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Februárban elfogadta a Képviselő-testület a 2023-as költségvetést, több mint 2,5 milliárdos 
főösszeggel. A korábban Facebookon civil hozzászólásokban megjelent híreszteléssel el-
lentétben a 2022-es évben sem alakult ki hiány az önkormányzat gazdálkodásában, sőt 
tavalyról jelentős maradványt hoztunk át, melyet az idén használunk fel. Településünknek 
adósságállománya továbbra sincs. 

A háborús energia és gazdasági válság idején olyan költségvetést állítottunk össze, amivel az
eddigi eredményeinket próbáljuk megtartani úgy, hogy még annyi fejlesztés is beleférjen, amely nem veszélyezteti 
a pénzügyi stabilitást. Jó néhány önkormányzattal szemben semmilyen intézményt nem zártunk be, még ideig-
lenesen sem. A megemelkedett rezsiköltségeket is tudjuk fizetni. Továbbra is támogatni fogjuk a civil szervezeteket, 
Sport Egyesületet, a Tűzoltó Egyesületet, a Polgárőrséget, az Egyházakat, az Alapítványokat és az iskolai lovasok-
tatást. Működtetjük az intézményeinket, fizetjük a jelentősen megemelkedett közétkeztetés önkormányzatra eső részét, 
valamint a helyi tömegközlekedést. 

Ebben az évben megépül az autópálya kapcsolat, megújulhat a főutca aszfaltja, illetve ha kedvezően alakulnak 
a feltételek, a Tesco és Gazdabolt közti szakasz a tavaly elkészült és engedélyeztetett tervek alapján rendezett 
parkolót kaphat.

Ezen felül erősen lobbizunk állami, pályázati forrásokra egy új óvoda, illetve egészségház építése kapcsán, 
melyeknek már készen állnak a tervei. Takarékosan a biztos bevételekre terveztük a kiadásainkat. Ezen felül 
természetesen azon dolgozunk, hogy plusz források is legyenek majd az év folyamán. A nehézségek ellenére is a 
korábbi évekhez képest idén jelentősebb fejlesztéseken eshet át településünk.

A Kozáromi-tó évtizedek, sőt évszázadok óta községünk közigazgatási területén belül található, ennek ellenére 
nem volt a település használatában, de csak mostanáig. Ugyanis a képviselő-testület döntése értelmében Páty 
Község Önkormányzata az őszi tárgyalásokat követően 2023 februárjában megvásárolta 6 millió forintért a 
Nemzeti Földügyi Központtól a Kozáromi tavat és környezetét közpark és tó fejlesztése céljából. Így jelentős 
történelmi és természeti értékkel gyarapodott községünk ingatlanvagyona.

Székely László – polgármester

Szádváriné Kiss Mária – főszerkesztő MSK z
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32023. március

MOZGALMAS ÉV ELÉ NÉZÜNK

„Mi az?” – kérdezte Vén Rigó. 
„Tavasz!” – felelt a Nap. 
„Megjött?” – kérdezte Vén Rigó. 
„Meg ám!” – felelt a Nap. 
„Szeretsz?” – kérdezte Vén Rigó? 
„Szeretlek!” – szólt a Nap. 
„Akkor hát szép lesz a világ?” 
„Még szebb és boldogabb!” – üdvözli a tavaszt, velünk együtt Szabó Lőrinc. 
A szomorkás, szürke téli időszak után vágyunk a Nap testet-lelket me-
lengető sugaraira. És vágyunk a másik biztató tekintetére, a szeretet 
gyógyító erejére, a szerelem különleges varázslatára, vagyis az életet 
adó kapcsolatra. A Házasság hete februárban a család fontosságára 
hívta föl a figyelmet a házastársi kapcsolatot állítva középpontba szám-
talan programjával országszerte. Lapunkban az oktatási intézményeink 
hírei a tágabb, korosztályi közösségek fontosságáról üzennek, a báli és 
farsangi programok a baráti kapcsolatokról, a civil összekapaszkodásról 
szólnak. Az Önkormányzat fejlesztései a település lakóközösségét 
érintik, amint március idusán is együtt emlékezhetünk eleink hőstetteire. 

Jó olvasást és örömteli együttléteket kívánva ajánlom a Pátyi Kurír 
mostani lapszámát a Kedves Olvasók figyelmébe Tavaszelő havában,

TAVASZ

TÓ VÁSÁRLÁS
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Idén is kiemelten támogatja Páty Község Önkormány-
zata az önkéntes tűzoltókat. 1.000.000 Ft általános tá-
mogatás mellett 19.685.000 Ft-ot biztosít a tűzoltó 
épület felújítására. Emellett 23.622.000 Ft jut a tele-
pülés tűzcsapjainak javítására, cseréjére.

Páty Község Önkormányzata harmadik éve 
köszönti az év első pátyi babáját.

Idén a január 9-én született Lőrincz Lilit és édesanyját, 
Lőrincz Rékát köszönthette Székely László polgármester. 
Páty Község Önkormányzata sok boldogságot és jó 
egészséget kíván az újszülöttnek és a szüleinek!

AZ ÉV ELSŐ PÁTYI BABÁJÁNAK KÖSZÖNTÉSE TAVASZI ÁGDARÁLÁS 

2023. március

Páty Község Önkormányzata ismét kedvezmé-
nyes ágdarálási akciót hirdet!

Jelentkezni lehet 2023. március 22-ig e-mailben, 
vagy személyesen a PVK Nonprofit Kft. központi 
irodájában, a Rákóczi u. 74 sz. alatt. A jelentkezésnek 
tartalmaznia kell az ágdarálás címét, a megrendelő 
nevét, lakcímét (ha különbözik az ágdarálás címétől) 
és telefonszámát. A jelentkezés lezárása után a PVK 
NKft. képviselője felveszi a jelentkezőkkel a kapcsolatot 
időpont-egyeztetés céljából. 

Az ágdarálás várható időpontja: 2023. március 27-
április 6. Maximum 5 köbméter gallyaprításra van 
lehetőség a jelen akció keretében. Az ágdarálás díja 
egységesen bruttó 5000.- Ft, attól függetlenül, hogy a 
kötegek elérik-e az 5 m3-t. 

A díjfizetés a jelentkezés lezárása után PVK NKft. 
visszaigazoló e-mail, vagy telefon értesítés után átu-
talással, illetve készpénzzel. A befizetés az ágdarálás 
feltétele.

Az akcióra jelentkezni az alábbiak szerint lehet:
– Egy lakcímen 1 alkalommal, több ingatlan aprításra 

váró ága nem összevonható, kihelyezés ingatlanonként.
– Maximum 5 köbméter gally aprítására van lehe-

tőség az akció keretében.
– Az ágak átmérője max. 10 cm lehet, hossza max. 2 m.
– Csak tiszta, szennyeződésmentes állapotú gally 

aprítására van lehetőség.
– A gallyakat, ágakat egy irányba rendezve kell 

kikészíteni, ne akadályozzák a forgalmat, s könnyen 
megközelíthetőek legyenek.

– Az ágdarálás díja nem tartalmazza a darálék 
elszállítását.

– A darálás utáni ingatlan előtti terület tisztítása az 
ingatlan tulajdonosát terheli.
Elérhetőségek: 
e-mailben: pvk@pvk.hu, telefonon: 06/23/343-994 

Dr. Bencze Gergő János - alpolgármester 

A PÁTYI TŰZOLTÓK TÁMOGATÁSA

Dr. Bencze Gergő János - alpolgármester 

DAKÖV Kft.

Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy a DAKÖV Kft. 
Pátyi Információs Pontján 2023. 02. 20-ától a készpénz-
forgalom megszűnt. 

Az információs ponton a továbbiakban is 
mindennemű ügyintézés megtörténik, de a befize-
téseket csak bankkártyával vagy utalással tudják meg-
tenni. Visszafizetés esetén az összeget bankszámlára 
utalják. Köszönjük együttműködésüket!  

A DAKÖV PÁTYI IRODÁJÁBAN 
A KÉSZPÉNZFORGALOM MEGSZŰNIK!
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Európában egyedülálló intézkedése a magyar 
kormánynak az időseket segítő, országos jelző-
rendszerre épülő Gondosóra program. Minden 
65 év feletti magyar állampolgár kaphat egy in-
gyenes, nyakban vagy karon hordható jelző-
készüléket, amely összeköti az éjjel-nappal az 
egész országból elérhető diszpécserszolgálattal. 

Az elmúlt évszázadokban a családok életében magától 
értetődő volt a fizikai közelség, a több generáció 
együttélése. A közös, nagyobb háztartások egyfajta 
biztonságot nyújtottak, hiszen a családtagok egysze-
rűen és gyorsan tudtak gondoskodni egymásról. Idő-
vel azonban ezek a nagyobb, közös háztartások fel-
bomlottak, a társadalom erősen individualizálódott, 
ma már akár más földrészre is kerülhet a gyermek a 
szülőtől, s így nem tud gyorsan, hatékonyan segítő 
kezet nyújtani, ha baj van. 

„A Gondosóra program egy országos jelzőrendszerre épül. 
Feladata, hogy a saját otthonukban élő idős emberek egy 
egyszerű eszköz segítségével kapcsolatba léphessenek elsődlegesen a 
Diszpécserközponttal, ahol képzett munkatársaink próbál-
nak segíteni a felmerülő problémákban. Amennyiben diszpé-
csereink – lehetőség szerint a Gondosórán keresztül jelzést leadó 
ügyféllel egyetértésben – úgy ítélik meg, hogy a helyzet megoldása 
a kontaktszemély beavatkozását igényli, úgy a korábbiakban 
már megadott elérhetőségeken a diszpécser felveszi vele a kap-
csolatot, aki aztán közvetlen és gyors támogatást, illetve megoldást 
nyújthat a problémára.” – olvasható a gondosora.hu 
oldalon. Így egy új típusú, jóléti szolgáltatási rendszer 
jelenik meg, amelyet INGYENESen, és Magyar-
ország minden településén hozzáférhetően a hét 
minden napján és órájában igénybe lehet venni a 
65 év feletti állampolgároknak. A jelzőeszközzel az 
idős ember minden körülmény között képes segít-
séget kérni (a készülék karon vagy nyakban hordva 
mindig elérhető). Nem kell mást tenni, mint viselni a 
díjmentes jelzőeszközt.

BIZTONSÁGRA HANGOLVA! 
GONDOSÓRA PROGRAM

Bővebb információ: 
https://gondosora.hu

Székely László - polgármester 

A Zsámbéki-medence KDNP csoportjai meghí-
vására tartott előadást Latorcai Csaba, a Terü-
letfejlesztési Minisztérium miniszterhelyettese az 
előttünk álló területfejlesztési célokról.

A miniszterhelyettes úr elmondta, hogy a közép-
magyarországi régió és a főváros versenyképesség 
tekintetében eléri az Európai Unió átlagának más-
félszeresét, ugyanakkor a következő időszak fejlesz-
téspolitikai fókuszában az áll, hogy Magyarország 
többi térsége is hasonló felzárkózást érjen el.

Hangsúlyozta továbbá, hogy „az új területfejlesztési 
politikánkat az határozza meg, hogy együtt gondolkodunk a 
helyiekkel, és a következő időszak célkitűzéseit a helyi konzul-
tációk eredményei alapján fogjuk kijelölni”. Latorcai Csaba 
államtitkár úr kitért arra is, a kormány kiemelt célja, 
hogy 2030-ra Magyarország az Európai Unió öt legél-
hetőbb tagországa közé kerüljön. Az előadást kötet-
len beszélgetés követte. 

„MI LESZ VELED EURÓPA” PROGRAMSOROZAT 
ELSŐ ALKALMA PÁTYON VOLT

Somogyi Farkas Tamás - önkormányzati képviselő

A 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSBEN TERVEZETT 
FŐBB BERUHÁZÁSOK ÖSSZEGE (áfával együtt)
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ROBOTIKA A BOCSKAIBAN
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2023. március

Iskolánk az Abacusan-GE VándoRobot Program 
keretében 2 készlet (2x6 darab) Abacusan robotot 
nyert, amit a 2022/23-as tanév első félévében 10 
hétig használhattunk. A szeptemberi továbbkép-
zésen három kollégánk vehetett részt. Kiskó Anikó a 
felső tagozatos diákoknak tanórán, illetve szak-
körön, Szőllőssy Krisztina a másodikosoknak, 
Vázsonyi Mónika kolléganőnk pedig a negyedi-
keseknek szakkör kereti között népszerűsíthette 
a robotikát.

De mik is ezek a robotok? A robot lelke vagy inkább 
agya egy alaplap (ArTeC studuino), amihez motorok, 
különböző érzékelők (például érintés érzékelő, fény 
érzékelő), valamint LED-ek és hangszóró csatlakoz-
tatható. A robot teste különböző színű és alakú 
építőkockákból állítható össze, így mindenki olyan 
robotot építhetett magának, amilyent csak akart. Végül 
pedig megtöltöttük a robot agyát olyan „gondolatokkal” 
– programmal – amit megértett, és azokat végre is 
tudta hajtani. Így aztán nagyon örültünk, amikor 
először világított egy LED, majd később már villogott 
is, mint egy autó irányjelzője, vagy épp zenélt, elindult, 
megállt, tehát azt csinálta, amit megtanítottunk neki. 
Építettünk távirányítós robotot, ami tudott előre-
hátra és jobbra-balra menni, de volt olyan robot, ami 
az érzékelői segítségével egy fekete vonalat követve 
haladt végig a tantermen vagy a tornatermen.

A kicsik olyan készletet kaptak, amit Scratch-ben 
lehetett programozni – ez egy olyan programozási 
nyelv, amit elsősorban a programozással ismerkedő 
gyerekek számára fejlesztettek. A másik készletben 
viszont, amit negyedik évfolyamtól tudtunk hasz-
nálni, a tavaly már megismert micro:bit-ek által vezérelt 
robotok voltak. Így ezekkel nemcsak folytathattuk a 
tavaly megkezdett munkát, hanem egy szinttel feljebb 
is léphettünk: megtapasztalhattuk, hogy egy mikro-
vezérlő hogyan tud vezérelni különböző részekből 
álló összetett szerkezetet, és mi kell ahhoz, hogy azt 
megépítsük.

Mégis, miért jó tanulni ezekről a robotokról általános 
iskolában? Nem azért, hogy minden gyerek progra-
mozó legyen, vagy robotokkal foglalkozzon felnőtt-
ként. Azért jó ezt is megismerni, mert segít kilépni a 

megszokott gondolkodási sémáinkból, és segít új 
gondolkodási útvonalakat létrehozni az agyunkban. 
Olyan utakat, amelyeket eddig nem használtunk, ugyan-
akkor jó szolgálatot tehetnek majd az életünkben egy-
egy probléma megoldása során. Ráadásul ezek a robotok 
könnyen, pár lépésben rávehetők arra, hogy látványos, 
kézzelfogható eredményt érjenek el a gyerekek.

Mit fejleszthetünk egy ilyen robot programozásával? 
Például a rendszeralkotás képességét, azt, hogy kü-
lönböző részekből felépített rendszert hogyan tudunk 
együtt működtetni. Fejlesztjük a logikai gondolkodást, 
a problémamegoldó képességet is, amelyek mind-
mind nagyon hasznosak lehetnek az élet sok területén. 
Az aktív ismeretszerzés fejleszti leghatékonyabban az 
alkotó gondolkodásunkat. Ezt az irányt szem előtt 
tartva folytatjuk alkotó munkánkat digitális kultúra 
óráinkon.

Kiskó Anikó
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A Négyszögletű Kerek Erdő a budaörsi Latinovits 
Színházban található. Teli humorral, bájos jelenettel és 
zenével odavarázsol minket a nem létező birodalomba. 
Olyan önálló mesék füzére, melyet a szereplők sze-
mélye tesz egységessé. Az erdőlakók (Bruckner Szigfrid, 
Ló Szerafin, Aromo, Vacskamati, Nagy Zoárd, Mikka-
makka, Maminti, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm) 
mindannyian különös, különc egyéniségek, akik arra 
kényszerülnek, hogy a hétköznapi világban el nem 
ismert értékeiket az Erdő világában éljék meg. 

173 alsós tanuló és 8 pedagógus volt részese a 
fergeteges előadásnak. A puritán díszlet és a szereplők 
zsenialitása felejthetetlenné tették az élményt. Tele 
volt velünk a színház.

2023. március

HA FARSANG, AKKOR FÁNK!

A felső és alsó tagozatos farsangi bál közötti idő-
szakban, február 10-én beiktattunk egy fánksütést, 
hiszen jól tudjuk: „Faschingszeit ist Krapfenzeit!”. 
A fánk hozzátartozik a farsanghoz, mint kará-
csonyhoz a mézes puszedli. „Die Krapfen gehören 
zu Fasching, wie Plätzchen zu Weihnachten!”

„Ein Krapfen hat mindestens so viel Puderzucker drauf, 
dass man beim ersten Biss einen heftigen Hustenanfall bekommt.” 
Azt tartja a német mondás, hogy egy fánkon legalább 
annyi porcukor legyen, hogy az első harapásnál köhö-
gési rohamot kapjunk. Mi sem spóroltunk a porcukorral, 
de szerencsére senkinek nem lett köhögési rohama, 
legfeljebb hasfájása a mohón evett meleg fánktól.

Nagy volt a sürgés-forgás péntek délben a 3.c-ben, 
Szilvi néni osztályában. Több mint 350 fánkot sü-
töttünk, 15 kg tésztát dolgoztunk fel pár óra alatt! 
Mindenkinek feladata, dolga volt, melyet lelkesen 
végzett: volt porcukrozó, szállító, tányértörlő, logisz-
tikus, aki állandóan résen állt, közvetített a beszerzés-
gyártás, fuvarozás-eladás között. A szerepek termé-
szetesen néha cserélődtek, mindenki kivette a részét a 
munkából. A beszállítók a 4.b-sek voltak, az ő műhe-
lyükben zajlott a fánkszaggatás. Az értékesítést, a 
kezdeti dömping után kénytelen volt Patrícia néni 
irányítani.

Köszönöm mindenkinek a lelkes hozzáállását, nem 
utolsósorban Kerékgyártó Fanni segítségét, aki nélkül 
nem sült volna meg a rengeteg fánk. A fotókat Anci 
néni készítette. A bevételből az alsó tagozatos osztályok 
labdát kapnak. A nagy érdeklődésre való tekintettel 
tavasszal megismételjük a fánksütést!

                                                                                                                  

 Józsa Éva – németnyelv-tanár

A NÉGYSZÖGLETŰ KEREK ERDŐBEN JÁRTUNK

                                                                                                   Silingi Anna 

PONTOSÍTÁS

Az előző számban nem jelent meg Viszneki Dávid 1.a 
osztályos tanuló fotója (bal szélen), a Népdalverseny, 1-2. 
évfolyam, csapat kategóriában 2. helyezett.
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TÉSZTAKÉSZÍTÉS A TULIPÁNKUCKÓBAN

Lehetőségünk volt ellátogatni a csodálatos „Tulipán-
kuckóba”. Péntek délután felsétáltunk Zsuzsa nénihez. 
Amikor odaértünk, megkínált minket saját készítésű 
szörppel. Aztán két három fős csoportba osztott 
minket, hogy felváltva dolgozhassunk.

Amikor bementünk a műhelybe nagyon szép látvány 
fogadott minket: régi bútorok, fali díszek, szárított 
virágok és fűszerek. Zsuzsa néni már előre begyúrta a 
tésztát, hogy gyorsan tudjunk dolgozni. Először kinyúj-
tottuk a tésztát, utána „borítékoltunk”. Aztán áthajtottuk 
a tésztát a gépben nullás fokozaton. Miután beliszteztük 
a tészta mindkét oldalát, mehetett újra a gépbe. Ez így 
ment egészen az 5-ös fokozatig. Utána a géppel felvágtuk 
a tésztát, hogy széles metéltet kapjunk. A szárítóra 
kiteregettük és máris kész volt.

Nagyon jól éreztük magunkat, örülünk, hogy 
ellátogathattunk oda.

A Budaörsi 1. Számú Általános Iskola adott otthont a 
Kazinczy szép magyar beszéd verseny területi fordu-
lójának. Iskolánkat – a helyi verseny első helyezettei – 
az 5-6.-os kategóriában Csikós Veronika, a 7-8.-os kor-
osztályban Eper Helka Luca képviselte.

Mindkét diákunk lelkiismeretesen felkészült, 
szépen felolvasták mind a kötelező, mind a szabadon 
választott szövegüket. A zsűri Helka előadását 1. he-
lyezéssel díjazta, így ő képviselheti intézményünket és 
körzetünket a kisújszállási regionális döntőben.
Gratulálunk ☺
                                                                                                                    

SZÉPEN MAGYARUL

Bukus Péter – intézményvezető-helyettes, felső tagozat – 4.bRóbert Míra
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BEMUTATKOZIK LŐKÖS BEATRIX, 
a Pátyi Waldorf  Iskola 2023/24-es tanév elsős osztálytanítója

Nagyváradon éltem kiskamasz koromig szeretetteljes, szoros családi kötelékben. Erős érzelmi szálak 
fűznek a mai napig ahhoz a vidékhez – Ady hallatán mindig megdobban a szívem –, de otthonomnak 
Magyarországot tekintem. 
 

Fordítani, lektorálni: ez volt az 
elképzelésem, amikor a germanisz-
tika szakot választottam, de hamar 
rájöttem, hogy nem ez lesz az utam. 
A magányos könyvtári munkák 
helyett a társasági tevékenységeket 
preferálom. Egyetemi tanulmányaim 
alatt jártam egy reformpedagógiai 
szemináriumra, ahol olvastam a Wal-
dorf  iskolákról. Akkor merült fel 
bennem, ha ez tényleg így működik, 
ahogy leírták, miért nem minden 
iskola ilyen? Bár a germanisztika 
szak mellett nyelvtanári diplomát is 
szereztem, nem éreztem késztetést, 
hogy hagyományos iskolában tanít-
sak, mert a Waldorf  víziója továbbra 
is ott motoszkált a fejemben. Aztán 
eljött a pillanat amikor első gyerme-
künket vártuk és előkerültek a Vekerdy-
könyvek. Onnan nem volt megállás. 

Beiratkoztam a solymári Waldorf  
Pedagógiai Intézet posztgraduális 
nyelvtanári szakára, elsősorban azért, 
hogy ügyesebb, tudatosabb édesanya 
legyek, mélyebb antropozófiai is-
merettel. A tanítás még itt sem 
került nálam fókuszba, elsősorban 
jó anya akartam lenni. Az élet persze 
mindig hoz valami újat, így egy évre 
mégis belekóstoltam a waldorfos 
nyelvtanításba. Sejtettem korábban 
is (elnézve óvó nénieinket, akiktől 
rengeteget tanultam, és akiknek örök 
hálával tartozom ezért!), de ekkor 
bebizonyosodott, hogy a waldorf  
tanárság nem egy munka, hanem 
hivatás. Két fiatal gyermek mellett 
ezt a hivatást még nem engedtem 
meg magamnak, inkább waldorf  
szülőként igyekeztem nagy szere-
pet vállalni lányaim waldorfos in-
tézményeiben (ovi, iskola). 

Teltek az évek, és egy nagyon 
kedves szülőtársam, aki a Pátyi 

Waldorf  Iskolában tanított, meg-
keresett azzal, hogy némettanárra 
lenne szükségük. A legjobb pilla-
natban, hiszen addigra már mind-
két lányom Waldorf  iskolás lett, 
több szabadidőm volt, és amúgy is 
kezdett bennem megfogalmazódni 
a „visszatérés” gondolata. Eljöttem 
Pátyra, és azonnal azt éreztem, meg-
érkeztem. Másfél évig németet taní-
tottam az akkori összes évfolyamon, 
majd 2018 februárjában átvettem 
egy kedves kolléganőmmel karöltve, 
a hirtelen osztálytanító nélkül maradt 
akkori 3. osztályt. A gyerekekkel 
nagyon hamar egymásra találtunk, 
tavasszal már biztos volt, hogy végig-
kísérem őket nyolcadikig. Elvégeztem 
a solymári Waldorf Pedagógiai In-
tézet posztgraduális osztálytanítói 
képzését is, és most egy élénk, jó-
kedvű, zseniális humorral megáldott, 
igazi kamaszos nyolcadik osztály 
osztálytanítója vagyok. 

Különleges, izgalmas és felelős-
ségteljes feladat egy osztály kiala-
kítása. Egy olyan osztályközösség 
kimunkálása, ahol a gyerekek 
általam (és kollégáim által) úgy 
tudnak majd fejlődni, ahogyan az 
számukra a legjobb, legegészsége-
sebb. A szociális kapcsolódás az 
egyik kulcsfogalom számomra a 
Waldorf  pedagógiában. Azt gon-
dolom, hogy osztálytanítóként az 
első év nagy feladata, hogy egy jól 
működő osztályközösséget hozzak 
létre. A gyermek és a nevelő közti 
viszony a nevelés kulcsa. Ehhez 
nem kisebb dologra van szükség, 
mint a szeretetre. A szeretetre, ami 
ebben az esetben nem egy érzés, 
hanem egy megismerési erő. Ebben 
egyedülálló a Waldorf  pedagógia, 
és ebben segíti az antropozófiai 
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háttér, az emberismereten alapuló
tanterv, mely erősen alapoz az élet-
kori sajátosságra. De nekem nem 
elég tudnom, hogy adott életkorban 
mik az életkori sajátosságok, nekem 
ismernem és értenem kell a gyer-
meket ahhoz, hogy együttműködé-
sünk gyümölcsöző legyen. Ebben 
nagy szükségem van a szülőkre is. 
Ezt a megismerési folyamatot jól 
támogatja a Waldorf  pedagógia osz-
tálytanítói rendszere, hiszen 8 évig 
az osztálytanító szoros kapcsolatban 
áll az osztállyal. Epochális rendszer-
ben az osztálytanító tanítja a közis-
mereti tárgyakat, illetve a legtöbb 
esetben még néhány szakórát is.

Bár az osztálytanítóság fárasztó 
és sok áldozattal járó hivatás (az 
osztálytanítót támogató családi háttér 
létfontosságú!), mégis annyi öröm 
és siker társul hozzá, hogy csak azt 
tudom mondani 8 év szaktanári és 
6 év osztálytanítói tapasztalat alapján, 
hogy miért lennék „csak” szaktanár, 
ha osztálytanító is lehetek? Egy jó 
osztályközösség a tanári, kuratóri-
umi és a szülői közösség nélkül nem 
jöhet létre, így ezúton köszönöm min-
denkinek a bizalmat és a támogatást!
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ÍGY KELL JÁRNI, ÚGY KELL JÁRNI…

Február 13-án 9-től déli harangszóig folyamatos pergés-forgás volt Páty község Művelődésházában. 
Szólt a zene, szállt az ének, perdültek a kalapok, pörögtek a szoknyák, ropták a lábak a Pátyolgató óvoda 
aprajánál és nagyjánál. Pergel Zsuzsanna és Vicze Magdolna óvodapedagógusok ezen a délelőttön 
mindannyiunkkal megéreztették a már hagyománnyá vált táncház lüktető erejét, a farsangi időszak 
farsang farkához kapcsolódó mulatság ízét. 

Kovács Zsigmondné Csilla néni – Őzike csoport

A kisfiúk inget és kalapot, a 
kislányok pedig szoknyát öltöttek 
erre az alkalomra éppen úgy, aho-
gyan régen tették. Valljuk be, hogy 
ebben a röpke időben kicsit vissza-
tekinthettünk a múltba. Az ilyen-
olyan kiszámolókba, csúfolókba, 
bújócskába, fogócskába – a régen 
megismert játékokba.

A játékokba, amelyek örök él-
ményforrások: gyermekkorunk 
emlékei érkeznek meg velük. Vajon 
hányan emlékezünk még a hajdan 
játszott játékainkra, játszó helyekre, 
a régi iskolai udvarokra, árnyékot 
adó fákra, kincset rejtegető padlás-
ra, házaink előtt lévő szabad utcára 
és ki tudja még mi mindenre? Ezek 
az emlékek a múltunk tükörcsere-
pei. Fényük, csillogásuk az idő mú-
lásával sem halványodik, elkísér-
nek egész életünkön át. Mert mi is 
kaptuk őket eleinktől, s tán néhol

alakítottunk rajtuk, de magunkkal 
vittük. S rajtunk a felelősség, hogy 
gyermekeink is megismerjék ezen 
egyszerű szabályokkal működő 
játékokat. 

Ne feledjük ez egy sajátos örök-
ség, „de a papíron, lemezen és múzeumi 
raktárokban őrzött kincs halott, ha nem 
teljesítheti már a gyakorlatban megtartó 
hivatását”. A táncos lépések, a nép-
dalos játékok, a hozzá kapcsolódó 
szabályok, a tréfával-incselkedéssel 
fűszerezett játékok, melyekkel a 
gyerekek a táncházban találkoztak, 
ősi kincseink ezen „hivatását” kel-
tették életre. S a jókedv bizony ha-
mar a tetőfokára hágott! A derűs 
hangulat, az együtt játszás egyéni és 
csoportos örömöt nyújtó élmény 
lett, amely erősítette az összetartozás, 
a mi óvodánk érzését, és a társaik-
hoz való kötődésükön túl a szülő-
földjük iránti ragaszkodásukat is. 

A köszönetről gondolkodva gye-
rekkori emlékem villant föl. Ámu-
lattal néztem annak idején a csipke 
párnán születő terítőket. Csodáltam 
a türelmet és szakértelmet, ahogyan 
ügyes kezek alakították a mintát, és 
a végén előtűnt a gyönyörű csipke. 
És ezen a délelőttön, mint a csipké-
ben a sorok volt jelen a nótázás, a 
felszabadult közös tánc-mozgás, a 
mondókázás, a népi gyermekjátékok, 
a zenélés. Így alakul, formálódik az 
a csipke is, amely közös jövőnk 
aranyfedezete. Őszintén reméljük, 
hogy mindezen törekvésekkel nap-
ról napra, hónapról hónapra, évről 
évre egyre többet és együtt tehetünk 
e sajátos örökségünk átadásáért.

Köszönjük Zsuzsi néni és Magdi 
néni biztos tudását, játszó kedvét, 
valamint a talpalávaló élő zenés 
kíséretet, a zenészek játékát!  

(Szécsi Margit: Március)

Téli szellők fújjatok csak
játszatok a hajamon.
Olvassz havat, melengető
márciusi szép napom.

Fagyos folyó megáradjon,
vessen bimbót minden ág,
Szebb a somfa gyenge szirma
mint a szürke jégvirág.

Március van, március van.
Ember s állat érzi már,
dong a kaptár, szárnyat rezget
százezernyi kismadár.

BEIRATKOZÁS

BÖLCSŐDE KÓSTOLGATÓ

és a dokumentumok leadási ideje:

2023. április 25. – Rozmaring Tagbölcsőde
2023. április 26. – Dédelgető Bölcsőde

A kóstolgatókra regisztrációs 
előjelentkezés szükséges a 

-as 
telefonszámon.

 

2023. május 2-12.

06 20 468 5618

Dédelgető Bölcsőde hírei
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Az elmúlt hetekben több csoportunkban is a projektek keretében a szülők foglalkozásaival, 
munkájával ismerkedtek a gyerekek. Rengeteg érdekes tapasztalatot, élményt szereztek.
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2071 Páty, Kossuth L. u. 77. 06 23 343 550     muvhaz@paty.hu
             Pátyi Művelődési Ház

     
PÁTYI MŰVELŐDÉSI HÁZ

ÁLLANDÓ 
PROGRAMOK

Szuperanyu képző: 

Ringató: 

Felnőtt néptánc: 

Tatros táncház: 

Ovis néptánc:

Hétfő 08.30-09.30

Szerda  9.30-10.00

Kedd 20.00-22.00

ap első 
csütörtök 19.30-23.00

Kedd        16.45-17.45
Csütörtök 16.45-17.30

Minden hón

Ovis angol: 

Kismama torna:

Baba-mama angol:

Pokémon Klub: 

Torna Gizussal: 

Zumba Anettával: 

PSE Ritmikus gimnasztika: 

Kempo: 

Pátyi Kórus: 

Sakk: 

Henna Hastánc:

Társasjáték Klub: 

Ady Klub:

Egyetértés Klub:

Kedd 15.30-18.00

Szerda 10.15
 

Kedd   9.30-10.30

Szerda 17.00-19.00

Kedd-Csütörtök 18.15-19.15 
és szombat 8.00-9.00

Hétfő-Szerda 18.30-19.30

Hétfő 15.00-17.00

Hétfő, szerda 17.00-18.30

Csütörtök 18.00-20.00

Péntek 16.00-19.30

Hétfő 18.30-20.00
Vasárnap 9.30-11.30 

Minden hónap 
utolsó vasárnapja

Nyugdíjas Klubok:

Hétfő 15.00-18.00

Csütörtök 14.00-18.00 

12 2023. március
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MÁRCIUS
Dátum Időpont Program Helyszín

2023.03.02. 19.30 Tatros élőzenés táncház MH Nagyterem

2023.03.10. 9.00-11.30 Vegyes vásár MH Nagyterem

2023.03.11. 10.00 Zenepavilon – Édes álom MH Nagyterem

2023.03.11. 19.00 Egyetértés Nyugdíjas Klub – Nőnapi bál MH Nagyterem

2023.03.12. 18.00 Pilvax Kávéház MH Nagyterem

2023.03.15. 10.30
1848-as forradalom és szabadságharc 
– megemlékezés MH – Széchenyi tér

2023.03.18. 10.00 Eszemadta élőzenés gyermek táncház MH Nagyterem

2023.03.18. 16.00 Kiállításmegnyitó – Pál Ernő Közösségi Ház

2023.03.25. 15.00
Irodalmi barangolások Kiss Eszterrel 
Utazó íróink sorozat: magyarok Rómában

Közösségi Ház

2023.03.25. 19.00 Borászok bálja MH Nagyterem

ÁPRILISI ELŐZETES

Dátum Időpont Program Helyszín

2023.04.01. 18.00 Bolondbál MH Nagyterem

2023.04.06. 19.30 Tatros élőzenés táncház MH Nagyterem

2023.04.08. 10.00 Zenepavilon MH Nagyterem

2023.04.15. 10.00 Eszemadta élőzenés gyermek táncház MH Nagyterem

2023.04.22. 18.00 Óvodabál MH Nagyterem

2023.04.29. 18.00 Ady Nyugdíjas Klub – Tavaszi bál MH Nagyterem



Amatőr és profi, ill. kezdő és gyakorlott fotósok egyaránt megmérettethetik tudásukat, 
látásmódjukat abban, amit úgy hirdetünk, hogy 

A Páty Faluközösségért Alapítvány 2024-ben ünnepelheti bejegyzésének, ill. 
működésének 30. évfordulóját. Ezt az alkalmat egy falinaptár és képeslapok kiadásával 
szeretnénk emlékezetessé tenni. Nevezési feltétel: mind a négy fordulóban témakörönként 1 
db 20x30 cm-es képet várunk, amely az adott évszakhoz és felismerhetően Pátyhoz köthető.
Témakörök fordulónként:

1. Természet szépsége  / 2. Épített környezet vagy műalkotás / 3. Közösségi esemény
Leadás helye: 
A leadás határideje:
Leadás módja: 

Kérjük a résztvevőket, hogy a képek digitális formátumát őrizzék meg, mert szükség 
lesz rá a naptár és a képeslapok készítésénél. A zsűri és az érdeklődők csak a képekkel és a 
jeligével találkoznak az egyes fordulókon. A negyedik forduló után a legjobb képekből, a 
naptárhoz és a képeslapokhoz felhasznált fotókból 2023. november 12-én kiállítást rende-
zünk. A nyertesek jutalomban részesülnek.

Művelődési Ház – Páty, Kossuth u. 77.
 2023.  május 30., augusztus 31., október 31.

a képek hátoldalán szerepeljen a fotó címe, a felvétel helye és a jelige. Helyezze 
el a képeket egy jeligés borítékba, tegyen bele egy lezárt borítékot, melyen kívül a jelige 
szerepel, belül pedig a fotós adatai (név, cím, elérhetőség).

Páty Faluközösségért Alapítvány kuratóriuma 

SZERET FOTÓZNI? AKKOR ITT A LEHETŐSÉG!

Képek pátyiaknak – Pátyról.

132023. március

KULTÚRA
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MIÉRT JÓ A HÁZASSÁG? – GONDOLATOK A HÁZASSÁG HETE MARGÓJÁRA

„Abban az időszakban, amikor az 
ember kezd emberré válni és ebben társra 
talál és nekifut az életnek, amikor új 
életet kezd nevelni és keresi a helyét úgy 
saját magának, mint utódainak, amikor 
tele vágyakkal, lendülettel, a félelemérzetét 
könnyen legyűri a fiatalság, a családért, a 
másikért hevítő lendület-szeretet. Ekkor 
sok pofonnal, csetléssel-botlással, kétségek-
kel, meg-megingó magabiztossággal tör 
előre, olykor kontroll nélkül. Nos, ilyenkor 
jó, mi több kell, hogy legyen egy biztos 
pont mellette, vele. Még úgy is, ha ez a 
másik pont, pont úgy van az élettel, ahogy 
ő maga! Az ember a házasságban van így. 

Általában a pecsét nélküli párkapcsolat 
– tisztelet a kivételnek – könnyebb fajsúlyú. 
Az elkötelezettség nem csak a papír hiánya 
miatt kevésbé erős. A házassággal az 
ember egy életre, illetve két életre kötelezi 
el magát. Még ha könnyű lenne is olykor 
azt mondani, hogy elég, nem csinálom 
tovább, azzal, hogy szentségi házasságban 
élek, van valami több a kapcsolatunkban, 
ami éppúgy a lelkiismeretemen nyugszik, 
mint a többi szentség.

Azt mondja Jézus: „senki sem szeret 
jobban, mint az, aki életét adja barátaiért.” 
Mennyivel több a házastársam, mint az 
a barát, akiből ezzé lett? Hogy tehetném 
meg vele, hogy azt az életet, amit egyszer 
és mindenkorra felajánlottam neki, egyszer 
csak „elveszem”?

Kétféleképp élhet házasságban az ember. 
Bármi miatt, jogos vagy vélt fájdalommal, 
sértődöttséggel, kínnal, ellenségesen, de 
együtt. Vagy minden nap újra rácsodál-
kozva az egy héttel, egy hónappal, egy 
évvel, tíz évvel vagy negyed századdal 
ezelőtt vállalt döntésére, és így együtt. 
Maradni a házasságban, a másikért élés-
ben, a család örömében-bújában.

hogy ki kell vágni-le kell mondani valamiről: 
egy kedves tervről, egy régi álomról. Mert 
ez a kapcsolat ránk bízatott!  És persze 
itt is igaz a mondás: „a szomszéd kertje 
mindig zöldebb…” – kívülről. Azt gon-
dolhatjuk, nekik könnyebb, nekik jobban 
ment – de ha alaposabban megismerjük, 
kiderül, mindenkinek megvan a maga 
„kártevője”, amivel meg kell küzdenie, 
nem tudjuk milyen áron, vagy mi minden 
van a szép zöld mögött. A házasság nem 
„franchise”, nincs általános érvényű szabály 
a működésére; nincs két teljesen egyforma 
kert, nincs két teljesen egyforma házasság 
sem. Hozzávaló, használható, jó mód-
szerek vannak, amik segítenek, de, hogy 
ki mikor vessen, metsszen, arasson, az 
saját fáinak, növényeinek, adottságainak 
függvénye. Célunk egy saját, csak ránk 
jellemző, a mi különlegességeinket és egyedisé-
günket felvonultató arborétum kialakítása.

Ha ezt tartjuk szem előtt, eljön az az 
idő, amikor csendben beérnek a fáink, és 
egymás mellett állva jólesően nézünk körül 
saját kiskertünkön, örömmel és megelége-
dettséggel gondolunk megküzdött kapcso-
latunkra, és élvezzük annak gyümölcseit, 
amelyet egymás számára neveltünk.”

Magyarországon 2008 óta létezik a Házasság hete rendezvény, ekkor sok-sok fővárosi és vidéki program 
hívja fel a figyelmet a házasság, a család jelentőségére. Ebből az alkalomból kérte lapunk a pátyi 
Karvázy Szabolcs–Leveleki Gyöngyvér házaspárt, hogy fogalmazzon meg néhány gondolatot, miért is 
jó a házasság. Gyöngyvér és Szabolcs 25 éve házasok, 6 gyermeket neveltek fel, közülük öten még egy 
fedél alatt. Gyöngyvér fejlesztőpedagógusként, Szabolcs pénzügyi tanácsadóként dolgozik jelenleg.
 

Nem attól lesz változatos az élet, ha 
egyszer csak más mellett telnek a napjaink. 
A változatosságot a mindennapok közösen 
hordozott örömei, bánatai, változatos 
kihívásai adják. Van, hogy gyökeres vál-
tozás áll be az életünkben. Mennyivel jobb, ha 
van biztos pontunk hozzá. Fent is, itt is.

A házasságkötésre legtöbbször úgy 
tekint az ember, mint „megérkezésre”; 
mint amikor a választott nép eléri a tejjel-
mézzel folyó Kánaánt: „Itt a cél, amire 
vágytam! Olyan, akár a Paradicsom!” 
De azt a kertet is az emberre bízta az 
Isten, hogy gondozza, ápolja; felelős érte, 
akár a Kisherceg a rózsájáért.  A házas-
ság kertjének gondozása mindkettőnk 
feladata, csak munkamegosztás révén lesz 
szép, zöldellő: ő metsz, én locsolok – külön-
böző területeken, egy célért munkálkodunk.

Ugyanakkor van, hogy elhanyagoljuk, 
nem elég lelkiismeretesen végezzük kertünk 
ápolását. Ha a másik kevésbé gondos, 
átveszem feladatait vagy azok egy részét 
és megteszem, ami tőlem telik. Van úgy, 
hogy én nem tudom megtenni azt, amit 
kell, amit szeretnék, s ilyenkor a párom 
segít, támogat; s olykor a terheket együtt 
visszük.

Ám ahogy a természetben, úgy a házas-
ságban is előfordulnak „természeti katasz-
trófák”, előre be nem tervezhető események, 
váratlan történések, amiket nem tudunk 
uralni: viharos veszekedések, elégedetlen-
ség, akár teljes nézetkülönbség; vagy ér-
zelmi mélyrepülés és eltávolodás, ami mint 
a tikkasztó szárazság kiégeti kertünket-
kapcsolatunkat, és azt látjuk, hogy amit 
eddig megalkottunk megroppan, tönkremegy, 
elenyészik. De ugyanúgy, mint a természet 
maga, a házasság is újjá tud születni egy-
egy ilyen katasztrófa után. Sok munkával, 
közös akarattal, felelősségtudattal. Van, 

Leveleki Gyöngyvér és Karvázy Szabolcs

Negyedszázad selyemben-bilincsben.



Református híradó

RENDSZERES GYÜLEKEZETI ALKALMAK

* 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: 
patyiref.hu

Pátyi Református Egyházközség, 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 95., 06-23-343-386, paty@reformatus.hu, patyiref.hu 

RENDKÍVÜLI ALKALMAK:
Időpont változás!
Az evangelizációs hétre március 27-31. 
helyett  között kerül sor, 
este 6 órai kezdettel a gyülekezeti házban.  
A témája: Szánjátok oda testeteket... 
(Róm 12, 1-2). 
Minden nap más lelkész fog szolgálni 
közöttünk.

március 20-24.
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Hagyományosan farsangban rendezte meg idén is a Pátyi Német Nemzetiségi Önkormányzat a sváb bált. A nyitótáncot 
a Szomori Táncegyüttes tagjai mutatták be, a talpalávalót a Werichware Burschen Zenekar húzta. (További képek: 24. o.)
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A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP HELYZETE

Tavaly több mint 100 millióért felújították a pátyi szennyvíztisztító telepet, amely azóta, a mérési 
eredmények alapján, jól működik. Az üzemeltető DAKÖV Kft. főmérnöke, dr. Jasper Andor foglalja 
össze a teljes körű felújítás elemeit, és kitér a jövőbeni kapacitásnövelésre, valamint az illegálisan a 
rendszerbe vezetett esővíz problémájára is. 

„A Pátyi Szennyvíztisztító Telep 
terhelése a COVID járvány kitörése után 
drasztikusan emelkedett. A korlátozások, 
otthonról történő munkavégzés hatására 
megnőtt a telepre beérkező szennyvíz meny-
nyisége és szennyezettsége. A növekedés 
hatására megközelítettük a telep mérete-
zési hidraulikai korlátját, aminek 
következtében felszínre kerültek azok a 
kivitelezési hibák, amiket eddig elfedett a 
méretezési állapot alatti terhelés. A telep 
határérték túllépései miatt a felettes szer-
vezetünk, a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Vízügyi Hatósági Osztálya 
szennyezés csökkentési ütemterv készítésére 
szólította fel a tulajdonos önkormányzatot, 
aminek az eleget is tett. Az ütemtervben 
elfogadott felújítási munkálatoknak és a 
próbaüzemnek 2022. december 31. volt 
a befejezési határideje. A záró dokumen-
tációt az Önkormányzat határidőn belül 
be is nyújtotta. A telepen ezen felül 
zajlott egy kutatás, a fejlesztési pályázat 
kísérleti szakasza, aminek következtében 
pályázati forrásból is megvalósultak fej-
lesztések. 

Ezek együttesen az alábbiak:
– a telep teljes hidraulikai modelljének 

elkészítése,
– a telep teljes gyenge- és erősáramú 

fejlesztéseinek terveztetése,
– a telep teljes gyenge- és erősáramú 

rendszerének cseréje beleértve az irányí-
tástechnikai rendszert is,

– a telep végén lévő homokszűrő beren-
dezés beüzemelése,

– a telep szivattyúinak és keverőinek cseréje,
– a telep levegőztető elemeinek cseréje,
– a telep teljes takarítása,
– a leengedés során felszínre került 

korróziós hibák javítása,
– a kiviteli tervek és a KKU (kezelési, 

karbantartási utasítás) szerinti el nem készült 
vezetékek pótlása, ezáltal a puffermedence 
rendeltetésszerű üzemének elkészítése,

– kiemelő daruk beszerzése,
– utóülepítő iszapfogó kialakítása,
– iszapvíztelenítő berendezés felújítása,
– csigaszivattyú cseréje.

A felújítás során több kivitelezési hibát 
is feltártunk, amiket javítottunk. Az 
egyik ilyen jelentős hiba volt, hogy egy 
keverő egységet nem tudtunk a medencetér 
aljába leengedni, ennek következtében 
jelentős mennyiségű iszap halmozódott fel 
a medence alján. Az iszap csökkentette a 
hasznos hidraulikai és biológiai teret, 
aminek következtében csökkent a tisztí-
tási hatásfok. Az átalakítás során kitisz-
títottuk a medencéket, illetve egy újfajta 
levegőztető elem felhasználásával növeltük 
a medence hasznos térfogatát. A próbaüzem 
során jól látszott, hogy a telep méretezési 
értékeihez képest többet tud, és ezt az 
akkreditált laboratóriumi minták is alá-
támasztják. Az ellátásért felelős, tulajdonos 
önkormányzatnak és a pályázatnak kö-
szönhetően több mint 100 millió forint-
ból végeztük el a felújítást. A felújítási 
munkálatokat folyamatosan felügyelte a 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Vízügyi Hatósági Osztálya.

A munka itt nem állt meg. Először 
foglalkoznunk kell az esős időben hir-
telen megnövekedő hidraulikai terheléssel, 
ami az illegális csapadékvíz bevezetések 
miatt terheli a hálózatot és a telepet. 
Másodszor a befolyó szennyvíz minősége 
sok esetben meghaladja a jogszabályban 
meghatározott bebocsátási határértéket, 
ami arra enged következtetni, hogy illegális 
bebocsátók vannak a hálózaton.

A jövőbeni kapacitásnövelés érdekében 
az Önkormányzat a tavalyi évben meg-
rendelt egy szennyvíz-agglomerációs átsorolási 
tanulmányt, aminek elkészülte után a 
telep jelenlegi besorolása fejlesztést igénylő 
kategóriába kerül át, ami alapján már 
pályázhatnak a telep fejlesztésére. Azt 
meg kell jegyezni, hogy Páty Község 
Önkormányzata saját forrásból nem 
tudja finanszírozni a fejlesztést, mivel az 
nagyságrendileg több mint egy teljes éves 
költségvetése.”

dr. Jasper Andor – DAKÖV Kft. ügyvezető, főmérnök
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Jó volna a nagykabátot
félredobni, s könnyeden
játszani és birkózni a
városvégi zöld gyepen.

Jó volna már munkálkodni;
arra vár a kert, mező.
Szép reményhez, szorgalomhoz
kell a fény, a jó idő.

Pacsirtának kék magasság,
vetőmagnak tiszta föld,
Jöjj el tavasz, földről, égről
már a telet eltöröld!

(Szécsi Margit: Március)
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Czentár László – Páty Faluközösségért Alapítvány, Helytörténet 2023

2023. március

EGY ELTŰNT FALU: KOZÁROM

Amint lapunk beköszöntőjében Székely László polgármester tájékoztatott, Páty Önkormányzata vissza-
vásárolta a Kozáromi tó területét. Ezen alkalomból közöljük a pátyi értéktáras, Czentár László írását. 
Páty falu külterületén található határok dűlőnevei sok érdekes elnevezést tartalmaznak. Az egyik ilyen elne-
vezés, amely egy valódi helynévből alakult ki Kozárom. Ezt a helyet a falu lakossága évtizedek, évszázadok 
óta megjelölte, ismerte, tudta. Páty nagyközség 1885-ös birtoktérképén a területet jól be lehet határolni.
 

Eredetileg Kozár-rom tagolt vál-
tozatban egy régi kazár néptörzs 
nevét őrző Kozár település elpusztult 
helyét, romjait jelölte. Az ősi falu 
neve a népvándorláskor a magyar-
sághoz csatlakozó egyik kazár nép-
töredékkel, a kabarokkal kapcso-
latos. A kabarok azonban a magyar 
régiségben nem újabb kavar, hanem 
inkább régebbi kazar nevükön szere-
peltek. Ezt bizonyítja az a tíznél több 
Kazár, Kozár, Kozárd, Kozárom 
helynév, amely emléküket őrzi. A 
kazar népnév jelentése az „útról letérő, 
bolyongó”. A kabar és kazar nem 
tulajdonképpeni nevei a kabaroknak. 
A kabar nevet lázadásuk alkalmával 
kapták, a kazar név a kazár törzs-
szövetségbe való tartozással szállt 
rájuk. Hogy volt-e egységes, régebbi 
nevük, arra nézve nem lehet véle-
ményt mondani. Részeiknek min-
denesetre voltak neveik, de ezeket a 
neveket nem ismerjük.

Mindössze egyetlenegy középkori 
említése ismeretes: 1469-ben Bia 
szomszédjaként szerepel. Nagy a 
valószínűsége annak, hogy már a 
törökkor elején elpusztul, mivel a 
török defterekben pusztaként sze-
repel. Hiányzik a török dikajegyzéké-
ből is. Kozárom pusztát 1651-ben, 
1662-ben, 1663-ban különböző vég-
vári katonák kapták meg a királytól. 
Kozárnak temploma is volt, erre 
utal a múlt században használatos 
Pusztatemplom név is.

Ennek helyén még a múlt szá-
zadban Rómer Flóris egy „körte alakú, 
metszetű ablakot” talált. A templom 
alapfalait 1873-ban szedték ki. Akkor 
Várady József  elkészítette a temp-
lom alaprajzát. Ezek szerint a latin 

kereszt alaprajzú 9,4 m széles épület
hosszhajója 27,1 m hosszú, kereszt-
hajója 20,8 m hosszú volt. A 0,8 m 
széles falakat mészkőből építették.

Az idők homályában eltűnt falu 
nyomait még a múlt században is 
látni lehetett. A Kozárom, völgy és 
puszta még az 1800-as években sze-
repel PPS vármegye lajstromában. 

Várady feljegyzéseiben imígyen 
szól róla: „Egy régi nagyszerű épület, 
tán kolostor, alapfalai még most is lát-
szanak, cserépcsövekben vezetett forrás 
stb. Kozárom földje Páty falu határával 
egyesíttetett. Ókori épületek romjai jelenleg 
már sehol sem találtatnak a pátyi határ-
ban, de bizonyos, hogy a hajdani Kozáromi 
pusztán, mely most már a pátyi területbe 
be olvasztatott, egy templom és hihetőleg 
zárda is állott az itteni lakosok a temp-
lomot puszta vagy török templomnak 
nevezték, hogy nem volt török épület 
bizonyos, az azonban, melly korban épül-
hetett határozottan meg nem mondhatom, 
távol levén olly nagyobb könyvtáraktól, 
mellyekben ez iránt kutatásokat tehetnék. 

Zsámbék azaz nyugat felé a temp-
lomon felül és alul voltak a monda szerint 
épületek, a felsők alatt pinczék is voltak, 
valamint a templom Sanctuariuma alatt 
kripta is, mellyből állítólag valami Belicza 
János nevű zsámbéki gazda sok érdekes 
holmit vitt el egy hatökrös szekerén, mire 

meggazdagodott, urasági földeket és malmot is 
haszonbérbe vett, de magtalanul elhalt; ezen 
állítás nemi valószínűséget nyer az által 
is, hogy akkor, midőn ujjabb időben a 
pusztatemplom fundamentumaiból is 
kiásták a köveket, a sanctuarium alap 
kövei már legnagyobb részben ki voltak 
ásva.” (Részlet Várady feljegyzéseiből: 
Páty, 1876. július 19.)

1975-ben a falu topográfiai fel-
térképezésénél a régészek (Dinnyés-
Kővári-Tettamanti-Topál)  a 
községtől DNy-ra kb. 2,5–3 km-re 
egy kis patak partja mellett emel-
kedő domb lejtőjén köves felületen, 
cserép-tégla és csontleleteket gyűjtött. 
A lelőhelyet a középkori Pilis vár-
megyei Kozar faluval azonosították.

Részlet: 
Magyarország régészeti topográfiája 7. kötet. 

A budai és szentendrei járás XIII/1. 
Akadémiai Kiadó

A KOZÁROMI TEMPLOMALAPRAJZ
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A most közölt osztályképeken két olyan pedagógus látható, akik hosszú éveken keresztül meghatározó 
módon éltek közöttünk. Ők nemcsak a gyermekekre, hanem a község fiataljaira, szülők, nagyszülők 
generációjára is hatással voltak, tevékenységükkel, életmódjukkal mintát adtak.

Nem véletlen, hogy haláluk után sok-sok évvel a régi tanítványok úgy fejezték ki tiszteletüket és köszönetüket, 
hogy közadakozásból – leszármazottaik nem lévén – síremléket állíttattak mindkettőjüknek az elmúlt évtizedben. 
A szervezők kérésére a két felekezet egyházközsége örökös nyughelyet adományozott számukra.

1. kép – Az első képen a Református Elemi Népiskola V.-VI. osztályos tanulói láthatók az 1941/42-es tanévben.
Sajnos a kép adományozója és a tanulók neve nincs adatolva, de a jellegzetes családi vonások és a születési év alapján néhány személy megnevezhető.
Lentről felfelé a 3. sorban balról az 5. Finta Julianna (Muzsik Sándorné), a 8. Révész Ica, 9. Pál Bözsike (Muzsik Mihályné), 10. Polgár Mancika 
(Silingi Béláné), 14. Besnyi Edit (Polgár Sándorné).
Ha valaki tud segíteni az adatok kiegészítésében, pontosításában kérem, mindkét kép esetében jelezze a 06/30/680 2448 számon. 
A második sor közepén Huszár Győző rektor úr látható. Ő volt a harmadik generációja annak a kántortanító családnak, akik itt tanították a pátyi 
nebulókat. Győző bácsi évekig vezette a Községi dalárdát, a Református Egyház kántora, a presbitérium tagja volt.
Tiszteletre méltó életéről és sorsának tragikus fordulatáról a Pátyi Kurír 2015. év áprilisi számában már megjelent egy cikk: Tisztelet az embernek, 
tisztelet a tanítónak címmel.

Múltidéző

A 40-ES ÉVEK ELEJE

1 
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– Páty Faluközösségért Alapítvány kuratóriuma nevében  Szabó Andrásné 

2. kép – A második képet Megtért Mária Magdolna adományozta, aki nagynénjétől, Szabó Lászlóné Megtért Mancitól kapta, ő áll a lányok sorában a 4. 
helyen. Szabó Pál plébánostól jobbra csíkos kötényben Karvázy Kati, mellette pöttyös kötényben valószínű Jakab Mariska. A táblát tartó fiútól jobbra 
„bocskai” sapkában a Széchenyi utcai Juhász Feri, akit a focista társai „piros alsónak” neveztek. A Római Katolikus Iskola III.-IV. osztályos diákjait az 
1942/43-as tanévben a középen ülő Szalkai Rózsa tanította, akire még ma is nagy szeretettel emlékeznek volt tanítványai. Őt és testvérét, Szalkai Ilona 
(id. Bocsor Istvánné) tanítónőket, a „Cipcer lányokat” legendás tisztelet övezte évtizedeken át.
Mintájuk követendő volt, talán nem véletlen, hogy az elmúlt évtizedekben a régi tanítványok közül sokan választották a pedagógus pályát.

2 

Nyolc napot töltött a katasztrófasújtotta török 
területeken a BME statikai vizsgálatokat végző 
csapatának tagjaként a Pátyon élő Dr. Ther Tamás 
és testvére, a Biatorbágyon lakó Ther Péter. 

A Műegyetem Építőmérnöki, és Építészmérnöki 
Karának két-két szakembere az Isztambuli Műszaki 
Egyetemmel közösen részt vett a sérült lakóépületek 
állékonyságvizsgálatában, valamint szakvéleményt adtak 
a megmaradt infrastrukturális műtárgyak állapotáról. 
Feladatuk részét képezte, hogy a mélyebb feltárási, 
mentési munkálatok helyszínét, a rom lokális kör-
nyezetét biztonságossá tegyék

Bővebben: www.hirkapszula.hu

PÁTYI MÉRNÖK A FÖLDRENGÉSSÚJTOTTA 

A Kormány „Életmentő Emlékérmet” adomá-
nyozott a fiatal pátyi hajósnak, Wiedermann 
Máté Ferencnek életmentés közben tanúsított 
hősies magatartása elismeréseként.

A hajós családból származó fiatal tavaly október-
ben is éppen a folyón dolgozott, amikor a Jászai Mari 
tér környékén arra lett figyelmes, hogy egy lebegő alak 
sodródik a vízben. A hajóval rögtön megközelítették, 
és kiderült, hogy egy fiatal lány már mozdulatlan testét 
látták a vízen – emlékezett vissza Máté a történtekre a 
hirkapszula.hu-nak nyilatkozva. 

A sodrás közepette többféle módon próbálták 
kollégájával kihúzni a hölgyet, de nem jártak eredmény-
nyel, és már éppen merülni kezdett a test, amikor 
Wiedermann Máté utána ugrott a Dunába és a hajó-
hoz húzta, majd kollégájával kiemelte a 20 év körüli 
lányt, aki a mentésnek köszönhetően életben maradt.

KITÜNTETTÉK A PÁTYI ÉLETMENTŐT

– kurírinfó –

TÖRÖK TERÜLETEN
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