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MSK z tördelés, korrektúra

...nem megy másképp, /
minden áldott nap neki kell állni, /
éles kiskéssel meghámozni /
azt a szívet, meggyúrni, /
mint fokhagymagerezdet, /
hogy vékony hártyában /
váljon le róla a részvétlenség.
(Lackfy János)



A Képviselő-testület döntése értelmében Páty Község Önkormányzata vagy megvásárolja, 
vagy hosszú távú, tartós haszonbérbe veszi (a tárgyalásoktól függően) az ősz folyamán a 
község mellett húzódó Kozáromi tavat közpark és tó fejlesztése céljára a Nemzeti Földügyi 
Központtól.

Amint azt korábban már megírtuk Páty Község Önkormányzata 260 millió forintért
megvásárolta a korábbi Kikelet Bölcsődét. A vásárlást a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcso-
latokért Felelős Államtitkársága 120 millió forinttal támogatta. Az épület bejárása során kiderült, hogy a meglévő 
műszaki állapot több esetben nem megfelelő az állami bölcsőde működési engedélyének megszerzéséhez. Az 
állami kézben üzemelő intézmények működésének ugyanis szigorúbb feltételei vannak, valamint az ingatlan 
építése óta eltelt hét év alatti jogszabályváltozások miatt szükséges az ingatlan kisebb átalakítása. A beruházást az 
önkormányzat elindította, így várhatóan októberre megnyílhat, így további negyven bölcsődés korú gyermek 
számára tudunk a közeljövőben helyet biztosítani.

A már beépült területeken az utóbbi időben gombamód szaporodó ikerház-építések megakadályozása érdekében 
júliusban HÉSZ-módosítást fogadott el egyhangúan a Képviselő-testület, melynek köszönhetően szinte lehe-
tetlen lesz új telekosztást végezni, vagy ikerházat építeni. Új tendencia lett ugyanis a kisebb, de nagyobb telken álló 
öreg házakat felvásárolni, majd lebontásuk után a helyére jóval nagyobb ikerházat felhúzni. Ez az új HÉSZ életbe 
lépésével meg fog szűnni. Amíg pedig hatályba nem lép, addig is a leginkább érintett Jenei-dűlőben változtatási 
tilalmat rendeltünk el.

Székely László – polgármester

Szádváriné Kiss Mária – főszerkesztő MSK z
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A sok jeles nap között bukkantam szeptember 21-re, 
ami 1965 óta a hála világnapja. Aztán V. Kulcsár 
Ildikó remek írását olvastam a háláról egy régi, 2019-es 
Nők lapjában. S végigfutottam a mostani lapszámunk 
tartalmán: sok-sok köszönet, elismerés, vidám, mosoly-
gós arcok, hálatelt tekintetek, örömös tábori beszá-
molók, fotóriportok – szinte szétfeszítik a lapot. De 
számos esetben a faluközösség szintjén is hálásak 
lehetünk Pátyon az elindult beruházásokért, a nyári 
épületszépítésekért, a közösségi programokért… 

És ki-ki a maga apró mindennapi örömeiért. Mert 
ha észrevesszük és viszonozzuk a jót, szebbé tesszük 
a mások életét és megszépítjük a saját életünket is. 
Hát, ne késlekedjünk!

Őszelő havában szeretettel,

A HÁLA

A KOZÁROMI TÓRÓL TÁRGYALUNK

ÚJ BÖLCSŐDE OKTÓBERTŐL

SZIGORÍTOTTUK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATOT

Páty Község Önkormányzata az Idősek Világnapja alkalmából szeretettel meghívja Önöket 

 
a Művelődési Házban (Kossuth u. 77.) tartandó ünnepségére és az azt követő vacsorára.
Jelentkezéseiket kérjük tegyék meg a Művelődési Házban személyesen, vagy telefonon a 06 23 343 550-es, 
vagy a 06 30 5765533, 06 30 329 9669-es számokon. A részvétel 100 fő részére biztosított.

2022. szeptember 30., péntek 18 órára

Várjuk szeretettel!

 Kedves 65 év feletti pátyi Hölgyek és Urak!

Idősek napja 
Meghívó
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Közeledik az autópálya lehajtó építése a leendő, 
Biatorbágy és Páty közötti úton létesítendő kör-
forgalom felé. Már a közművek kiváltása is meg-
kezdődött a környéken.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tájékoz-
tatásul közölte, hogy a kivitelező vállalkozó már elvé-
gezte a humuszos termőréteg letermelését és depo-
nálását, valamint az előkészítő földmunkákat. Jelenleg 
a nagytömegű földmunkák (bevágás fejtés, földmű-
építésre alkalmatlan anyagok elszállítása, deponálása), 
továbbá az érintett közművek kiváltásai (szennyvízveze-
ték, gázvezeték) vannak folyamatban.

Közben az autópálya lehajtó és bekötőút kivitele-
zését végző Hazai Építőgép Társulás Zrt. közzétette a 
beruházással kapcsolatos lakossági kérdésekre adott 
válaszait Páty honlapján. Ezekből kiderül:

– A Páty–Biatorbágy közötti út 3-as jelű körforgalmá-
nak építése előreláthatóan az ősz elején megkezdődik, 
ami szeptember és november között az érintett szakaszon 
félpályás korlátozással is járhat.

– A Zsámbéki-kanyarnál megépítésre kerülő kör-
forgalom építésének megkezdése jövő év augusz-
tusára tehető, ezután kezdődik meg szinte a teljes pátyi 
főút, a Rákóczi út kopórétegének cseréje is.

– A Páty település és az M1 autópálya csomópont 
közötti összekötő út és kapcsolódó létesítményeinek 
megvalósítása keretében egyelőre sem új buszöböl, 
sem új gyalogátkelőhely nem létesül az épülő ipari 
park környezetében.

Emlékezetes: a NIF Zrt. 2022. március 10-én 
kötötte meg a „Páty település és az M1 autópálya csomópont 
közötti összekötő út és kapcsolódó létesítményeinek 
megvalósítása” tárgyú vállalkozási szerződést a kivi-
telezővel.

Székely László – polgármester

JÓ ÜTEMBEN HALAD A PÁTYI AUTÓPÁLYA LEHAJTÓ ÉPÍTÉSE

A munkaterület átadása 2022. március 18-án 
történt meg, azt követően a vállalkozó előkészítő 
adminisztrációs és tervezési munkákat végzett, ezzel 
párhuzamosan folytak a fakivágások, bozót- és cserje-
irtások, valamint a Nemzeti Múzeum által koordinált 
teljes felületű feltárások a szakasz I. ütemén a Páty 
bekötő úton.

A Budakörnyéki Önkormányzati 
Társulás jóvoltából a pátyi Bocskai 
István Magyar–Német Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola egy ping-
pongasztallal gazdagodott, amelyet 
Somogyi Farkas Tamás képviselő 
adott át Fenyvesi Zsolt intézmény-
vezetőnek.  

Az iskola néhány lelkes fiatalja 
az átadás után azonnal fel is avatta 
az új sporteszközt.

PINGPONGASZTAL AJÁNDÉKBA

Ügyintézésre az alább helyszínen van lehetőség:
Budakeszi Kormányablak

2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25.
Hétfő: 8:00- 18:00
Kedd: 8:00-16:00

Szerda: 11:00-19:00
Csütörtök: 8:00-16:00

Péntek: 8:00-14:00

Az ügyfelek lakóhelyükhöz közeli kiszolgálása 
érdekében Pest megyében 

Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatok 
(kormányablak buszok) működnek. 

Online menetrendjük az alábbi útvonalon érhető el:

Megértésüket köszönjük!

https://kormanyablak.hu/hu 
> Mobilizált Kormányablakok > Pest megye

PÁTYI ÜGYSEGÉD ÜGYFÉLFOGADÁSA 2022. SZEPTEMBER 1-TŐL MEGSZŰNIK.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a
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Többéves előkészítés után elindult a munka látvá-
nyos része a minden idők legjelentősebbjének tartott 
hazai tévéprojektben.

A produkciót a Nemzeti Filmintézet 3,6 milliárd 
forinttal támogatta, ezenfelül a kormány 6,9 milliárd 
forintot invesztál a Hunyadi-sorozatba. „Hunyadi és a 
nándorfehérvári csata óriási jelentőségű volt a középkorban, 
évtizedekig meghatározta földrészünk sorsát. Ma, a felülmúl-
hatatlanul népszerű sorozatok korában látványos, szívhez-
lélekhez szóló élményként tudjuk eljuttatni a közönséghez 
világszerte ezt a dicső történetet” – nyilatkozta korábban a 
produkció kapcsán Káel Csaba, a magyar filmipar 
fejlesztéséért felelős kormánybiztos.

A magyar irányítású, de nemzetközi projektben 
250 színész kap lehetőséget arra, hogy felelevenítse a 
XV. század legfontosabb történelmi pillanatait. A tör-
ténelmi regénysorozat alapján megírt forgatókönyvet 
három éven keresztül fejlesztette egy forgatókönyvíró 
csapat, amelyben hollywoodi szakemberek is részt vettek.

Maga a sorozat romantikus kalandfilm lesz udvari 
intrikákkal, cselszövésekkel és epikus akciókkal, ami 
összefoglalja a Hunyadi-család dicsőségekben és har-
cokban gazdag éveit. Az információk szerint a sorozat 
2024 tavaszán lesz látható Magyarországon a TV2-n.

HARC A TÖRÖKKEL A FENYVES ALATT: KÉSZÜL A HUNYADI-FILM
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Pátyon megkezdődött a tízrészes, Hunyadi János életét fikciós elemekkel kiegészítve feldolgozó monumen-
tális nemzetközi televíziós produkció forgatása.

FALUNAP ZSOBOKON
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Testvértelepülésünk, Zsobok két év kényszerszünet 
után idén ismét megtartotta a falunapot. A kis 
közösség legnagyobb rendezvényén felavatták a 
helyi Művelődési Ház homlokzatán Szent István 
király kerámia domborművét, amelynek adomá-
nyozója és megalkotója a pátyi Kádár Ferenc volt. 

Az ünnepélyes leleplezésen Nagy Alpár-Csaba lelki-
pásztor rövid áhítatában arról beszélt, hogy a nagylel-
kűen megajándékozott ember nem csak azt tudja, hogy 
mire van igény, de azt is, hogy mi képez értéket. Gál-
Máté István polgármester megköszönte a közösség 
segítségét, s kiemelte, hogy támogatásukkal minden 
évben sikerült szépíteni a falut és alakítani az arculatát. 
Majd hozzátette: az elmúlt két évben közmunkával 
sikerült lekövezni több mint ötszáz négyzetmétert, így 
hoztak létre sétányokat és parkolókat az iskola és a 
templom köré. Mint fogalmazott, a kultúrotthon is 
évről évre gyarapodott, idén pedig Szent István fel-
iratú névtáblával és egy domborművével díszítették

homlokzatát, nevet is adva ezzel a Művelődési Háznak. 
Páty Község Önkormányzatát Kristó Sarolta, a község 
Jóléti és Szociális Bizottságának elnöke képviselte.

Ismeretes, hogy az Alapítvány Páty Fejlesztéséért 
által megvásárolt és felújított zsoboki vendégház szépen 
felújításra került, már most a többszörösét éri, mint 
amit ráköltött az önkormányzat.

A ház a pátyi lakosok számára kedvezményesen 
bérelhető egész évben. Bővebb információ:

 Szabados Zsuzsanna + 36 23 555-532 
(Foglalás, támogatás befizetés csak munkaidőben!) 
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A községi Szent István napi ünnepségen vehette 
át a Pátyért Emlékérmet Zentai Ida tanárnő nyug-
díjba vonulása alkalmából. A díjat Székely László 
polgármester távollétében Dr. Bencze Gergő al-
polgármester adta át.

„Zentai Ida 24 évig tanított a pátyi iskolában. Szakmai 
tudását, elhivatottságát ékesen bizonyítja a 2022. március 15-
én kapott Kazinczy Díj is. Ezt az elismerést hivatásos előadók, 
művészek, bemondók és olyan kiváló pedagógusok kaphatják, 
akik sokat tesznek a magyar nyelv ápolásáért, szakmai 
tudásuk gyarapításáért” – méltatta levelében Székely László. 
Zentai Ida tanítványai a majd negyedszázad alatt 
számos szakmai versenyen szerepeltek sikerrel magyar 
nyelv és irodalom tantárgyakból, valamint a körzeti, a 
megyei és az országos vers- és prózamondó versenyeken 
értek el kimagasló eredményeket. Mindezzel öregbí-
tették az iskola, valamint Páty hírnevét. A kitüntetett 
pedagógus munkáját magas színvonalú iskolai, községi 
műsorok, civil szervezetek rendezvényeit színesítő elő-
adások is fémjelzik. 

PÁTYÉRT EMLÉKÉREM ZENTAI IDÁNAK

MSK z

SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI IMRE HERCEGHEZ  

„Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját, és a 
parancsok közt a tizedik. Mert az erények ura a Királyok 
Királya, miként égi serege áll kereken tíz karból, úgy életed 
vitele kerekedjék ki tíz parancsból. Kell, hogy a királyt kegyes-
ség s irgalmasság díszítse, de a többi erény is hassa át és ékesítse. 
Mert ha a királyt istentelenség és kegyetlenség szennyezi, hiába 
tart igényt a király névre, zsarnoknak kell nevezni. Ennek 
okából hát, szerelmetes fiam, szívem édessége, sarjam jövő remény-
sége, kérlek, megparancsolom, hogy mindenütt és mindenekben 
a szeretetre támaszkodva ne csak atyafiságodhoz és a rokonságod-
hoz, vagy a főemberekhez, avagy a gazdagokhoz, a szomszédhoz 
és az itt lakóhoz légy kegyes, hanem még a külföldiekhez is, sőt 
mindenkihez, aki hozzád járul. Mert a szeretet gyakorlása 
vezet el a legfőbb boldogsághoz. Légy irgalmas minden erőszakot 
szenvedőhöz, őrizd szívedben mindig az isteni intést: „Irgalmasságot 
akarok, nem áldozatot.” Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a 
hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz. 
Azután légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a 
balsors letaszítson. Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon 
most és a jövőben. Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl 
senkit se büntess vagy kárhoztass. Légy szelíd, hogy sohase 
harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, hogy szándékosan soha 
senkit gyalázattal ne illess. Légy szemérmes, hogy elkerüld a 
bujaság minden bűzét, valamint a halál ösztönzőjét.” 

(A községi Szent István napi ünnepségről fotóriport a 36. oldalon)

(részlet)
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PVK NONPROFIT KFT. 
2071 Páty, Rákóczi u. 74., pvk@pvk.hu 
+36 30 838 2879, +36 23 343 994

Felmértük a Páty Község Ön-
kormányzata kezelésében lévő utak 
kátyúit és a kátyúzási munkálatok I. 
ütemét elvégeztük. A II. ütem 
október hónapban valósul meg. A 
következő munkák megkezdése előtt, 
a pvk@pvk.hu e-mail címre lehe-
tőség van bejelenteni a község terü-
letén újonnan keletkezett kátyúkat.

A község területén a nyári idő-
szakban sajnos sok kiszáradt, veszé-
lyessé vált, valamint vezetékekbe 
benőtt fa található. Ezek gallyazási 
munkálatait is folyamatosan végezzük. 
Kérjük a tisztelt lakosok türelmét, 
ha a munkálatok miatt szükséges a 
forgalomkorlátozás.

Sikeresen megkezdtük az együtt-
működést az M1 Biokomposzt Kft.-
vel a települési közterületi zöldhulla-
dék leadása kapcsán. 

Az intézmények leállása alatt elvé-
geztük a nagyobb karbantartási fe-
ladatokat. Többek között elké-
szültek az ez évre tervezett festések, 
kültéri játék karbantartások, bútor-
javítások, gumiburkolatjavítás az 
óvodákban, mezítlábas ösvény kia-
lakítás a bölcsődében.

A PVK Nonprofit Kft. a nyári 
időszakban is folyamatosan mű-
ködött. Igyekeztünk a nyári 
karbantartásokat, felújításokat 
elvégezni, hogy a szeptemberi 
évadkezdésre az önkormányzat 
épületei felfrissüljenek, a falukép 
változatlanul tiszta és rendezett 
legyen. Elvégzett feladatainkból 
ízelítőül álljon itt néhány.

PVK HÍREK

NYÁRI MUNKÁK
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www.bocskaisuli.hu

BOCSKAISOKKKOKTATÁS
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ELISMERÉS AZ IGAZGATÓHELYETTESNEK

Anna 1998 óta dolgozik a pátyi Bocskai Általános 
Iskolában, tanítóként. Mindössze egy évet volt távol egy 
másik intézményben tapasztalatszerzésre. A gyerekekkel 
türelmesen, odafigyelve bánik. Született tanítónő. Mun-
kájára igényes, törekszik a tökéletességre, harmóniát 
teremt maga körül.

2020 augusztusában kértem fel intézményvezető-
helyettesnek. Nagyon gyorsan beletanult az új felada-
tokba, az alsó tagozat ügyes-bajos dolgait szívvel-
lélekkel intézi.  Iskolánk weboldalát és közösségi média 
oldalát igényességgel Anna gondozza, sok egyéb teen-
dője mellett. Vezetői munkája miatt az osztályfőnök-
ségről le kellett mondania, de a kis alsós osztályában a 
matematikát és a magyart továbbra is ő tanította, s külön 
programokat is szervezett. 

Az Örökös Ökoiskola cím megszerzésében és meg-
tartásában is kulcsfontosságú személy. Anna tanítóként 
és vezetői tevékenységében is példamutató, elismerésre 
méltó munkát végez.

Az Érdi Tankerület Pedagógusnapján, június 27-én Csordásné Silingi Anna intézményvezető-helyettes kie-
melkedő szakmai tevékenységének elismeréséért az „Emberi Erőforrások Minisztériuma Elismerő Oklevelében”  
részesült. Az oklevelet Rigó Katalin, a tankerület igazgatónője adta át.

Fenyvesi Zsolt

Lapzártánk után tudtuk meg, hogy a Pátyi Suli 
Alapítvány öt modern, digitális táblát vásárolt, s 
a beszerzést a kormány ötmillió forinttal támo-
gatta. 

Az Alapítvány a táblákat természetesen a Bocskai 
István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola tantermeiben helyezte el. Az oktatási eszközök 
átadásakor Menczer Tamás államtitkár, a térség kor-
mánypárti országgyűlési képviselője személyesen is 
gratulált az újabb fejlesztéshez.

ÚJ DIGITÁLIS TÁBLÁKAT KAPOTT A PÁTYI ISKOLA

MSK z
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Csak az étkezés költségtérítéses, 
minden más ingyenes. A gyerekekkel 
pedagógusok, pedagógiai assziszten-
sek foglalkoztak, valamint különböző 
támogató szervezetek, amelyek heti 
1 alkalommal közösségfejlesztő, sze-
mélyiségformáló foglalkozásokat 
tartottak. A tartalmas, vidám és vál-
tozatos nyári napokból idén sem 
maradt ki a csillámtetoválás, pizza-
evés, filmnézés, fagyizás a Caffe 
Trevi Cukrászdában, a kánikulai 
vízipisztoly párbaj. Sőt, még pala-
csintázás is volt az egyik tanító néni 
ötlete alapján, valamint batikolással 
létrehozott egyenpóló. Ismét izgal-
mas perceket okozott Páty Község 
Tűzoltó Egyesületének bemutatója, 
ugyanígy a rendőrség többórás prog-
ramja. Játékos formában ismerked-
hettek a gyerekek e két fontos szer-
vezet munkájával. Mit rejt egy 
tűzoltóautó belseje, hogyan kezdik 
a tűzoltást, milyen védőruhát kell 
felvenni a tűzoltóknak? Ezer s egy 
hasonló kérdésre kaptak választ.
Hasonlóan izgalmas volt a rendőr-
autó, amibe be is ülhettek. A bilincs 
használata ugyancsak nagy élményt 
nyújtott a gyerekseregnek, s külön-
féle szituációs helyzetek rögtönzé-
sével fokozták a hangulatot.

Köszönet mindenkinek, aki 
bármilyen formában támogatta 
tanulóink programját, szebbé és 
felejthetetlenné tette napjaikat!

 Silingi Anna – int.vez.helyettes

Néhány éve az önkormányzat jóvoltából nyári napközi működik az iskolában, ami évről évre egyre nép-
szerűbb. Óriási segítség ez azoknak a családoknak, akik nem tudják megoldani gyermekük elhelyezését a 
szünidőben. A színes, változatos programokról pedig a tanító nénik és külső segítőik gondoskodtak.

HA NYÁR, AKKOR NYÁRI NAPKÖZI!

„Könyv, toll, tinta, ceruza,
rontom-bontom,
kezdődik az iskola,
csak aszondom.”
(Weöres Sándor)   
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PÁTYOLGATÓ NYÁR 

A bontási, javítási, festési, beszerzési folyamatok 
mellett nem hanyagoltuk el az épületek körüli magas 
ágyásokat sem, nyáron is gondoztuk és hasznosítottuk. 
A sokféle paradicsom, hagyma változatosabbá tette a 
tízóraihoz, uzsonnához kínált zöldségeket. A citromfű, 
menta biztosította a nagy melegben a finom limonádét, 
amit időnként szörpökből vagy gyümölcsléből fagyasz-
tott színes jégkockákkal tettünk még kívánatosabbá, 
különösen figyeltünk a folyamatos, megfelelő mennyi-
ségű folyadék bevitelére. De természetes volt az is, 
hogy legelészhettek a gyerekek a málnásban vagy koktél-
paradicsomosban. A gyümölcsfogyasztáshoz a szülők 
is hozzájárultak. Köszönjük, hogy az év közben bevált 
gyümölcsevést a nyári időszakban is támogatták! Jóízű 
nagy dinnyézésekben is volt részük a gyerekeknek, 
amit hol szülőktől, hol a konyháról kaptunk, de egyet-
egyet hetente vásároltunk is. Az igazi nagy hőséget a 
limonádék, gyümölcskoktélok mellett párakapuk és 
ebéd előtti lábmosások enyhítették. 

A nyár a pihenés, a meleg, a feltöltődés, a csobbanás, 
a kikapcsolódás mellett a fesztiválok évszaka is. Ennek 
jegyében a Pátyolgató Óvodában második alkalommal 
„zenélt a nyár”. Tavaly a „Köszönjük Magyarország” program 
segítségével kezdtük szervezni, az idén gyógypedagó-
gusunk, Krenner Stefan Tünde gyűjtött össze hangszeren 
játszó cserkésztársaiból és baráti köréből egy remek 
csapatot. Így a nyári óvodai hétköznapokat egy bájos 
hölgy-négyes színesítette egyik szerda délelőtt, amikor a 
gyerekek mosolygó fiatalokkal és sok érdekes hang-
szerrel, gitárral, ukulelével, csellóval, furulyával, fuvolával, 
dorombbal, körtemuzsikával, dobokkal, szaxofonnal 
is találkozhattak. Az interaktív foglalkozásba belefért 
egy kis hangszerismertetés, csoportosítás, dallamfelis-
merés, zenei élmény, ami a közös énekléstől és moz-
gástól vált igazán gyermekivé. Köszönjük az élmény-
szerzőknek, hogy közel hozták a gyermekekhez a 
muzsikát és az azt megszólaltató hangszereket! 

A szeptemberi kezdésre készülve szépül, frissül 
óvodánk. Karbantartóinknak köszönhetően újjá vará-
zsolódtak a homokozók szegélyei, megindult a füvesítés 
a Tyúkanyó épületben, javítások, bútorcserék történtek. 
Igyekszünk a körülményekhez képest otthonossá tenni 
környezetünket, hogy régi és új kis lakóink, és új kollé-
gáink is jól érezzék magukat a Pátyolgató Óvodában. 
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Az idei nyár sok-sok nehézség elé állította óvodánkat. A tervezett és a váratlanul jött felújítási munkálatok 
miatt az ügyelet nagyon hamar beszorult a Fészek épület négy csoportjába. Mindemellett több dajka és 
óvónő ment nyugdíjba idén, így a személyi ellátottságban is nehézségek akadtak. De mindezek ellenére 
sikerült a gyermekek ellátását biztosítani, és az adottságainkat kihasználva színesíteni a mindennapjaikat. 

Stefanné Rokaly Elvira – óvodavezető-helyettes
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2071 Páty, Kossuth L. u. 77. 06 23 343 550     muvhaz@paty.hu
             Pátyi Művelődési Ház

     
PÁTYI MŰVELŐDÉSI HÁZ

2022. SZEPTEMBER

Dátum Időpont Program Helyszín

2022.09.01. 19.30 TATROS Táncház MH Nagyterem

2022.09.03. 10.00-16.00 Lekvárnap Hagyományok Háza

2022.09.09. 14.30-18.00 Retro véradás MH Nagyterem

2022.09.10. 10.00-11.30 Zenepavilon MH Nagyterem

2022.09.16. 19.00 Egy asszon, két asszon – színházi előadás MH Nagyterem

2022.09.17. 18.00 Fürgelábú tánccsoport – őszi bál MH Nagyterem

2022.09.17. 15.00 Kulturális Örökség Napja – Könyvbemutató Közösségi Ház

2022.09.18. 14.00 Kulturális Örökség Napja – Faluséta Közösségi Ház

2022.09.18. 14.00 Társasjáték Klub Művelődési Ház

2022.09.24. 12.00-23.00 Pátyi Pincehegyi Civil-ÍZ-áció Pincehegy

2022.09.24. 18.30 Piknik Mozi – Made in Hungária Nagyrét

2022.09.24. 16.00
Irodalmi Barangolások Kiss Eszterrel – évadnyitó
Bor az irodalomban

Pincehegy
GáBORok Háza

2022.09.30. 18.00 Idősek Világnapja Művelődési Ház

2022. OKTÓBERI ELŐZETES

Dátum Időpont Program Helyszín

2022.10.01. Levendula ünnep – lepárlás Hagyományok Háza

2022.10.01. 18.00 Egyetértés Nyugdíjas Klub – idősek Világnapja bál Művelődési Ház

2022.10.06. 15.30 Aradi vértanúk megemlékezés 

2022.10.06. 19.30 TATROS Táncház Művelődési Ház

2022.10.15. 10.00-11.30 Zenepavilon MH Nagyterem

2022.10.21. 19.00
HOBO est – Hármasoltár 
(József  Attila – Viszockij-Jim Morrison)

MH Nagyterem

2022.10.22. 15.00 Irodalmi Barangolások Kiss Eszterrel -
Utazó íróink Sorozat

Közösségi Ház

2022.10.23. ’56-os megemlékezés és fáklyás felvonulás MH Nagyterem

Dédelgető
Hétfő 10.00-11.00

Ringató
Szerda 9.30-10.00

Felnőtt néptánc
Kedd 20.00-22.00

Tatros táncház
Minden hónap első csütörtök 
19.30-23.00

Ovis néptánc
Kedd 16.30-17.30
Csütörtök 16.30-17.30

Ovis angol
Kedd 15.30-18.00

Pokémon Klub
Szerda 17.00-19.00

Torna Gizussal
Kedd-Csütörtök 18.15-19.15
Szombat 8.00-9.00

Zumba Anettával
Hétfő-Szerda 18.30-19.30 

Pátyi Kórus
Csütörtök 18.00-20.00

Sakk
Péntek 16.00-19.30

Henna Hastánc
Hétfő 18.30-20.00
Vasárnap 9.30-11.30 

Társasjáték Klub
Minden hónap utolsó 
vasárnapja

NYUGDÍJAS KLUBOK
Ady Klub
Hétfő 15.00-18.00
Egyetértés Klub
Csütörtök 14.00-18.00

ÁLLANDÓ 
PROGRAMOK

KULTÚRA
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A PÁTYI PITYPANGOK NYARA
Az idei Pitypang tábor is nagyon jó hangulatban telt. A táborban a Pátyi Pitypangok Néptánccsoport 
gyermekei vettek részt. Sokat játszottunk, énekeltünk, táncoltunk és kézműveskedtünk. Fenyvesi Attila 
és Siklósi Eszter képzőművészek voltak a vendégeink, akik segítségével a gyerekek gyönyörű 
tűzzománc medálokat készítettek. 

Pergel Zsuzsanna – a csoport vezetője
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BALETT TÁBOR 
„A tánc a lélek nyelve” – vallja Martha Graham a világhírű táncos-koreográfus. Valóban a tánc, akár a 
többi művészeti ág, képes kifejezni a lélek apró rezdüléseit. Emellett minden tánccal foglalkozó, legyen 
az táncos, oktató, gyermek, felnőtt olyan élményre tesz szert a tánc által, ami a test, a lélek és a szellem 
fejlődésére, épülésére egyaránt hatással van.

A klasszikus balett, és a hozzá köthető népi táncok, 
valamint a jazz balett és a modern tánc alaplépéseinek 
oktatása és azok elsajátítása, egyaránt különös és izgal-
mas feladat. A Pátyon élő Viktoriia Stavtseva balett-
művészt és -oktatót kislányként, ötévesen bűvölte el a 
tánc, és hatévesen eldöntötte, hogy balett-táncos szeretne 
lenni. Azt is tudta, hogy a szentpétervári Marinszkij 
Színházban szeretne dolgozni. Álmai valóra váltak. 
Miután a Permi Balettintézetben megszerezte a dip-
lomáját felvételt nyert a szentpétervári színház balettka-
rába. Ezután következtek világ körüli turnéi a Marinszkij 
Színház társulatával és több szentpétervári társulattal.

Viktoriia vallja, hogy a tanítás, az emberek bevonása 
a mozgásművészetbe, éppen akkora öröm számára, 
mint a színpadon eltáncolni Csajkovszkij Hattyúk tavát. 
A művésznő 2018 óta foglalkozik balettoktatással. 
Első felkérése a budapesti Orosz Kulturális Központ-
tól érkezett, egy nyári balett tábor megtartására, ahol 
több balettkoreográfiával is megismerkedhettek az ér-
deklődő gyermekek. Ezután kezdte el komolyabban a 
saját balett stúdióját építeni Pátyon, ahol 2016 óta él 
családjával. Viktoriia 2022 júliusában tartott először 
balett tábort, melynek a Pátyi Művelődési Ház adott 
otthont. A kis növendékek lelkesen, vidáman perdül-
tek táncra, végezték a könnyebb-nehezebb lépéseket, 
pördüléseket, szökkenéseket. A tánc mellett a tánc téma-
köréhez kötődő kézműves foglalkozásokon vehettek 
részt a gyermekek.

A tánc csodás dolog. Nemcsak művészet, szóra-
kozás, hanem sport is egyben. Minden kisgyereknek 
szüksége van napi szinten 1-2 óra szervezett mozgásra, 
mert a mozgás nemcsak a csont és izomrendszer, 
hanem a légzés és keringés rendszerének fejlődésére is 
jelentős hatással van. Emellett olyan idegrendszeri 
struktúrákat érint, melyek felelősek a különböző gon-
dolkodási folyamatok zökkenőmentes működéséért, 
legyen az a figyelem, a memória, a térben való tájéko-
zódás. A tánc és a zene olyan élményt, olyan tanulási 
lehetőséget biztosít a gyermekek számára, ami egyben 
szórakoztat, edz, közösségi és egyéni élményt nyújt, 
gyönyörködtet.

Viktoriia szeptembertől ismét várja azokat a gyer-
mekeket és felnőtteket, aki táncra szeretnének perdülni.

@PatyBalettStudio
+36301291931, patyibalett@gmail.com
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Fontosnak tartjuk, hogy a Pátyon felnövekvő 
gyermekeinknek pátyi gyökereket adjunk, így nagy 
hangsúlyt fektetünk mindig a helyi nevezetességre, 
adottságokra, a helyben fellelhető kalandokra. Eme 
elhatározás mentén több alkalommal jártuk be a 
Pincehegyet, fedeztük fel Páty zegzugait és élveztük a 
hely vendégszeretetét. Rokaly Edinával agyagoztunk, 
Korga Sáráéknál lovagoltunk, és a hét fénypontja volt 
a pincehegyi dobolás Koszó Gellérttel (Latin Dobos 
Workshop). Angol tábor lévén persze a fő hangsúly az 
angol nyelven volt, melyet dalokkal, mondókákkal, 
mesékkel észrevétlen csepegtettünk be a kis fejecskékbe. 
Elhívásunknak érezzük, hogy a tanulást, tudás meg-
szerzését örömtelivé és élvezetessé tegyük, mert ahogy 
Mercier is megfogalmazta, „Amit élvezettel tanulunk, azt 
nehezen felejtjük el”.

Az Angol Kalauz Módszer, az Oktatási Hivatal 
által akkreditált rendszer, melyet kifejezetten magyar 
gyerekek számára fejlesztettek ki. Célja, hogy inger-
gazdag környezetben, komplex fejlesztés keretében 
minden érzékszervet bevonva ismertetjük meg a gye-
rekeket az angol nyelv ritmusával, hangzásával, alap-
vető szókincsével és nyelvtani szerkezeteivel. Ezen elv 
mentén haladva mi, angoltanárok nagy örömmel mu-
tattuk az utat a kis angolosainknak.

Szeptemberben találkozunk!

ANGOL KALAND TÁBOR
A helyi identitást és az angol nyelvismeretet egyaránt erősítettük a nyári Elefunny angol kaland 
táborunkban, ahol – hála a Művelődési Ház vendégszeretetének – idén már huszonhat ovissal és 
kisiskolással töltöttünk együtt öt kalandos napot.

Laborczi Judit  Szabó Dorkaés
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A HENNA TÁNCTÁBORA
Jógával kezdték, balettal, zumbával folytatták és hastánccal zárták a tábori napokat a Henna hastánc-
csoport tagjai a Művelődési Házban. Idén első alkalommal szervezett családi tábort Pátyon „Tánc és 
Mozgás Tábor” elnevezéssel a Henna Hastánc Csoport Egyesület. 

Morárné Gellért Judit – Henna Hastánc Csoport Egyesület elnöke

Elfogulatlanul állíthatom, hogy remekül sikerült. 
Köszönhető ez a profi oktatóknak és az igen lelkes 
résztvevőknek. Helyszínül a művelődési ház szolgált, 
és bár a nyári forróság nem kímélte a csapatot, nem 
kizárólag a kánikula és a szuper kis párakapu miatt 
folyt rólunk a víz. A pénteki ismerkedést követően, 
szombaton és vasárnap is Törös Kriszta (Lélekző 
Alternatív Egészségmegőrző Központ) jóga óráival 
kezdtük a programot. Krausz Emese (Krausz Dance) 
a balett és a kortárs tánc alapjaival ismertette meg a 
résztvevőket. Tóth Emerita (Eme Dance) fergeteges 
zumba órát tartott. És természetesen, nem maradha-
tott el a hastánccal, a kelet táncával való ismerkedés 
sem. A szombati napon Erdélyi Anetta és Erdélyi Anasz-
tázia lufihajtogatással, csillámtetoválással és arcfestéssel 
varázsolta el, nem csak a gyerekeket. Külön öröm volt 
számunkra, hogy Kocsis Szilvi személyében egy igazi 
profi volt segítségünkre abban, hogy a gyerekek ne 
unatkozzanak, amíg apa-anya éppen „órán” van. Ter-
mészetesen, nem maradhatott el a közös fagyizás és a 
tábor zárásaként a tortázás sem. 

A rendezvény ingyenes volt, mivel a programot a 
Képviselő-testület a civil szervezetek részére kiírt pá-
lyázat keretében igen bőkezűen támogatta, és a Műve-
lődési Házat is ingyen bocsátották rendelkezésünkre. 
Köszönet érte! 

Bízom benne, hogy lesz folytatás, és találkozunk 
jövőre is új programokkal és még több résztvevővel. 
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FELLEGAJTÓ TÁNCTÁBORA
Mini tánctábort tartott a pátyi Fellegajtó amatőr néptánccsoport június 24–26. között Kesztölcön. A 
háromnapos elvonuláson az erdélyi Mezőség páratlanul gazdag motívumkincséből gyarapítottuk a 
tudásunkat újabb és újabb figurákkal. 

Szöveg és kép: Fellegajtó Néptánckör

Nagy élmény volt megtapasztalni, hogy a tánc nem 
csak a testet, de a szívet-lelket-elmét is megmozgatja, 
oldja a stresszt, közelebb hozza a társakat, erősíti a 
közösséget. Így szeptembertől újult erővel és lelkese-
déssel folytatjuk a próbákat. Alkalmaik nyitottak, aki 
kedvet érez kipróbálni, szeretettel látjuk kedd estén-
ként 20.00-tól. 

Köszönjük a művelődési ház támogatását a csapat-
építő program létrejöttében.

A nagysikerű irodalmi sorozat 2022-ben is folytatódik, a pátyi születésű Kiss Eszter színművész 
újabb és újabb költőket, írókat mutat be az irodalomkedvelőknek. A népes törzsközönséget 

szeptemberben  című előadásában kalauzolja a tőle megszokott érdekfeszítő stílusban.

Az alkalom lesz a Pincehegyen a GáBORok Házában.

„Bor az irodalomban”

2022. szeptember 24-én 16 órakor 

IRODALMI BARANGOLÁSOK KISS ESZTERREL
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CIVIL PSE HÍREK 
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Ritmikus Gimnasztika Szakosztályunk idén júniusban és augusztusban is táborozott. Először 20, 
másodszor 35 fővel. Nagy öröm számunkra, hogy ennyi lelkes és ügyes tanítvánnyal dolgozhatunk 
együtt. Reméljük, hogy a táborok és a nyári pihenés után újult erővel és szorgalommal kezdhetünk neki 
a 2022-23 évi szezonunknak!

RG TÁBOR

A napi négy edzés mellett jutott idő a játékra és a 
kirándulásra is, mely életre szóló élményt nyújtott a 
gyerekeknek. Ebben az évben sem maradhatott el a 
Velencei tavi strandolás, a Forrási téri és a Pince-hegyi 
kirándulás. Természetesen, a torna kapta a főszerepet, 
ahol tornászaink új elemekkel ismerkedhettek meg, 
majd egy háziversenyen adtak számot a tanultakról. A 
gyerekek a tornateremben vadregényes tornaszerek 
között mozizással zárták a tábort, és ott is aludtak. 

Köszönjük a Bocskai István Magyar-Német Két Ta-
nítási Nyelvű Általános Iskola és a Pátyi Önkormányzat 
vezetésének, hogy ilyen színvonalas körülmények kö-
zött tudtunk táborozást biztosítani 79 tornászunknak. 

Az edzőtáborban tanultakat tornászaink különböző 
versenyeken, tornabemutatókon, illetve nyílt edzése-
ken tudják majd megmutatni. A sportág iránti nagy ér-
deklődésre tekintettel tervezzük, hogy szeptemberben 
a korábbi évekhez hasonlóan elindítjuk edzéseinket.

A torna szakosztály idén is három hét edzőtábort hirdetett több turnusban. A gyerekek nagy érdeklődéssel 
várták a nyári táborunk megkezdését. Pátyon beépítve az iskola tornatermét minőségi tornaszerekkel, már 
több mint hét éve biztosítunk edzési lehetőséget tornászainknak a nyári szünetben is, a Bocskai suli és a 
PSE együttműködésének köszönhetően. 

 TORNA TÁBOR
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„Óvónőként is mintát adok a gyerekeknek, minden szavammal, mozdulatommal, a teljes lényemmel – 
és ha az biztonságot, nyugalmat sugároz, akkor a kicsik jól érzik magukat az óvodában” – vallja Aczél 
Lászlóné negyven év pedagógusi szolgálat után még aktív nevelőként, s harminc éve a pátyi ovi munka-
társaként. A jubileumok mellett az Év pedagógusa Díj kapcsán is beszélgettünk Marika óvó nénivel, aki 
rövid kihagyás után októbertől ismét a Halacska csoport egyik vezetője.

– Három évtizede dolgozik a 
pátyi oviban és itt is lakik. Tős-
gyökeres pátyi?

– A szomszédban, Budakeszin 
születtem és ott is éltem. A férjem 
Pátyon lakott, 1984-ben vettünk tel-
ket és kezdtünk építkezni.

– Honnan indult az óvónői 
pályája?

– Budapestről, 1982. augusztus 
25-én kezdtem dolgozni, a XII. ke-
rület Zalai úti óvodában, tizennyolc 
évesen, ugyanis akkor középfokú 
óvónőképzővel lehetett munkába 
állni. Egy tapasztalt kolléganő mellé 
kerültem középső csoportba, de csak 
egy évet dolgoztam ott. Nyáron u-
gyanis a II. kerületben, a Budakeszi 
út 75-ben nyílt egy háromcsopor-
tos óvoda, és átcsábítottak oda. Tíz 
évet töltöttem abban az oviban, 
közben voltam Gyesen is a két 
gyermekünkkel. Az óvodában angol 
nyelvet tanítottak, ami ritkaság volt 
akkoriban. A gyerekeket reggel a 
Marczibányi térről különbusszal 
hozták, és délután oda vittük vissza, 
ahol a szülők átvehették őket a kísérő 
óvónőktől. Az óvoda mellett épülő 
Külker Parkban délelőttönként úsz-
hattak is a gyerekek.

– Úgy gondolom, az úszás, mint 
különóra is kuriózumnak számí-
tott még a 80-as évek elején. Ma 
hogyan néz ki ez a része az óvo-
dai nevelésnek, illetve milyen külön-
órákat kínálnak ma az ovisoknak?

– Mondhatni, szinte végtelen a 
délutáni, a szülők által választható 
lehetőségek sora. A nagycsoporto-
soknak van úszás az óvodai napon 
belül, alvás időben visszük őket 
Törökbálintra heti egy alkalommal. 

A délelőttök folyamán csoportos, il-
letve egyéni fejlesztő foglalkozásokra 
is van lehetőség, melyet fejlesztőpe-
dagógusaink és logopédusunk tart. 
Ezen kívül a szülők magán időben, 
saját finanszírozásból vihetik a gyereke-
ket még játékos ovis tornára, angolra, 
balettre, focira, úszásra, hittanra…

– És sok szülő választ külön-
órát a csemetéjének?

– Igen gyakori, sőt, az is, hogy 
több foglalkozásra is viszik a gyer-
meküket a délután folyamán. Azt 
gondolom ugyanakkor, hogy nincs 
szüksége a gyerekeknek sok óvodán 
kívüli elfoglaltságra. A foglalkozá-
sokon együtt kell működnie a gye-
reknek a tanárral, ami öszponto-
sítást, figyelmet igényel, melyre egy 
nagycsoportos korú gyermek 20–25 
percig képes. Kimerülnek, elfáradnak 
a mindennapi plusz óráktól. 
A gyerek legfontosabb tevékenysége 
a szabadjáték, amire ezek után ke-
vesebb ideje marad. Azt tapasztaljuk, 
hogy gyakran a délelőtti tevékenysé-
geket is nehezen tudják megszakítani  
a gyerekek a kötelező, egyéni fejlesz-
tések miatt. Ha naponta hat óráig 
elfoglalt a gyerek, már csak a köte-
lező esti program marad, és akkor 
hol az együtt töltött értékes idő és a 
szabad, önálló játék? Hosszú távon 
sokkal nagyobb fejlesztő hatása van a 
családban együtt töltött óráknak. A 
Pátyi oviban szakmailag nagyon felké-
szült óvónők vannak. Folyamatosan 
képezzük magunkat. Én 2005-ben   

fejlesztőpedagógusi diplomát sze-
reztem az ELTE-n, s az óta is képe-
zem magam. Mi délelőtt foglalko-
zunk a gyerekekkel csoportban, ahol 
differenciáltan is fejlesztjük őket.

– A szocializációnkhoz elen-
gedhetetlen a közösség, ez evi-
dencia. Ugyanakkor sok szülő 
panaszkodik, hogy állandó fog-
lalkoztatást vár tőle a gyermeke. 
Az oviban mennyire érzik ezt? 

– Teljes mértékben ezt tapasztal-
juk mi is, és a szülőktől is halljuk. Ma 
a gyerekek nem tudják magukat le-
kötni otthon. Így már két és fél 
évesen megkapják a telefont, hogy 
azzal foglalják le őket. Ennek meg-
vonása dühöt, haragot vált ki a gyer-
mekből, ami olykor agresszivitásban 
jelenik meg a szülő felé. Megfigyelé-
sek szerint a mai gyermekek inger-
küszöbe egyre magasabb. Meg kell 
tanítanunk őket játszani, ami a közös 
játékon alapszik. Vannak gyerekek, 
akik azonban csak az otthonról ho-
zott robotokkal, transzformerekkel 
játszanak, amik a viaskodást, az ag-
resszív viselkedést jelenítik meg.  
Kiscsoportban rengeteg energiát 
fektetünk abba, hogy megtanítsuk 
a gyerekeket együtt játszani. A nagy-
csoporttal viszont már társasozunk, 
sakkozunk, kártyázunk. Sőt, olyan 
napokig folyó tartalmas, szerepjáték 
tudott kialakulni velük, hogy mi is 
megcsodáljuk. 

– Ma rengeteget beszélünk a 
sajátos nevelésű, nehezebben ke-
zelhető gyerekekről. A pátyi ovi-
ban is megnőtt a létszámuk?

– Az biztos, hogy negyven éve, 
sőt, még tíz éve sem találkoztunk 
ennyi problémás gyermekkel. Persze 

Megújulni és példát mutatni

BESZÉLGETÉS ACZÉL LÁSZLÓNÉ ÓVÓNŐVEL

 Nagy felelőssége van a családnak, 
az ott kapott mintának, 

a szabály és szokásrendszernek! 
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újra meghallgatást kérhettünk. Így 
februárban átvettek, mert a zenei 
meghallgatáson az énektanár áldását 
adta rá, noha nem tanultam addig 
semmilyen hangszert, csak ének-
versenyeken értem el helyezéseket. 
Persze nem volt egyszerű 32 lány 
közé hat hónap után bekerülni, a le-
maradás miatt minden órán felelni 
a hangszer tudományából. Sokat jár-
tam zenei különórákra, hogy behoz-
zam a hiányosságaimat, amit év vé-
gére sikerült is. Aztán legjobban az 
óvodai hospitálásokat szerettem, 
és azt, amikor mi tarthattuk a kü-
lönböző foglalkozásokat. Már ekkor 
igen otthonosan mozogtam az óvo-
dás gyerekek között. Majd az 1995-
ös jogszabály értelmében kötelező 
lett a főiskola, amit 1996-ban, Sop-
ronban végeztem el. Ekkor már 
Pátyon dolgoztam. Egész pálya-
futásom alatt tanultam, képeztem 
magam különböző területeken.  Ma 
is nyitott vagyok az új dolgokra, 
nemcsak módszereket, hanem új és 
újabb verseket, mondókákat, da-
lokat, új népdalfeldolgozásokat ta-
nulok…

– Kikkel dolgozott együtt 
Pátyon?

– Több kollégával, akikkel min-
dig jól kiegészítettük egymást, sose 
egymás mellett, hanem egymással 

a világ is folyamatosan változik. Nagy 
felelőssége van a családnak, az ott 
kapott mintának, a szabály és szokás-
rendszernek! 
Persze óvónőként is mintát adok a 
gyerekeknek, minden szavammal, 
mozdulatommal, a teljes lényemmel 
– és ha az biztonságot, nyugalmat 
sugároz, akkor a kicsik jól érzik 
magukat az óvodában. Ma a szülők 
sok estben egyenrangú társnak te-
kintik a gyereket, ugyanakkor a gyer-
mek nem pajtása a szülőnek. Ez a 
későbbiekben nem kívánatos módon 
visszaüthet. Sajnos, nem egyszer 
látni, hogy a gyermek nem tudja 
megfelelően kezelni érzelmeit, se a 
társakkal, se a szüleivel szemben. 
Lehet, hogy nem tanulták meg? … 
Az érzelmi intelligencia tanítása 
elengedhetetlen lenne! Bár sokat 
beszélünk róla, de még kevés a 
gyakorlati alkalmazás. Az én fejlesz-
tőpedagógusi diplomám  az óvodás 
korú gyermekek részképességek el-
maradásának fejlesztésére szól, az 
ún. „papirosos” speciális gyerekeket 
egyéni foglalkozásban gyógypeda-
gógusunk és pszichológusunk tudja 
ellátni, segíteni. Amit mi tehetünk, 
hogy a gyermeket a helyes viselkedés 
felé irányítjuk, mert tudnunk kell, 
hogy bármit tesz, nem azért csinálja, 
hogy bosszantson, hanem még így 
tudja kifejezni az érzéseit.
Kolléganőmmel, Gabival nagy hang-
súlyt fektetünk, a helyes viselkedés 
gyakorlására. Nem sajnáljuk az időt, 
megbeszélni a gyerekkel „hogyan le-
hetett volna másképpen” megoldani egy 
bizonyos helyzetet. Azt gondolom, 
a szülőnek is le kell hajolnia a gyer-
mekéhez és beszélgetni vele, elmon-
dani neki mi a helyes, mi nem. Az 
óvodáskorú gyermekeknél fontos, 
hogy amikor a gyerek a szülő maga-
tartásmintáit és érzelmeit utánzás és 
empátia útján átveszi, akkor egyúttal 
a szülő értékrendjét és attitűdjeit is 
magáévá teszi. A szabályok, a stabil 
keretek nélkülözhetetlenek a gyer-
mekek egészséges testi-lelki-szellemi

fejlődéséhez. Természetesen, a szü-
lők többsége Pátyon jó partnere az 
óvodának, jól tudunk együttműködni 
a gyermekek érdekében.

– Marika, a saját családjától 
megkapta a kereteket és jó min-
tákat? Esetleg pedagógus is volt 
a felmenői között?

– Még ahhoz a nemzedékhez tar-
tozom, ahol a szülők világos, stabil 
értékrend és szabályrendszer men-
tén neveltek, a munka szeretetét is 
hoztam. Egyszerű munkáscsaládban 
nevelkedtem, nincs pedagógus a csa-
ládban, de anyukám mindig azt mond-
ta, hogy én erre születtem, ő egy 
percig sem tudná az én munkámat 
csinálni miközben szerette hallgatni 
az ovis élményeimet. Tény, hogy 
egész kicsinek is mindig, mindenkit 
tanítottam, a babáimat, a kisebbe-
ket… Nagyon jó óvó nénim volt, 
Zsóka néni Budakeszin, aki hatással 
lehetett a későbbi pályaválasztá-
somra is.  

1978-ban végeztem Budakeszin 
az általános iskolát, s felvételiztem 
a Bem József  Óvónőképző Szak-
középiskolába, ahol sokszoros túl-
jelentkezés miatt nem sikerült elsőre 
bekerülni. S ekkor a Budakeszi Gim-
náziumban kezdtem el tanulni. Idő-
közben egy hely megüresedett az 
óvónőképzőben, kis protekcióval, 
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dolgoztunk. Megemlíteném, Benő 
Józsefné, Erzsike óvó nénit, akivel 
tizenhárom éven át nevelgettük a 
ránk bízott gyerekeket. A legtovább 
Vasuta Miklósné, Margitkával dol-
goztam, aki tizenkilenc évig volt a 
dadusom. Ajándék volt számomra! 
Minden mozdulatunkat ismertük! 

– Ritkaság manapság harminc 
évet egy munkahelyen tölteni, 
ráadásul ott, ahol valaki lakik. 
Sosem gondolt arra, hogy tovább 

Szádváriné Kiss Mária

menjen a pátyi oviból vagy eset-
leg a pályáról is?

– Soha nem gondoltam arra, hogy  
másutt dolgozzak, nekem a gyerekek 
mindenhol ugyanolyanok. Az pedig 
megfizethetetlen, hogy bemegyek 
a Tescóba és az egykori tűzvész 
kölyök rám köszön, vagy az utcán 
megállítanak 20–25 éves fiatalok, 
hogy megismerem-e őket, vagy hoz-
zám hozza a gyerekét, az egykori 
ovisom a játszótéren felajánlja, hogy

segít a nyugdíjas papírjaim elrende-
zésében… A mostani kitüntetés is 
nagy megtiszteltetés számomra, amit 
ezúton is szeretnék megköszönni 
az óvoda vezetőjének, de a legna-
gyobb elismerések mindig ezek, amit 
a hétköznapi életben megtapasztal-
hatok. Sose gondoltam a pálya el-
hagyására sem, hiszen mi az óvodai 
gondoskodásunkért rengeteg sze-
retetet kapunk vissza a gyerekektől 
a mindennapokban. 

Páty Faluközösségért Alapítvány – Községi Értéktár – Művelődési Ház

2022. szeptember 18., vasárnap, 14 óra
FALUSÉTA CZENTÁR LÁSZLÓ VEZETÉSÉVEL

.

.

Gyülekezés, indulási helyszín a Közösségi Ház.

faluközpont sok-sok nevezetes épülete: Posta-távírda; 
Református Közösségi Ház; ÁFÉSZ-Hangya Szövetkezet; 

Előljáróság; Óvoda; Református Iskola; Tejcsarnok; 
Asztalos műhely-kenyérbolt; Borbély üzlet; Lelkész lakás; 

Patika; OKH iroda; Jegyzői lakás; Szódás; Kávéház.

A helyszíneken QR kódok segítségével képes illusztrációval 
színesítjük az élményt, ezért ha van okos telefonja, vagy 

tabletje kérjük hozza magával!

A faluséta során megelevenedik a 100 évvel ezelőtti 

PROGRAMOK A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPOK 2022.09.17-18., PÁTY

Mindenkit szeretettel várunk!

2022. szeptember 17., szombat, 15 óra
KÖNYVBEMUTATÓ

A pátyi kastély és lakóinak története 
.

című könyv ünnepi bemutatója a Közösségi Házban.
A könyv címe magáért beszél: megtudhatjuk belőle a kastély 
építésének körülményeit, történetét, a benne élt családok 
históriáját kétszáz évre visszamenőleg és a közelmúltig.

Alkotni vágyó, ügyes kezű, ötletgazdag hölgyeknek, uraknak, kisebb-nagyobb 
közösségeknek bemutatkozási, kiállítási lehetőséget kínálunk a Közösségi 
Házban. Már most jelezzük, hogy a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolható, 
természetes anyagból készült kézműves munkákra, kompozíciókra pályáza-
tot írunk ki! Egy alkotótól 1-3, illetve sorozat esetén több darabból álló 
pályamunkát lehet beadni.

Tervezzen, gondolkodjon a felhíváson, és szeptember végéig jelezze 
telefonon a 06/30/680 2448 számon, ha szívesen benevezne a pályázatra. 
Részletes tájékoztatást telefonon és a Kurír októberi számában tervezünk.

KIÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉG

Páty Faluközösségért Alapítvány Kuratóriuma



Református híradó
Pátyi Református Gyülekezet, 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 95., 06-23-343-386, paty@reformatus.hu, www.paty.parokia.hu 
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A református temető középső útját nemrégiben tér-
kővel burkolták megközelítőleg 300 m2 terjedelem-
ben. A munkát a református gyülekezet finanszírozta, 
saját forrásból, ami azt jelenti, hogy gyülekezet tagjainak 
adományaiból épült, több mint 7 millió forintból – 
nyilatkozta Szabó István a Pátyi Református Gyülekezet 
főgondnoka a Hírkapszulának. Tervezik az utcai kerítés 
építését is, ami lehet, hogy még ebben az évben, de 
legkésőbb jövőre elkészülhet.

JÁRDA ÉPÜLT A TEMETŐBEN

Forrás: hirkapszula.hu

RENDSZERES GYÜLEKEZETI ALKALMAK

CIVIL

* A megjelölt alkalom alatt gyermekmegőrzést biztosítunk.
** A nyári hónapokban szünetel.

Vasárnap 
     délelőtt 10 óra

Istentisztelet*, valamint gyermek- és 
ifjúsági istentisztelet 4 korcsoportban
a gyülekezeti házban

Minden hónap 1. vasárnapja
     délelőtt 10 óra

Családi istentisztelet, 
utána szeretetvendégség
a gyülekezeti házban

Minden hónap utolsó vasárnapja
     délelőtt 10 óra

Úrvacsorás istentisztelet 
(ha a hónapban nem volt más 
ünnepi úrvacsorás alkalom)

Kedd délelőtt 8 óra 15 perc Imakör a gyülekezeti házban

Kedd délelőtt 9 óra Bibliaóra a gyülekezeti házban

Minden hónapban a családi istentiszteletet   
     követő kedd este 7 óra

Presbiteri bibliaóra 
a gyülekezeti házban

Csütörtök este 6 óra Bibliaóra a gyülekezeti házban**

Csütörtök este 7 óra Kóruspróba a gyülekezeti házban**

Péntek este 6 óra Ifjúsági bibliaóra a gyülekezeti házban

Négyhetente pénteken este 7 óra Női bibliakör a gyülekezeti házban**

Kéthetente pénteken este 8 óra Férfi bibliakör online

Minden hónap 3. vasárnapja 
     délután 16 óra

Házasköri alkalom a gyülekezeti 
házban** 

További információ: 
www.paty.parokia.hu
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A Pátyi Református Egyházközség tagjaival idén júliusban is megtöltöttük a Ráday Üdülő és Konfe-
renciaközpont 2006-ban korszerűen felújított, többemeletes épületét Mátraházán. A festői természeti 
környezetben az ifis program július 11-én hétfőn kezdődött és csütörtökig tartott, a felnőtteké csütörtö-
kön kezdődött és vasárnapig zajlott. A nyolcvanfős közösségünkben a legifjabbak nyolcan, az iskolások 
tízen, az ifisek huszonketten voltak. Volt csecsemő és közel nyolcvanéves társunk is.

Hétfőtől csütörtökig
Több évre visszanyúló hagyomány-
nyá vált a gyülekezet ifjúsági közös-
sége számára külön szervezett szűk 
hetes program. A témája a bibliai 
értelemben vett tisztaság volt, az 
Úr az embert alapvetően „tisztának” 
és bűntelennek teremtette, vagyis 
Vele való személyes közösségben, 
üdvösségben. A bűn azonban elvá-
lasztó falat képez Isten és az ember 
között. Az Istennel való személyes 
kapcsolatból kiesve az ember re-
ménytelen és elveszett, lelkileg ha-
lott, tulajdonképpen elkárhozott.
Isten azonban megkegyelmezett, nem 
hagyta magára az embert. Nagyon 
drága árat fizetett értünk azzal, hogy 
odaadta az Ő egyetlen fiát, Jézus 
Krisztust, aki emberré lett és halá-
lával elszenvedte helyettünk a bűn 
büntetését. („Mert a bűn zsoldja a halál, 
Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök 
élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” 
Róm 6,23) 

Ahhoz, hogy tiszták maradjunk, 
nagyon fontos, hogy naponként le-
rakjuk Jézus elé bűneinket és egy-
mástól is bocsánatot kérjünk, így 
maradva békességben egymással is. 
A lelkiismeret a „jelzőberendezésünk”, 
Isten ajándéka, de csak akkor fog 
jól működni, ha Isten szerint hagyjuk 
működtetni. Tud „alulműködni”, ha 
folyamatosan elhallgattatjuk, nem 
figyelünk rá, és „túlműködésre” is ké-
pes, ha folyamatosan marcangoljuk 
magunkat, rágódunk olyan bűnein-
ken, amelyeket már letettünk Isten 
elé, és Ő megbocsátott. Isten nem 
lelkiismeret-furdalásban élő, keserű, 
depressziós, hanem vidám, szabad 
hívőket szeretne belőlünk. Bocsás-
sunk meg mi is magunknak, és ne 
cipeljünk feleslegesen terheket!

A délutáni szabadidőben elcsen-
desedhettünk, pihenhettünk. Sok 
vidám, színes, közös programunk 
volt: társasjáték, csapatépítő vetél-
kedő és akadályverseny, egyéb játé-
kok, kisebb-nagyobb kirándulások, 
libegőzés, reggeli torna.

Nagyon jó volt Istennel és ifis 
társaimmal egy közösségben lenni. 
Megtapasztalhattuk, milyen jó, ha 
egy közösségnek Isten és az Ő szava, 
a belé vetett hit az alapja, ha Ő tart 
össze egy „lelki testté” egy csoportot. 
Ha azzal a figyelmes szeretettel tud-
juk egymást szeretni, erősíteni és 
bátorítani, amivel Jézus szeret min-
ket egyesével, mindenkit. Nagyon 
hálásak lehetünk Istennek, hogy lét-
rejött és ilyen jól, tartalmasan teltek 
ezek a napok. 
A felnőtt gyülekezeti hétvége
A hétvége központi témája a gyüle-
kezet növekedése volt, amit áhítatok, 
előadások, istentisztelet, csoport- és 
fórumbeszélgetések keretében ala-
posan körbejártunk. Beszélgetéseink 
alaphangját Gados Eszter lelkész hall-
gató csütörtök esti áhítata adta meg, 
amelynek során az igazi keresztyén

A beszédünk tisztasága is fontos 
terület: szavainkat ha nem jól hasz-
náljuk, akár átok, halálos méreg is 
lehet a többiek számára. Viszont ál-
dás is lehet a beszéd, s dicsérhetjük 
vele Istent. Emberi kapcsolataink 
tisztaságának a feltétele, ha Istennel 
rendben van a kapcsolatunk. Ha 
Istennel jó a kapcsolatunk, akkor 
képesek leszünk rendezni rendezet-
len kapcsolatainkat, megbocsátani 
és bocsánatot kérni egymástól, áldás-
sá lenni talentumainkkal másoknak, 
hűnek lenni családunkhoz, baráta-
inkhoz, a gyülekezethez.

Mindig van lehetőség újra és újra 
megtisztulni, ha elbuktunk valahol. 
Tisztának maradni mindennapos 
harc. Ezt a nemes harcot mindennél 
jobban megéri Jézussal vívni.

A rendkívül gazdag és áldott kö-
töttebb beszélgetések és igei alkalmak 
mellett is jó hangulatban telt az idő. 
Áldott beszélgetések alakultak ki 
(akár az étkezőasztalnál is), közös 
énekszóval dicsérhettük Istent. 

Isten vidám, szabad hívőket 
szeretne belőlünk

„Uram, jó nekünk itt lenni!” /Mt 17,4/

REFORMÁTUS HÉT MÁTRAHÁZÁN
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gyülekezet jellemzőit részletezte. Az 
Újszövetségben olvashatjuk az első 
gyülekezet tagjairól: „Ők pedig kitartó-
an részt vettek az apostoli tanításban, a 
közösségben, a kenyér megtörésében és 
az imádkozásban.” ApCsel 2, 42. A 
Krisztus-követő gyülekezeti élet négy 
pillére ma is a tanítás (az Istenre fi-
gyelés, a Bibliaolvasás, az igehall-
gatás), a közösség (az egymásra fi-
gyelés, a gondoskodás és törődés), 
a kenyér megtörése (emlékezés Jézus 
áldozatára, az úrvacsorai közösség) 
és az imádkozás (egyénileg és közös-
ségben). Összekapcsolódik, egymásra 
épül és erősíti egymást kölcsönösen 
a négy pillér, s meginog a gyülekezet 
építménye, ha bármelyik megsérül.

A gyülekezet építésében hittel 
végzett áldozatos munka példáját 
láthattuk „Nehémiás könyvé”-nek első 
négy fejezetében (Neh 1-4). Nehezebb 
feladata volt Horváth Zoltánnak, 
aki a „Jelenések könyve” kijelölt versei-
nek (Jel 7, 9-17) üzenetét tolmácsolta 
számunkra. A Jelenések könyve Jézus 
kinyilatkoztatását tartalmazza a jö-
vőre nézve, ahogy azok János láto-
másaiban megjelentek. Szimbólu-
mokkal teli, távolinak, rejtélyesnek 
tűnő igeszakaszokból áll, amelyek 
nem könnyen befogadhatók. 

A központi téma gyakorlati meg-
közelítése jellemezte azt a két előa-
dást, amelyet lelkészeink tartottak. 
Vizi István „A növekvő gyülekezet ki-
hívásai” A gyülekezet maga is család, 
amelyben az Atyaisten gyermekei, 
testvérek vagyunk. A gyarapodás 
örömmel és gonddal jár. A sokféleség 
ugyanakkor problémákat is felvet. 
Különbözőek vagyunk. Nem is szük-
séges, hogy egyformák legyünk, de az 
igen, hogy egyetértőek legyünk, egyet 
akarjunk, olyan közösség legyünk, 
ahol Krisztus a fő és mi a tagjai. 

Vizi Anikó „Szolgálatok a gyüleke-
zetben” című előadásában arra irányí-
totta a figyelmet, milyen sokrétűek 
a gyülekezeti élet négy pillérét alkotó 
szolgálatok, ezek hogyan jelennek 
meg a saját életünkben. Milyen mér-
tékben veszünk részt a szolgálatban, 
kikre lehet számítani? 
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Daróczi Etelka  Mizsák Benedek és

Ezután közösen áttekintettük a gyü-
lekezeti szolgálati területek tucatjait 
az idősek gondozásától, az imád-
ságon, a gyermekfelügyeleten, a 
temető karbantartáson, a műszaki 
feladatokon, a könyvelésen, a sze-
retetvendégségen, a pályázatokon, 
az iratterjesztésen, a beszerzéseken, 
az igei alkalmak szervezésén stb. át 
a gyermektáborokig, a mostani csen-
des hétig. A gyülekezet csak akkor 
tud jól működni, ha az egyes tevé-
kenységekhez megvannak az em-
berek, és a lelkészek azzal tudnak 
foglalkozni, ami az ő dolguk.

A gyülekezet legfőbb célja, hogy 
minél több ember odataláljon Jézus-
hoz, megtérjen, üdvösségre jusson. 
Maga Jézus adta parancsba az utolsó 
feljegyzett szavai alapján, hogy te-
gyetek tanítvánnyá minden népet, 
hirdessétek az evangéliumot minden 
teremtménynek. A jól végzett misz-
sziói munkának látható gyümölcsei 
vannak. A gyümölcsök pedig, mint 
olvashatjuk: „Az Isten igéje pedig terjedt, 
és nagyon megnövekedett a tanítványok 
száma Jeruzsálemben, sőt igen sok pap is 
engedelmeskedett a hitnek.” ApCsel 6,7. 
A fentieken kívül fórumbeszélgeté-
sen gyűjtöttük össze a gyülekezeti 
tagok véleményét, javaslatait az ige 
terjesztésének hatékonyabbá téte-
lére, közösségünk életének gazda-
gítására, elmélyítésére, a szolgálati 
feladatok jobb megosztására. 

A közös alkalmakon elhangzotta-
kat lelki vezető segítségével kiscso-
portokban bővítettük ki és mélyí-
tettük el, egymást bátorítva és a 
beszélgetésekből okulva. Jó lehető-
ség volt arra is, hogy egymást jobban 
megismerjük. A muzikális Vizi család 
aktív közreműködésének hála ének-
szóra ébredhettünk, s nemcsak az 
igei alkalmakon énekeltünk, hanem 
étkezések előtt és után is, több szó-
lamban. Az alkalmak szünetében Kó-
czon Gabriella tornáztatott bennün-
ket. Délutánonként mindenki kedve 
szerint pihent, elmélkedett, hosszabb 
vagy rövidebb távon kirándult.

Nagyon jól szórakoztunk a kö-
zös játékokon, vetélkedőkön, lehetett 
pingpongozni, játszóterezni, társa-
sozni. Nemcsak vicces, hasznos is 
volt az ismerkedésnek az a formája, 
amikor mindenkinek egy hamis és 
egy igaz állítást kellett mondania a 
gyülekezettel való kapcsolatáról, és 
a többiek feladata volt eldönteni, me-
lyik az igaz. Mivel a libegők éjszakája 
erre a hétre esett, a fiatalok szép 
számban éltek a lehetőséggel a Sás-
tónál. A felnőttek pedig utolsó este 
borozgatással búcsúztak egymástól 
és Mátraházától.

Nagyon sokan dolgoztak azért, 
hogy ez a hét ilyen tartalmas és 
élvezetes legyen. Köszönjük min-
denkinek, de elsősorban Istennek 
ezt a helyet, a tiszta levegőt, a Vele 
együtt töltött időt, a csendet, az 
áldott alkalmakat és azt, hogy mi is 
növekedhettünk a hitben.

A gyülekezet legfőbb célja, 
hogy minél több ember 

odataláljon Jézushoz, 
megtérjen, üdvösségre jusson. 
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A HARANGOK SZAVA
A Pátyon élő vagy éppen Pátyon tartózkodó emberek gyakran hallhatják a református templom harangját, 
ám nem mindenki van tisztában azzal, hogy melyik harangszó mit jelent, milyen eseményhez kap-
csolódik, milyen információt szolgáltat. Ezért kérdeztük meg Vizi István lelkipásztort a harangozási 
szokásokról, a harangozás rendjéről.

– Hány harang van a templo-
munkban, és mikor szólalnak 
meg?

– Három különböző méretű 
harang van a templom tornyában. 
Minden harangszó ideje három 
perc – van egy kivétel, a „csendítés” 
vagy „csöngetés”, erről később szeretnék 
beszélni. A nagyharang szól minden 
nap 7.30, 12.00 és 19.00 órakor. 

– Miért éppen ezekben az idő-
pontokban szólal meg a harang?

– A reggel fél 8-as és az este 7 
órás harangszó a régi időket őrzi, 
amikor volt még a templomban min-
den nap reggeli és esti könyörgés. 
Az iskolába és munkába menők (itt 
leginkább a határban földműves 
munkát végző emberekre gondolha-
tunk) úgy kezdték a napot, hogy 
eljöttek imádkozni a templomba, 
majd munkából hazajövet szintén 
útba ejtették a templomot. Mára 
ezekből csak a harangszó maradt... 
A déli harangszó pedig az egész 
országban az 1456-os nándorfehér-
vári diadal emlékét őrzi.

– Vasárnap többször is meg-
csendülnek a harangok, sokan 
harangszóra indulunk a templom-
ba. Ilyenkor mi a pontos haran-
gozási rend?

– Vasárnap istentisztelet előtt 
9.00 órakor a nagyharang, 9.30-kor 
a középső és a kisharang, pontban 
10.00 órakor pedig mindhárom 
harang hangját hallhatjuk. Ha hét-
közben tartunk esti istentiszteletet 
(pl. evangelizációs hét, imahét, óévi 
istentisztelet), akkor előtte 17.30-kor 
a nagyharang, 17.45-kor a középső 
és kisharang, 18.00 órakor mindhá-
rom harang szól.

– Mit jelent a hírharang?
– A hírharang halálesetet jelez. 

Ilyenkor a reggeli (7.30-as) szokásos

háromperces harangszó után, illetve 
15.30-kor szólal meg. A hírharang 
két részből áll: először „csöngetés” 
kisharanggal férfi halott esetén há-
romszor, női halott esetén kétszer, 
gyermek halott esetén egyszer húsz 
másodpercig hallható. Utána a 
„vers” következik, azaz mindhárom 
harang egyszerre szól három percig. 
Ez a hírharang a haláleset bejelen-
tése után általában négy alkalommal, 
majd a temetés napja előtti délután, 
és a temetés napjának reggelén szól. 
Ebből értesülhetnek a falubeliek, 
hogy valaki távozott az élők sorából.

– Egy temetést hogyan kísér 
végig a harangszó?

– A temetés kezdete előtt fél órá-
val a nagyharang, negyedórával előtte 
a középső és a kisharang, a temetés 
kezdetekor pedig mindhárom ha-
rang szól. A ravatalozói szertartás 
végén ismét mindhárom harang 
kondulása kíséri a sírhoz a temetési 
menetet.

– Hogyan harangoztak eleink, 
és ma hogyan működik a haran-
gozás?

– Régen szükség volt arra, hogy 
a harangozó kézzel húzza a harangot 
kötél segítségével. Akár egyszerre is 
tudott mindhárom haranggal ha-
rangozni, mert a középső kötél végén 
volt egy hurok, abba dugta a láb-
fejét, a másik kettőt pedig kézzel 
húzta. Ma már a harangozás előre 
beprogramozható. 2022 áprilisában 
újult meg a pátyi templom harang-
jának elektronikus vezérlése. A már 
több magyarországi templomba be-
kötött, korszerű B61 típusú berende-
zésvezérlő segítségével akár előre 
beprogramozott harangjátékok is 
megvalósulhatnak. Ha a harangozó 
interneten keresztül, távoli szá-
mítógépről vagy okostelefonról jó

előre beprogramozza a temetési ha-
rangszót, akkor ő maga is részt 
vehet a temetésen, amire korábban 
nem volt lehetőség. Volt korábban 
a harangnak még egy olyan funk-
ciója is, hogy a tűzesetet jelezte a 
falubelieknek. Ha valahol kigyulladt 
egy ház, a harangot „félreverték”, azaz 
a harang nyelvét megfogva sűrűn 
hozzáütögették a harang pereméhez; 
a harangozó pedig a torony ablakából 
mutatta, melyik irányba induljanak el 
tüzet oltani. Mára már a tűzoltókat 
szokták telefonon hívni, nincs szük-
ség a harangjelzésre.

A harang szava ma istentiszteletre, 
imádságra hív bennünket – a temp-
lomba, gyülekezeti házba, vagy éppen 
a temetőbe. Még a reggeli és esti 
könyörgés régről örökölt harangszava 
is (fél 8-kor és este 7-kor) jó alkalom 
arra, hogy egy pillanatra megálljunk, 
és egy csendes fohász erejéig Istenhez 
forduljunk. Vegyük komolyan, hogy 
a harang szaván keresztül Isten jelez 
felénk, hogy ne feledkezzünk el Őróla, 
aki mindig figyel ránk, és soha nem 
feledkezik meg rólunk!

Báder Fanni – gyülekezeti tag
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PÁKICS  NYÁRI TÁBOROK 2022-BEN

Ideális táborhelyre érkeztünk meg, jól előkészítve várt bennünket, hogy  a Harry Potter világába lépjünk. A tűz-
gyújtási tilalom miatt tábortüzeket nem rakhattunk, de így is sikerült megoldani, hogy magukkal ragadó történeteket 
láthassunk, a tűz fénye helyett lámpafénynél. A tábor során nagyon sok jó élménnyel gazdagodtunk, amiknek 
birtokában fáradtan, de boldogan térhettünk haza.

A CSERKÉSZTÁBOR

Táborparancsnok: 
Keretmese:
Jelmondat:

Július 9–18., Neszmély. 

Kollár Tamás
 Harry Potter

 „Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd 
le jóval a rosszat!” (Róm 12,21)

A KÓSZÁK VÍZI MOZGÓTÁBORA

Táborparancsnok: 

Július 23–28., Szolnok és Szeged között. 

Kollár Tamás, aki a Jegesmedve Őrsöt irá-
nyította a kósza (16–18 évesek) korosztályt a harmadik évi 
táborában. Ők az első évben gyalogos vándortáborban, a második 
évben kerékpáros, a harmadik évben vízi, végül külföldi tá-
borban vesznek részt.
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PÁKICS  NYÁRI TÁBOROK 2022-BEN

KISCSERKÉSZ TANYÁZÁS

Táborparancsnok:
Keretmese:
Jelmondat: 

Augusztus 13–17., Hárskút (Bakony) – Ráktanya

 Kemény Botond
 Asterix és Obelix, a gallok
„A király így felel majd nekik: Bizony, mondom 

néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is, a 
legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg”. (Mt 25,40)

Idei kiscserkész tanyázásunkat Asterix, Obelix és a 
többi gall társaságában töltöttük. Tartalmas öt napot 
tudhatunk magunk mögött. Harcoltunk a rómaiak 
ellen, akiket természetesen le is győztünk, hiszen minden 
táborozó felkészült a csatára, Csodaturmix főzetétől 
pedig plusz erőt is kaptunk. A görögök ellen megnyertük 
az olimpiát, és még a Birodalmi Sas is a birtokunkba 
került. Persze nem maradhatott ki a kézműveskedés, 
mellyel Kleopátra úrnőnek kedveskedtünk. Az elcsen-
desedés, lelki programok is végig kísérték napjainkat. 
Ellátogatott hozzánk Gábor Dani és Németh Laci atya 
is, így istentiszteleten és misén is részt vettünk.

Hagyományunkhoz hűen sor került az ígérettételre 
is, melyre több vezető is ellátogatott. A lakomán mindenki 
jóízűen falatozott, csak úgy, mint mindig, hiszen a 
"konyhás háttérország" ismét kitett magáért. Még egy 
utolsó nagy megmérettetés várt a hazaúton, de így is 
boldog gyerekek tértek vissza a gallok földjéről.

Kép és szöveg: PÁKICS
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TÁNCOSOK SZÉKELYFÖLD SZÍVÉBŐL

KOLLÁR ÉVA KARNAGY ÁLLAMI KITÜNTETÉST KAPOTT

MSK z

Ezen eseményen a Magyar 
Érdemrend Középkereszt (polgári 
tagozat) kitüntetést vehetett át a 
Pátyon lakó Dr. Kollár Éva Liszt 
Ferenc-díjas karnagy, a Magyar 
Művészeti Akadémia rendes tagja, 
a Magyar Kórusok, Zenekarok és 
Népzenei Együttesek Szövetségének 
tiszteletbeli elnöke, a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem volt 
tanszékvezető egyetemi tanára. 
Gratulálunk az elismeréshez! 
(Lapunk a kórus pátyi fellépése 
kapcsán közölt interjút Kollár Évával.)

Szent István ünnepe alkalmából adományozható állami kitüntetéseket és a Népművészet mestere 
díjakat adott át Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter és Vitályos Eszter, a tárca 
parlamenti államtitkára pénteken Budapesten, a Pesti Vigadóban.

A zetelakai hagyományőrző 
Ezüstfenyő Néptánccsoport 
fiataljai nagysikerű másfél órás 
műsort adtak a Művelődési 
Házban augusztus elején. 

A Pátyi székely kör meghívására 
községünkbe érkezett művészeti 
csoport repertoárjában szerepelt 
kisküküllőmenti leánykörtánc, 
sűrű és ritka pontozó, ugyanakkor 
műsorukban megtalálhatóak voltak 
az udvarhelyszéki, moldvai, maros-
széki, szatmári, illetve mezőségi 
táncrendek is. Táncelőadásukat 
székely népdalokkal, valamint 
versekkel színesítették.

A Néptánccsoport 2002-ben 
alakult Kovács Imre vezetésével 
Erdély szívében, Zetelakán, a 
Hargita hegyvonulata nyugati 
lejtői és a nagy Küküllő találko-
zásánál fekvő hatezer fős magyar 
ajkú székely községben. A csoport 
jelenleg több mint kilencven aktív 
tagot számlál, köztük általános  és 
középiskolás diákok. Kovács Imre 
oktató évente szervez egy tíznapos 
turnét az anyaországba, s ennek 
egyik állomása volt a pátyi fellépés.
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MÚLTIDÉZŐ

Néhány hónap (a lap terjedelmi korlátai miatti) 
kihagyás után ismét jelentkezünk az iskola és 
tanügy témában. 

A 19. században az iskolai oktatást a papok, a 
kántor és/vagy a segédtanítók látták el. 

Ki a kántor? Magyar szóval egyházzenész, aki fe-
lekezetének istentiszteletein a liturgikus eseményeket 
énekkel, zenével kíséri. A kántortanító kettős feladatot 
látott el. Fő tevékenységeként az oktatást és mellette 
fontos egyházi szolgálatot teljesített.

A 19. századi halotti anyakönyvi bejegyzésből is 
tudjuk, hogy Nyikos József  kántortanítót (1828–1914) 
a pátyi református egyházközség alkalmazta és kántori 

feladata a temetési szertartások énekes kíséretére is  
kiterjedt, sőt a gyermekek és a szegények búcsúzta-
tását önállóan is végezhette. Nyikos József  leányát, 
Máriát vette feleségül Huszár Lajos, aki apját Huszár 
Károlyt (1847–1911) követte a kántortanítói pályán. 
Huszár Lajost (1873–1939) a falubeliek „öreg rektorként” 
emlegették és feleségével együtt hosszú évtizedeken 
keresztül meghatározó szerepet töltöttek be a község 
életében, a volt tanítványok tisztelettel emlékeztek rájuk.

A legrégebbi fotóink a 20. század első évtizedeiből 
valók, melyek az „öregiskola” nyitott folyosója előtt 
készültek.

Az első kép 1918-1919-ben készült az 1910-11-12-ben született 
I. és II. osztályos református gyermekekről. 
Közülük csak az első padsor jobb oldalán a második leánykát 
tudjuk megnevezni, mert Ő az adatközlőnk – Polgár Istvánné 
Czigány Etelka – édesanyja Bika Erzsébet, aki 1911-ben született.

A második kép 1920-ban az V. és VI. osztályosokat örökítette meg 
Huszár Lajos rektorral. Adatközlőnk – Kocsis Istvánné Nyitrai Ilona 
– elmondta, hogy a lányok közül balról az első az Ő édesanyja 
Silingi Ilona, mellette Juhász Etel, Őt követi Polgár Mária, a fiúk közül 
Dani Gábor nevét említette, mint az 1908-as korosztályhoz tartozót.

Múltidéző

A SZÁZADFORDULÓ FELÉ...

1 

2 

A közölt fotókhoz csupán néhány adatot kapcsolhattunk, de képet ad az adott kor viseletéről, hangulatáról, s 
talán a jellegzetes családi vonásokról néhányan őseikre ismerhetnek. 
Ha lesz ilyen, kérem jelezzék a 30/680-2448-as telefonszámon.

– Páty Faluközösségért Alapítvány kuratóriuma nevében  Szabó Andrásné 
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Balis Ede és Balis Edéné (született Jánosi Annamária) 
1972. 08. 26-án fogadott örök hűséget egymásnak. 

Boldog 50. házassági évfordulót kívánunk, 
és nagyon szeretünk.

Betty, Attila, Brigi, Geri, Atti, Adri

ANYAKÖNYV

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

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

 kurir@paty.hu
06 (23) 555 532

AZ ÖN 
HIRDETÉSÉNEK 

HELYE!

Páty Önkormányzatának lapja

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

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