék marad a nyár 
ezen kis része.

A hazatérők kiemelték a különleges beszélgetéseket, 
a lelki-délelőtt ajándékait, a tábortüzeket, a közös 
főzést, játékot, a fogadalomtételt… – egyszóval mindent. 
Amint Tímár Dorka foglalta egybe: „a legszebb élmény az 
utolsó tábortűz volt. Látni, hogy a hatalmas tűz megvilágítja 
mindenki arcát. Ha körbe néztem, csillogó szempárokkal talál-
koztam, akik csak ámulták-bámulták a tüzet, s lassacskán 
ránk borult az égbolt.” (Timár Dorka)

Bár a táborra július közepén került sor, a munka a 
szervezők számára már jóval korábban megkezdődött. 
Ezúton is megköszönjük minden őrsvezetőnek, törzs-
tagnak a kitartó munkát, és külön köszönjük a szülők, 
a Nemzeti Együttműködési Alap, valamint a Pátyi és a 
Zsámbéki Önkormányzat anyagi támogatását, melyek 
nagyban hozzájárultak táboraink sikeréhez.

Krenner Nadin – őrsvezető
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„Szaffi tudja, Jónás keres, Cafrinka meg egyre nevet” 
– tartotta a kiscserkész tábor törzsének csatakiál-
tása. Ahogy a fenti mondatból is látszik, az 5 napot 
átívelő téma nem volt más, mint a Szaffi című 
rajzfilm, illetve Jókai Mór A Cigánybáró címet viselő 
kisregényének keveréke. Már csak azok a kérdések 
maradtak, hogy vajon mit tud az a macska, Szaffi, 
mit keres olyan fejvesztve Jónás úrfi, és min nevet a 
csavaros eszű Cafrinka asszonyság. Ne tessék aggód-
ni, senki nem marad válasz nélkül.

Szaffi azt tudja, hogy az elmúlt év egyik legjobb öt 
napján vagyunk túl, ahol többek között megismer-
kedtünk a cigány kultúra morzsáival. Tanultunk nép-
dalokat, megnézegettünk hangszereket (például a ceglédi 
kannát, citerát), táncoltunk nagyokat a tábortüzek körül, 
és finomakat ettünk a konyhásaink jóvoltából. Továbbá 
készítettünk csajos kendőket, amelyeket a lányok a 
vállukra vagy a fejükre tudnak kötni, és csávós öveket, 
amelyeket pedig a fiúk tudnak a derekuk köré csavarni. 

Jónás azt keresi, hogy hol van még olyan gyönyörű 
– de kevésbé szúnyogos – kilátás, mint amilyen Drégely 
várából nyílik. Tudniillik oda is feljutottunk épségben 
és egészségben, de imádott vérszívóink sajnos nem 
hagytak minket társaság nélkül. Ám szerencsére az 
elénk táruló látvány minden sérelmet és szenvedést kár-
pótolt, mindegyikünk szájtátva nézte a Börzsöny felhők-
be érő csúcsait, és az Ipoly völgyét, amely legutóbb 101 
éve tartozott hazánkhoz – sok vezető telefonja jelezte, 
hogy bizony már Szlovákia határában vagyunk. Táborunk 
ugyanis Borsosberény mellett volt Nógrád megyében. 

Cafrinka pedig velünk együtt kacag, hiszen a tanyázás 
napjai alatt alig-alig hervadt le a mosolyunk. Volt, hogy a 

Nádudvari Csenge – őrsvezető

hangjáték miatt, ahol bekötött szemmel csupán a hallá-
sunkra hagyatkozva ismerhettük meg a temesvári csata 
után történteket, tehát Jónás úrfi gyermekkorát, és azt, 
hogy hogyan került Ahmed pasa leánya, Szaffi Cafrin-
kához, az anyókához, és hogy a hőn vágyott pasa kincse 
vajon merre lehet. Volt, hogy az akadályverseny kihí-
vásai miatt húzódott mosolyra a szánk, ugyanis Jónás 
úrfi segítségére sietve mi is sikeresen kiálltuk a báróság 
hétpróbáját, amelyek pedig nem mások, mint az eré-
nyesség, a vallásosság, a hűség, a nemesség, az illen-
dőség, a tudomány és a bölcsesség. Volt, hogy a keret-
mese jelenetek okoztak vidám pillanatokat, például 
akkor, amikor Jónás úrfi azt hitte, hogy Ahmed pasa 
lánya, Szaffi, igazából macska, és feleségül akarta venni a 
macskát. Vagy vegyük azt, amikor Puzzola és Feuerstein 
lovag ármánykodott. De talán mindannyiónk kedvenc 
epizódja az volt, mikor az igazi Szaffi és Jónás immár 
házastársakként ráakadtak a pasa kincsére. 

Végül, de nem utolsósorban, volt, hogy az egymás 
iránt érzett hála, és szeretet miatt csillant boldog fény a 
szemünkben, hiszen a sok áhítat, és az együtt töltött 
napok varázsa rávilágított arra, hogy kevés nagyobb 
ajándékunk van egymásnál. Zárásképpen pedig szeret-
ném megosztani a kedves olvasókkal, hogy nekem mi 
a legkedvesebb részem a kiscserkész táborokban. 
Mindegyik táborban ugyanaz az egy délután, amikor a 
csapatunk legfrissebb tagjai leteszik kiscserkész ígé-
retüket, és nyakukba kerül a sárga nyakkendő. Ilyenkor 
mindig kicsit jobban süt a nap a szemembe, hiszen 
látom, ahogy az egykor még őrstársaim, rajtársaim, 
immár őrsvezetőként büszkén néznek azokra a gyerme-
kekre, akik életének meghatározó részei lesznek.

„kevés nagyobb ajándékunk van egymásnál”

TEMESKÖRNYÉK APRAJA-NAGYJA
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ÁRRAL SZEMBEN
Augusztus 20-án a két idősebbik kósza őrsünk elindult, hogy részt vegyen utolsó kósza korosztályi 
portyáján. Ezúttal egy hosszú hétvégére utaztunk csak el, de a sok élmény és a közösen eltöltött idő megint 
felejthetetlenné tette a programot. Ezúttal a Duna volt a célunk, azon is a Szentendrei-sziget megkerülése.

Augusztus 20-án délelőtt érkeztünk a Római-partra, 
ahol nagy izgalommal vettük át a hajókat és lapátokat, 
még utoljára átnéztük a táskáinkat, hogy csak a legfon-
tosabbakat vigyük magunkkal. Miután elosztottuk a 
helyeket és a cuccokat, nagy lelkesen vágtunk neki a 
Dunának. Első két nap árral szemben haladtunk, és sok-
szor tűnt lehetetlennek a sziget csúcsának elérése, valami 
azonban mindig újabb erőt adott nekünk ahhoz, hogy 
lapátunkat újra és újra a vízbe merítve haladjunk felfelé.

Első nap 15 kilométerrel melegítettünk be. Esti 
megállónk a Lupa-sziget felett volt, ahol néhány bátor 
jelentkező megcsinálta az úszás próbát, így nekik innen-

Karvázy Csenge – őrsvezető

től nem kellett mentőmellényt viselniük. A nap végén kissé fáradtan, de annál büszkébben érkeztünk el a Papszigetre, 
ahol előkészítettük fekhelyünket, tüzet raktunk és alufóliában sütöttünk magunknak vacsorát.

Másnap reggel korán keltünk, összepakoltunk és nekiindultunk a maradék 22 kilométernek, ami a szigetcsú-
csig még hátra volt. Miközben eveztünk felfelé, sokszor úgy tűnt, soha nem érünk oda, vagy sötétben kell majd fát 
gyűjtenünk az esti tűzhöz. De kis csapatunk hősiesen legyőzött minden szembejövő hullámot. A sziget tetején 
fotózkodtunk a lemenő nap fényében, majd nagy örömmel tapasztaltuk, hogy a szálláskereséshez elég csak olykor 
hajtani magunkat a lapáttal, mert visz a víz minket.

Miután megtaláltuk második éjszakára is a megfelelő szálláshelyet, gyors csapatmunkával kipakoltunk, „megágyaztunk” 
és vacsorát főztünk. A fáradtságra való tekintettel pedig elmaradt a kis tábortüzünk. A harmadik nap reggelén még 
gyorsabban pakoltunk össze, mint előtte, hiszen erre a napra nagyjából 40 kilométert tűztünk ki célul, ami még lefelé 
is megterhelő tud lenni. Az egésznapos evezést olykor megszakítottuk egy kis evés erejéig, egyik alkalommal pedig 
fagyiztunk is egyet. Miután visszatértünk a Római-partra, kimostuk a csónakokat, és megtartottuk táborunk utolsó zászló 
szertartását.

Én nagyon élveztem ezt a kis hosszú hétvégét, és nagyon jó volt újra együtt lenni a többiekkel. Örülök, hogy a 
sok régi emlék mellé most ezt is elraktározhatjuk magunknak.
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A Waldorf-általános iskolák életében az egyik legnagyobb közös ünnep a Waldorf  Olimpia, amely az 
ötödik osztályosok számára, az ókori görögségről tanultakra alapozva valósul meg, s amelyhez hosszabb 
mozgástanulás útján jutnak el a diákok.

Jobbá válni

 

NÉHÁNY SZÓ A WALDORF OLIMPIÁRÓL

A Waldorf-iskolákban a mozgás-
tanítás is a waldorf-pedagógiai szem-
léletből fakad, mint ahogy minden 
más tantárgy tanítása is. Ennek leg-
alapvetőbb sajátossága egyrészt, hogy 
az emberből indul ki, abból, hogy 
egy adott életkorban mire van szük-
ségük a gyerekeknek, másrészt, hogy 
a gyermekek egészséges testi, lelki 
és szellemi fejlődését szolgálja.

A kisiskolás gyerekek életében a 
mozgásos játékok szerepe igen fon-
tos. A célunk az, hogy minél többet, 
lelkesen, szabadon, intenzíven mo-
zoghassanak gyerekek a szabad leve-
gőn csakúgy, mint a teremben, akár 
szabad, akár irányított játékok során, 
hiszen amikor játszhat a gyermek, 
akkor az egész lényével van jelen. A 
tanári kezdeményezéssel indított nagy 
mozgást igénylő játékok jellemzően 
mindig a meséből bontakoznak ki, 
és a mese képeinek a megélésével for-
málódnak játékká a mozgásórákon. 
Itt is megjelennek természetesen a 
szabályok, a figyelem, a fókuszáltság 
is. Mivel a mesébe ágyazott a játék, 
a feladat, ily módon a gyermeki lel-
ket szólítja meg, vagyis az átlelkesí-
tett képből születik meg a gyermek 
mozgása. Tehát a gyermek lelke is 
része a tornaórának, és így a belső 
képpel átitatottan születik a külső 
mozgás. Ez az a képesség, amit elő 
szeretnénk hozni, amit fejlesztünk 
és amire a későbbiekben építünk.

A következőkben fokozatosan 
egyre nagyobb kihívás elé kerülnek 
a gyerekek. Megjelenik a játékokban 
a szociális életre való nevelés, az 
együttműködés kialakítása, amely 
végigkíséri őket majd az évek során. 
Ezen kívül a váltás az intenzívebb 
mozgásra, a szabályok erősödése 
jellemzi a mozgástanulást. A kör-
játékok, a verses ritmusos szövegek, 
dalok is a képzeletre, a képzelőerőre 

építenek, a képalkotáson keresztül 
hatnak a gyermekre, erősítve többek 
között a saját testtudatukat, a cso-
porttudatot stb. Ki kell emelni még 
az ugrálókötelezést, amely jellem-
ző mozgásforma a Waldorf-isko-
lákban. Ezzel az egyszerű eszközzel, 
sokoldalú támogatást kaphat a gye-
rekek mozgásfejlődése. A ritmusban 
levés, az összehangolódás a külső 
tárggyal, a statikus és dinamikus 
egyensúly kialakítása nagy figyelmet, 
kitartást kíván a gyerekektől. Ezek-
kel az egyben fejlesztő jellegű gya-
korlatokkal is, a tanulási alapképes-
ségeket szeretnénk megtámogatni, 
akárcsak a többi mozgásformával.

A még kupacban levő kisgyerek 
saját személyes terének átalakulása 
az évek során fokozatosan történik 
a mozgásfejlesztés segítségével. Az 
ötödik osztálytól egyre inkább vágy-
nak a gyerekek a kihívásokra. A 
Bothmer gimnasztika gyakorlatai-
val többek között a térérzékelés tu-
datosítása válik hangsúlyosabbá, a-
melyet az egymást kiegyenlítő rit-
musok megtapasztalása, valamint a

harmonikus mozgásra törekvés is 
jellemez. A személyes tér az, amely-
ben a gyermek a mozgásában össze 
tudja magát kötni az irányokkal vagy 
a kint-et a bent-tel stb. A gyerekek 
figyelmének kifelé fordulása, a tu-
datosabb érzékelési tapasztalatok 
szerzése ettől a kortól jelenik meg. 

A Waldorf-általános iskolai élet 
egyik legnagyobb közös ünnepe a 
Waldorf  Olimpia, melyet az ötödik 
osztály tananyagával összhangban, 
az ókori görögségről tanultakra ala-
pozva tartunk meg. Erre az összes 
Waldorf-iskolát érintő, kiemelkedő 
eseményre az egész tanévben ké-
szülnek a testnevelő tanáruk segít-
ségével az ötödikes osztályok. Az 
országban több helyszínen rendezték 
idén is a háromnapos ünnepi já-
tékokat. 

Az ókori olimpiai játékokhoz 
hasonlóan különböző próbákon 
vesznek részt a gyerekek: a Maraton 
futás, a dobások, a gerelyhajítás és a 
diszkoszvetés, távol- és a magasug-
rás, a staféta és a stadion futás, vala-
mint a birkózás. Az ünnepre az első 
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két napban edzők segítségével ké-
szülnek fel. A gyerekek nem a saját 
osztályukkal vannak együtt ekkor, 
hanem 12 görög városállamban (cso-
portban) készülnek fel az Olimpia 
napjára. Hagyományosan ünnepé-
lyes szertartás nyitja és zárja a három-
napos eseményt.

Az olimpiai láng fellobbanásával 
veszi kezdetét a nemes küzdelem. 
A szülők és a családtagok a meghí-
vottak az olimpia ünnepi napjára, 
akik helyszínről helyszínre követik 
az olimpiai próbák eseményeit. Min-
den ötödikes gyermek részt vesz az 
olimpián, nem választjuk ki a jobba-
kat, az ügyesebbeket, ez teljesen ide-
gen a Waldorf-szemlélettől. A futás, 
az ugrás, a birkózás, a gerely- és 
diszkoszvetés a régi görög olimpiák 
hagyományait, szellemiségét követve 
zajlik. Nem az a fontos, hogy ki a 
győztes, hanem a mozgás szépsége 
az elsődleges. Az a cél, hogy az 
atléta a mozgását a tőle telhető leg-
szebben, legügyesebben végezze el. 
A szép, az igaz és a jó, mint idea 
jelentek meg a régi görögségben, és 
ezt érzik, élik át a gyerekek a spor-
ton keresztül az olimpián. A rész-
vétel a lényeg, hogy a gyerekek saját 
magukat, önmaguk előző teljesítmé-
nyét az akaraterejükkel győzzék le a 
legjobb tudásuk szerint.

Felmerülhet a kérdés, mi moti-
válja a gyerekeket akkor arra, hogy 
dolgozzanak, hogy teljesítsenek anél-
kül, hogy versenyeznének egymás-
sal, hogy egymáshoz hasonlítanánk 
őket. Alapvetően él a gyermekben 
az a vágy, hogy jobb legyen ma, 
mint tegnap volt. Sem pontozás, sem 
jutalom nem rontja el ezt a fejlődni 
vágyást a gyerekekben a Waldorf-
iskolákban. Mivel folyamatosan ké-
szülnek a gyerekek az olimpiára, 
átélik a bennük zajló változásokat, 
megtapasztalják a gyakorlásuk, erő-
feszítéseik eredményeit, jobbá akar-
nak válni, bár nincs arany-, ezüst-, 
bronzérem, nincs dobogó.

Az olimpiánkon mindenki kap egy 
fából készült érmet, de mindenki 
másért kapja az őt megillető érmet. 
Amikor az olimpia zárásakor ünne-
pélyesen átadják a városállamok ve-
zetői a saját atlétáiknak az érmeiket, 
elmondják minden egyes gyereknek, 
hogy miért is kapja az érmét. Ugya-
nis az edzések alatt a városállamot 
vezető tanár figyelemmel kíséri a gye-
rekek próbákon való helytállását, 
fejlődését, és pontosan vissza is jelzi 
a tapasztalatait. A személyes figye-
lem erősíti meg a gyerekben a bizal-
mat és a fejlődni vágyást.

Sokkal inkább egyfajta templom-
élményhez közelít az ötödikesek 
Waldorf  Olimpiája, mint egy sport-
eseményhez.

Román Éva – osztálytanító



OKTATÁS

A nyári időszak mindig különleges a gyermekek számára: másik óvó nénik, dadus nénik, másik épület, 
másik csoportszoba, s gyakran mások a társak is. De a megszokottól való eltérés nemcsak az 
alkalmazkodóképességet teszi próbára, hanem lehet érdekes is. Így volt ez az idei nyáron is, mert az 
óvónők és dadusok érdekessé varázsolták a nyári napokat. 

NYÁR A PÁTYOLGATÓ ÓVODÁBAN

Stefanné Rokaly Elvira 

Küzdelem a hőséggel, de szabad pacsálni, sarazni, 
párakapu alatt frissülni, vagy a Pincehegyen hűsölni. 
Milyen más kiköltözni a szabadba, és ott rajzolni, 
építeni, kirakózni, pléden fekve felhőt nézni, álmo-
dozni, vagy a magaságyások terméseit learatni, tízóra-
ihoz, uzsonnához elfogyasztani, mentás-citromfüves 
limonádétól felüdülni. Ezen kívül még két augusztusi 
kedden zenélt is nekünk a Nyár. Egy verőfényes és egy 
esős délelőttön hangszerekkel ismerkedhettek a gye-
rekek. A Köszönjük Magyarország keretén belül ugyanis 
felvettük a kapcsolatot két fiatal biatorbágyi művész-
szel, akik klarinéton és csellón játszottak nekünk ked-
ves dallamokat. Megtudtuk, hogy minél nagyobb egy 
hangszer, annál mélyebben szól, és még az állatok 
hangját is tudja utánozni. Hallhattuk, hogyan lehet 
barátságban fúvós és vonós hangszer, és az sem baj, ha 
egyszer az egyik fontosabb, a másik csak kísér, majd 
fordítva. Érdekes volt egy-egy dallam más stílusú 
variációja is. A borongós napon pedig gyerekdalok, 
népdalok is megjelentek a komolyzene mellett. A hang-
szer furulya és fuvola volt, amit ügyesen megneveztek 
a gyerekek. A dalfelismerő játékot képek is segítették. 
Utána bánatos és mosolygós arcok felmutatásával tud-
ták jelezni a gyerekek, hogy számukra milyen hangu-
latú, vidám volt vagy szomorú a hallott dallam. Végül 
nem maradt el a közös éneklés a mindig nálunk lévő 
hangszerünkkel, és a körjáték sem. 

Így hozott változatosságot és élményeket a nyár, 
ami megmutatta napsütésben és égdörgésben is hangjait, 
ízeit, a finomakat, lágyakat és az erőteljeseket is. 
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„Fantasztikusan éreztük magunkat a pátyi Hagyományok Házában, ahová tizenhárom 
családdal és több mint harminc fővel érkeztünk a Marczibányi téri Kodály Zoltán Ének-
Zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zenei Alapfokú Művészeti Iskolából. A Hagyomá-
nyok Háza és környezete biztonságos, mégis otthonos körülményeket teremtett a minden 
korosztálynak ideális nyárindító családi programunkhoz” – kaptuk a dicséretet és kö-
szönetet Pankotainé Puskás Gyöngyi tanárnőtől, aki Pátyon lakik, és azzal 
kereste meg a Szövetség a Magyarokért Pátyi Hagyományőrző Egyesületet, hogy 
szeretnének egy szabadtéri főzős napot tartani a Hagyományok Házában. Egye-
sületünk nagy szeretettel fogadta a tanulókat és tanáraikat, külön öröm, hogy a 
fiatalok érdeklődnek a régmúlt korok, tárgyak, szokások iránt. Bíróné Silingi 
Ilona egyesületi tagunk praktikus tanácsokkal is ellátta a vendégeket. Szülők és 
diákok egyaránt köszönték a napot nemcsak nekünk, hanem a művház csapa-
tának és polgármester úrnak is.

Képzőművészet és zene, kerámiák 
Mária rózsakertjéről és virágéne-
kek ölelkeztek össze egy gyönyörű 
nyári vasárnap délutánon a Kö-
zösségi Ház hangulatos kertjében 
tartott könyv- és cédé-bemutatón.

Józsa Judit kerámiaszobrász, mű-
vészettörténész mutatta be alkotá-
sairól készített kötetét, a Mária, a 
Magyarok Boldogasszonya, valamint 
a Magyar Csillaglegendárium I. kö-
tetét. Beszélt többek között a magyar 
csillagmitológiáról, a magyar csillag-
képekről (3-350 darabot ismerünk, 
közülük a népünk eredetére utalókat 
mintázta meg), s az Istenanyáról, Szűz 
Máriáról, akit csak a magyarság ne-
vez nagy boldogasszonynak.

Kővári Eszter Sára énekművész 
és Peltzer Ferenc gitárművész pedig 
frissen megjelent Énekvirágok című 
lemezükről adtak elő a Kárpát-me-
dencéből származó virágénekeket 
és Mária-dalokat szépen illeszkedve 
Józsa Judit előadásához.

Énekvirágok és Mária virágai

LEMEZ- ÉS KÖNYVBEMUTATÓ A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN
„Édesanya, boldog anya, 
Virágszülő Szűzmária, 
Világraszült virágodnak, 
Ajánlj minket szent Fiadnak.”
(Sík Sándor)

MSK z

FŐZŐS NAP A HAGYOMÁNYOK HÁZÁBAN

 Kép és szöveg: -hájas-
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A Pátyi Kurir júniusi számában Csák Mónika által jegyzett cikknél Praksz Dóra rajzversenyen díjazott  
diák nevénél tévesen szerepelt egy fotó, ami nem őt ábrázolta. A hibáért elnézést kérünk.  A Szerk.

Egy számottevő felajánlásnak köszönhetően tovább bővül a Közösségi 
Ház kertjében a „féhaj”, a mezőgazdasági eszközök bemutatására alkalmas 
féltetős rész. Simon Mihály vállalkozónak és fiának szeretném megköszönni, 
hogy a 36 m2-es építményhez a földmunkát, tereprendezést alapítványi 
támogatásként térítésmentesen, rövid határidővel, kifogástalan minőség-
ben elvégezték.

Köszönöm ezt a hozzáállást és a segítséget!

NYÁRI SVÁB BÁL

A Pátyi Német Nemzetiségi Önkormányzat a járvány-
ügyi helyzet miatt a farsangi időszak helyett nyáron, 
június végén tartotta meg jubileumi, 10. Sváb Bálját. S 
nemcsak az időpont változott, de új helyszínt is válasz-
tottunk a rendezvénynek, a nagymúltú Bocskai István 
Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
udvarán tartottuk meg. Vendégeink között tisztelhettük 
többek között Schrotti Jánost, Budakeszi város Német 
Önkormányzatának elnökét és feleségét, valamint 
Bechtold Jánost, a Zsámbéki Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökét és feleségét. 

Vanyek Bernadett

A bált a Rozmaring tánccsoport nyitotta meg, majd a bocskais diákok következtek egy-egy német verssel. A 
vacsora előtti utolsó műsorszám pedig a Maaner Eulen Tanzgruppe 30 perces szenzációs táncbemutatója volt, első 
alkalommal jöttek el hozzánk, és előadásuk óriási sikert aratott. A zenét ezúttal a pilisvörösvári Die Spitzbuben 
Zenekar szolgáltatta, a banda fergeteges hangulatot varázsolt a táncparkettre. 

Reméljük, jövőre nyugodtabb körülmények között és nagyobb látogatottsággal tudjuk megszervezni ezt a 
vidám közösségi együttlétet.

HELYESBÍTÉS

Köszönet 

Páty Faluközösségért Alapítvány, kuratóriuma nevében:  Szabó Andrásné
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1. KÉP
A visszaemlékezést egy csoportképpel kezdem, ami 1974 
júniusában készült Klári és Kató óvó néni csoportjáról. 
Fentről lefelé balról jobbra haladva:
Smida Péter Pál, Szabó András, Polgár Sándor, Hompóth 
Ferenc, Varga Gábor, Holovitz Zoli, Kovács Józsi, Mészáros 
István, Németh Ildikó, Finta Gabriella
Ülő sor: Varga Tünde, Tóth Zsuzsanna, a mellette ülő nevét 
nem tudjuk, Bognár Erzsébet, Polgár Zita, Kollár Erzsébet, 
Csordás Erzsébet, Varga Júlia, Juhász Zsuzsanna, Kerék 
Zsuzsika, Szépvölgyi Katica, Kecskés Zsuzsi.
Köszönjük Németh Istvánnénak a kép kölcsönzését!

Múltidéző

A HETVENES ÉVEK KÖZEPE

1 

2 

4 3 

Mivel az udvar a négy csoport számára kicsi volt, ezért a 
nagyobbak gyakran kirándultak – labdával, karikával fel-
szerelve – a „kisagácosba” (a futballpálya melletti terület), 
vagy a Pincehegyre.

A csoportképen szereplőktől hallottam, hogy az óvó nénik 
tanították őket virágkoszorút fonni, a kákics fehér nedvével, a 
„kutyatejjel” mintákat pöttyözni a kézfejükre, de vidáman 
játszhattak, bujkálhattak, kedvükre mozoghattak az árnyas 
bokros területen.

2., 3., 4. KÉP
A következő képek ezeket a vidám perceket örökítették meg 1974 nyarán.

MÚLTIDÉZŐ
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5. KÉP

6., 7. KÉP

Az otthon maradottak sem panaszkodhattak, mert bővült az 
udvari játékok választéka, és a napernyők árnyékában ők is 
vidáman játszhattak.
A móka, a jókedv nemcsak a szabadban, hanem a színpadon 
is jelen volt.

A következő fotókon a felszabadultan nevető lányok és fiúk 
– valószínű évzárón szerepeltek a Kultúrházban – az 1975-ös 
nagycsoport tagjai. Aki felismeri magát, vagy társait, jelezheti 
a 06-30-680-2448 számon, illetve azonosíthatja a szereplőket a 
csoportkép névsorából.

5 

6 7 

8 

Kedves Olvasó!
Már most jelzem, hogy október vagy november hónapban eljutunk 1979-ig a rendelkezésünkre álló anyaggal. Ha 
valaki szeretné, hogy a 80-as évekről is legyen múltidéző, kérem juttassa el a fotót és a hozzá tartozó történetet, 
adatokat, hogy közzétehessük.

Szabó Andrásné

8. KÉP
Klári néni feljegyzése alapján fentről lefelé és balról jobbra 
haladva:
Juhász Zoli, Papp Laci, Cséke Endre, Békés Tibor, Monori Attila, 
Tóth Gyuszi, Juhász Gyuri, Pospisek János, Dani Robi, Bóka 
Gyuszi, Balogh Attila, Kiss Laci, Galambos Józsi, Páli István, 
Helmes István, Vázsonyi Móni, Grund Kata, Juhász Kata, Horváth 
Éva, Buzsik Melinda, Puskás Szilvia, Horányi Andrea, Lányi Éva, 
Szappanos Ildikó, Regős Mónika, Aczél Anna, László István, 
Mészáros Erzsébet, Kreisz Ildikó, Görög Ági.

Kellemes nosztalgiázást kívánok!

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

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

AUTÓMENTÉS
DARUS AUTÓMENTÉS HELYBEN

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

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

AZ ÖN HIRDETÉSÉNEK HELYE!

Páty Önkormányzatának lapja

Bővebb információk:

 
Sok sok kérdésed van Önmagadhoz?  
Okokat, lehetõségeket, válaszokat keresel?
– Jóga flow /spirituális szemlélet, egyéni vagy kiscsoportos/

– Kártya jóslás, sorselemzés

– Beszélgetés, bevezetés az öngyógyítás lehetõségeibe

Szeretettel várom a hívásodat: 
Dóra – Jóga flow oktató és spirituiális tanácsadó 

”Az önteremtés a legnagyobb alkímia.”

06 30 933 7092

 

 
A nyelvlökéses nyelés terápiája a sikeres fogszabályzásért
Beszédhibák vizsgálata, pöszeség terápiája
Komplex nyelvi fejlesztés,
A beszédmegértés, és a beszédészlelés vizsgálata, fejlesztése

  /elmaradásuk gyakran kimutatható a viselkedés zavarainak hátterében/

Iskolai előkészítés, részképesség fejlesztés
Diszlexia prevenció

- 
- 
- 
- 

- 
- 

LOGOPÉDIAI  FEJLESZTÉS  PÁTYON!
Forduljon bizalommal hozzám, 

ha segítségre van szüksége gyermekének!

 

– gyógypedagógus-logopédus

Dr. Csorba Endréné, 

Herczeg Dóra 

06 30 285 2614 – herczegdora77@gmail.com

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
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A hirdetések valóságtartalmáért és a hibákból eredő károkért a kiadó nem vállal felelősséget! 2021. augusztus  szeptember–

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 



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

A hirdetések valóságtartalmáért és a hibákból eredő károkért a kiadó nem vállal felelősséget! 372021. augusztus  szeptember–

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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