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Páty Önkormányzatának lapja

Új igazgató a Bocskaiban          Épül a bölcsőde Emlékezés Gurin doktorra          



Juhász Ferenc: Rezi bordal 
(részlet)

...Mulandóság? Fene bánja!
Csak így szép az élet, hát ma
éljed napjaid. 
Ne sírj ifjúság múlásán,
zúgó idő szárnyalásán,
borod mellett hallgasd: szárnya csattog és süvít. 

L PJEN BELJEBB!É
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A mostani világjárványos időkben sem árt életünk egyéb területeire is figyelni, hiszen 
például a közlekedési balesetek élen járnak a halálokok között, sőt, a fiatalok köré-
ben ez vezet. Országosan a legfrissebb adatok szerint évente közel ezer gázolás történik 
gyalogos átkelőhelyeken, mely napi átlagot tekintve három embert érint. A telepü-
léseken belüli közlekedésbiztonság megteremtése az önkormányzatnak is feladata 
és felelőssége.  

Az elmúlt időszakban Pátyon több gyalogátkelőt is létesített az Önkormányzat. A fokozottabb közlekedésbiz-
tonság kialakítása érdekében nemrégiben a Rákóczi út – Árpád utca mellett található zebránál intelligens gyalog-
átkelő rendszer épült ki a Generali a Biztonságért Alapítvány pályázatának támogatásával. Miután megvizsgáltuk a 
szóba jöhető lehetőségeket a többi Rákóczi úti gyalogátkelő kiemelésére is, úgy döntöttünk maradunk a SafeCross-
rendszernél és a képviselő-testület döntése értelmében további zebráknál is kiépítjük ezt a villogó led-fényes 
rendszert. (A további lehetőségeket, vagy a rendőrség vagy a Közút Zrt. nem fogadta el, vagy az Önkormányzat-
nak volt túl drága.)

Az okos zebra egy intelligens közlekedésbiztonsági rendszer. Az útburkolatban elhelyezett aktív LED prizmák 
segítségével, villogó fénnyel hívja fel az autósok figyelmét a kijelölt gyalogátkelőn éppen áthaladó gyalogosokra. 
Az út két szélén szenzorral ellátott oszlopok vagy kamerák kerülnek kihelyezésre, melyek így érzékelik a gyalogo-
sok áthaladását – és a jelzés csak addig tart, amíg a gyalogos áthalad az úttesten. A rendszer kiemelkedő mértékben 
segíti a biztonságos látási viszonyok megteremtését: vizsgálatok szerint például egy Debrecenben telepített okos 
zebránál a rendszer telepítése előtt megállási hajlandóság az autósok részéről 55% volt, két hónap múlva viszont 
76%-ra emelkedett.

Székely László – polgármester

„A jó pap is holtig tanul” – mostanság kiváltképp mindenki magára 
vonatkoztathatja eme közmondást, mert folyamatosan és rengeteget 
tanulunk. S nemcsak az új ismeret egyre több, hanem megtanulhatjuk a 
változás elfogadását, a gyors alkalmazkodást, a megadatott pillanat örömé-
nek megélését, önmagunk és egymás egészségének védelmét, a folytonos 
párhuzamos tervezést… 

A nyári szünet után dupla számmal jelentkező folyóiratunkban meg-
szólaló pedagógusok is arról tanúskodnak, hogy szükséges a folyamatos 
önképzés, önfejlesztés, s mindez mennyit segít a szellemi frissességünk 
megtartásában, megóv a kiégéstől, jobb kapcsolatokat eredményez gye-
rekekkel, szülőkkel. Az értelmi és érzelmi intelligenciánk egyforma erejű 
pallérozása a lelkünk ápolásával összekötve pedig afelé segíthet, hogy 
Weöres Sándorral együtt valljuk és megéljük, világjárványtól függetlenül 
minden időben: 
„A nagy fordulat egy ember életében:
”nekem mi jut?” helyett: ”mi fakad belőlem?”
S ez elég ahhoz, hogy a bentről-fakadó
fényes legyen és folyton tisztuló.”

Ezekkel a gondolatokkal ajánlom a Pátyi Kurír augusztus-szeptem-
beri lapszámát a kedves olvasók figyelmébe.

Őszelő havában szeretettel:

Szádváriné Kiss Mária – főszerkesztő MSK z
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Székely László – polgármester

ÖNKORMÁNYZAT

Folyamatosan, késedelem nélkül épült a bölcsőde a 
veszélyhelyzet alatt és azóta is. Az átadás októberre 
várható. Megtudtuk azonban, hogy a teljes műszaki 
átvételtől számítva várhatóan kb. három hónapba telik 
majd a működési engedély megszerzése. (Korábban 
úgy számoltunk, ez kevesebb lesz.)

Így sajnos – a júliusi Kurírban írtakkal ellentétben – 
az intézmény a hosszú engedélyeztetési eljárás miatt 
várhatóan csak a 2021-es év elején nyílhat meg a gyer-
mekek előtt.

A bölcsőde vezetésére a Képviselő-testület augusz-
tusban írt ki pályázatot. Ha már lehet majd jelentkezni 
a gyerekekkel, azt minden fórumon meghirdetjük. 
A kezdeti időszakban a bölcsőde az óvoda tagintézmé-
nyeként fog működni két csoporttal.

BÖLCSŐDEI HÍREK

2020. augusztus  szeptember–

Páty Község Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pá-
lyázatot hirdet Bölcsődevezető munkakör betöltésére.

 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
A vezetői megbízás határozott időre, 
2020.11.01–2025.10.31-ig szól.

 a munkakör 
legkorábban 2020. november 1. napjától tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Dr. Hekman Tibor jegyző nyújt, a 06 23 555 532-es tele-
fonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje:

A teljes kiírás és további információ: 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 2020. szeptember 30.
www.paty.hu 

A pályázat benyújtásának határideje:
2020. szeptember 20.

 

BÖLCSŐDEVEZETŐI PÁLYÁZAT

Páty Község Önkormányzata október hónapban veszélyes hulladék 
gyűjtést szervez a Lakosság részére. Az ingyenes leadáshoz pátyi 
lakcímkártya szükséges, mely felmutatása kötelező!
A leadható veszéleyes hulladékok listája és bővebb információ 
a www.pvk.hu oldalon.

Helyszín:
Megközelíthető: 

 Páty, Külterület PVK Nkft. Telephely, Szelektív Gyűjtőpont 
Páty külterületén a Torbágyi út menti szennyvíz-

tisztítóval szemben, az út másik oldalán, balra a Monikomp irányába 
haladva, helyét táblák jelzik.

VESZÉLYES HULLADÉK GYŰJTÉS
2020.10.17. szombat 
8.00–13.00
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Páty Község Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pá-
lyázatot hirdet kisgyermeknevelő munkakör betöltésére.

 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 teljes munkaidő                       
felsőfokú képesítés, 15/1998 (IV.30.) 

NM rendelet 2. sz.melléklet II. rész 2.1. Bölcsődei ellátás 
képesítési előírásai.

 a munkakör 
legkorábban 2020. november 1. napjától tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Dr. Hekman Tibor nyújt, a 06 23 555 532-es telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: 

Részletes pályázati kiírás: 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Foglalkoztatás jellege:
Pályázati feltételek: 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

2020. október 10.
www.paty.hu 

PÁLYÁZAT 
kisgyermeknevelő munkakörre

Nusi nénit, ahogy Pátyon ismerik Szegvári Andor-
nét, 95. születésnapján köszöntötte Székely László 
polgármester a Levendula Idősek Házában. 

Az ünnepelt Szegvári Andorné (szül. Lukácsi Anna) 
1925.07.08-án látta meg a napvilágot Káloz települé-
sen, Fejér megyében. Ahogy a fotókon is látszik: korát 
meghazudtoló csodálatos fizikai és szellemi állapotnak 
örvend, sok 60–70 éves megirigyelheti! Hosszú ideig 
egy helyen dolgozott mint pénzügyes, s 2017-ben köl-
tözött az Otthonba. Gratulálunk és további jó egész-
séget kívánunk Nusi néninek!

 
– kurírinfó –

95. SZÜLETÉSNAP

HIRDETMÉNY partnerségi egyeztetésről
Páty Község településrendezési eszközeinek módosításához 

kapcsolódóan órakor 
partnerségi egyeztetési fórumot tartunk. 

A tájékoztatási anyag 2020. szeptember 20-tól érhető el Páty 
Község honlapján (www.paty.hu) és a Polgármesteri Hivatalban.

2020. szeptember 28-án 16:00 

Székely László – polgármester

JÁRDAÉPÍTÉS A FŐUTCÁN

A Képviselő-testület döntése értelmében a főút mentén 
számos szakaszon megújulnak a járdák. Az építés több 
ütemben történik. A Rákóczi u. páratlan oldalán a 
Széchenyi tértől az Iskola utcáig a járda, a Somogyi 
Béla út 2-14. szám között pedig járda és csapadékvíz 
elvezetés kerül kialakításra összesen több mint 20 
millió forint értékben. Ezen felül jelenleg is elbírálásra 
vár az Önkormányzat egy pályázata a Belügyminisz-
tériumban, amely keretében a Rákóczi utca páros ol-
dalán is új járda épülne. 

Az építkezések a tanítás első heteiben szünetelnek, 
hogy a diákok nyugodt körülmények között tudják meg-
közelíteni az iskola épületét. A kivitelezési munkák foly-
tatása alatt pedig kérjük a gyerekeket, hogy a megszo-
kotthoz képest más útvonalakat válasszanak.

Somogyi Farkas Tamás – alpolgármester

A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. szeptember 30.



6 2020. augusztus  szeptember–

ÖNKORMÁNYZAT

FÓKUSZBAN A KÖZTISZTASÁG!

Közterülethasználat
Az előző hónapokban a közterületek rendeltetéstől 
eltérő használatának ellenőrzése volt kiemelt feladatunk. 
Számos alkalommal kezdeményeztük az ingatlantulaj-
donosoknál a közterületre nyúló növényzet ritkítását, 
valamint a közterületen tárolt építőanyagok kihelye-
zéséhez szükséges engedélyek beszerzését. Ezen kötele-
zettségének, néhány kivétellel, minden érintett eleget 
tett. Köszönjük az együttműködést nekik! És külön, 
kiemelt köszönet illeti azon lakosokat (ők a többség!), 
akik külön jelzés nélkül is figyelemmel voltak e szabá-
lyok betartására. 

„Tiszta udvar, rendes ház”
Az előttünk álló hónapokban, október végéig kiemelt 
figyelmet kívánunk fordítani az ingatlanhasználók köz-
tisztasággal és környezetük rendben tartásával kapcso-
latos kötelezettségeik ellenőrzésére, hogy minden pátyi 
portáról elmondható legyen: „tiszta udvar, rendes ház”.

Allergén gyomok ellen
A község hatályos köztisztasági rendeletében foglalt 
előírásai értelmében, az ingatlan használójának gondos-
kodnia kell az ingatlanon, illetve az ingatlan előtti köz-
területen – a közútig tartó felületeken – a gyommen-
tesítési, fűkaszálási és köztisztasági feladatok ellátásáról, 
különös tekintettel az allergén gyomnövények irtásáról.
Hazánkban a legelterjedtebb, egészséget veszélyez-
tető allergén gyomnövénynek a parlagfű tekinthető, 
amelynek gyomlálását külön jogszabály is előírja. 

Fontos tudni, hogy a nyár végi, kora őszi időszak-
ban leginkább allergizáló parlagfű mentesítésével kap-
csolatos kötelezettségek elmulasztása esetén, akár több 
százezer forint összegű bírság is kiszabható, így kérjük

Az Önkormányzati Rendészeti Iroda célja, hogy a lakossággal együttműködve továbbra is a térség 
legtisztább és legrendezettebb települései közé tartozzon Páty. Ennek érdekében az elmúlt időszakban 
számos feladatot megoldottunk és a továbbiakban is több projektet tervezünk megvalósítani.

Önöket, hogy amennyiben felismerik ezt az egyszerű 
gyomnövényt, akár közterületen, akár ingatlanon belül, 
arról szíveskedjenek Önkormányzati Rendészetünk 
részére jelzést adni a www.paty.hu honlapon közzétett 
elérhetőségeink egyikére, hogy haladéktalanul felszó-
líthassuk a mulasztót a gyomirtási kötelezettsége telje-
sítésére. 

Csapadékvíz elvezetése
Hasonlóan fontos, hogy ahol az ingatlan előtt talál-
ható csapadékvíz elvezető árok, ott az utóbbi időben 
tapasztalható nagy mennyiségű esővíz elvezetésének 
érdekében folyamatosan kell gondoskodni az árkok és 
az átereszek tisztántartásáról, hordalékmentesítéséről.  
Az önkormányzati rendészek első alkalommal csak 
figyelmeztetést, úgynevezett „FELHÍVÁST” alkalmaz-
nak, azonban ekkor a szükséges munkálatok elvégzé-
sére határidőt fognak szabni, amelyet visszaellenőriz-
nek, és amennyiben a probléma nem szűnt meg, köz-
igazgatási hatósági eljárást fognak kezdeményezni.

Elhagyott járművek
A köztisztasági szabályok betartásának kiemelt ellenőr-
zésével érintett hónapokban feltérképezésre kerülnek a 
közterületen hátrahagyott, hatósági jelzéssel nem ren-
delkező, üzemképtelen járművek is, amelyeknek el-
szállíttatásáról közterület-felügyelőink ezt követően, 
még az idei évben gondoskodhatnak. 
Az önkormányzat is kiemelt figyelmet fordít az elkö-
vetkező hónapokban a közterületek rendezettebbé té-
telére, a közterületek és közparkok folyamatos fűka-
szálása és takarítása mellett, virágosítás is zajlik a köz-
ségben, illetve az önkormányzati kezelésben lévő csa-
padékvíz elvezetésére szolgáló műtárgyak és árkok 
kotrása, üledékmentesítése is folyamatos. 
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Páty Község Önkormányzata Tehetségbarát Önkormányzat 
Díjat kapott. Az elismerést Somogyi Farkas Tamás alpolgár-
mester vette át Novák Katalin államtitkár asszonytól és dr. 
Dukai Miklós helyettes államtitkár úrtól azon a gálán, ahol 
több kategóriában díjazták a tehetséges fiatalokat, tanáro-
kat, szervezeteket és önkormányzatokat.

A szomszédos települések közül, Budakeszi és Biatorbágy is 
részesült a kitüntető címben, nekik is szívből gratulálunk.

A díjjal 1,5 millió forint támogatás is jár, melynek egy részét a 
Bocskai Ösztöndíjba költjük el, a másik részét a Pákics Cserkész-
csapat vezetőképzésére fordítjuk, melyet támogatásként adunk át 
a csapat vezetőségének. 

Itt szeretnénk köszönetet mondani Bella Jánosnak, a Pátyi Fidesz 
elnökének, aki a Bocskai Ösztöndíjat megálmodta és mindenkinek, 
akik tevékenyen dolgoznak a pátyi tehetséges fiatalok felkarolásá-
ban és támogatásában! 

TEHETSÉGBARÁT ÖNKORMÁNYZAT DÍJ!

Somogyi Farkas Tamás – alpolgármester

Szent István napja 
Magyarország 
születésnapja, 
amikor az új 
kenyeret is 
megünnepeljük. 
Hálaadó szentmise 
keretében áldotta 
meg Harkai Gábor 
atya az új kenyeret 
Pátyon. 
A vírushelyzetre 
tekintettel ugyanis 
az önkormányzati 
ünnepség elmaradt.

Illegális hulladéklerakók
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szervezésében 
augusztus és szeptember hónapokban zajlik a „Tisztítsuk meg az 
országot!” elnevezésű pilot projekt, amely az illegális hulladékle-
rakók feltérképezését, majd felszámolását célozza. Önkormány-
zatunk is örömmel jelezte csatlakozási szándékát elsők között a 
programban való részvételre, majd rendészeink meg is kezdték az 
ITM által fejlesztett, ingyenesen letölthető mobiltelefonos applikáció 
használatával az illegális hulladéklerakók felderítését és jelzését. 

Fontos, hogy mindannyian tegyünk környezetünk tisztaságáért 
és vigyázzunk természeti értékeinkre!

Hermann Gábor  rendészeti irodavezető–
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SZEPTEMBERTŐL SZEMÉLYES FOGADÓÓRA ÉS ÜGYFÉLFOGADÁS
az Önkormányzati Rendészeti Irodán
Az Önkormányzati Rendészeti Iroda a Kossuth u. 99. szám alatti helyiségében szeptember elsejétől, hétköznapi 
munkanapokon, 11.00 óra és 13.00 óra között, elsősorban előzetes bejelentkezést követően, az alábbi ügyekben 
várja az ügyfeleket:

– a közterületek rendjével, köztisztaságával, közbiztonságával kapcsolatos közérdekű bejelentések 
megtétele, ilyen tárgyú beadványok írásba foglalása;

– a helyi köztisztasággal, a közterületek rendjével és használatával, a közösségi együttélés alapvető 
szabályaival kapcsolatos rendeletekben foglalt, lakossági kötelezettségekről részletes tájékoztatás 
nyújtása;

– a közterület-felügyelők intézkedésével, intézkedésének elmulasztásával kapcsolatos panaszok kezelése;
– a közterület-felügyelők által megtett intézkedésekről, ezek jogkövetkezményeiről, a jogorvoslat 

lehetőségeiről részletes tájékoztatás;
– közterület-használati kérelem hiánypótlás nélküli benyújtásához segítségnyújtás;
– közbiztonsággal, közlekedésbiztonsággal kapcsolatos lakossági javaslatok, észrevételek fogadása 
   és a település vezetése részére ezek szakmai véleményezést követő továbbítása;
– bűnmegelőzési tanácsadás;
– az önkormányzati rendészeti tevékenység bemutatása, megismertetése.

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy lehetőség szerint 
előzetesen szíveskedjenek a 
vagy a  e-mail címen, illetve 
a telefonszámon jelezni személyes 
megjelenési szándékukat, illetve, hogy a fentiek közül 
milyen témában állhatunk szíves rendelkezésükre. 
Kérjük, hogy konkrét közterület-felügyelői intézkedés 
esetében előzetesen szíveskedjenek megjelölni az ügy 
tárgyát, a nyomtatvány sorszámát, vagy iktatószámát. 
Kérjük továbbá, hogy a személyes ügyfélfogadásra 
szíveskedjenek magukkal hozni személyazonosító 
okmányukat, lakcímkártyájukat.

Bízunk benne, hogy a személyes kapcsolat lehetősége tovább 
fogja erősíteni a lakosság rendészeink iránti bizalmát.

kozteruletfelugyelo@paty.hu 
hermann.gabor@paty.hu

+36 30 2071 777 

„Pátyi Önkormányzati Rendészet, a lakosság szolgálatában!”

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS

Nyári szünet után szeptemberben újraindul az ingye-
nes jogi tanácsadás a Polgármesteri Hivatalban. 
Legközelebbi időpont melyre be lehet jelentkezni 

A tanácsadást , az önkormányzat
ügyvédje látja el hetente egy alkalommal szerda 
16 és 17 óra között. A szolgáltatás ingyenes, de 

előzetes bejelentkezés szükséges! (A szolgáltatás 
nem jelenti az ingyenes ügyintézést, kizárólag 

tanácsadást.) Bejelentkezni Szabados Zsuzsanna 
polgármesteri referensnél lehet az alábbi elérhetőségeken: 
06-23 555-532, illetve a hivatal@paty.hu e-mail címen.

szeptember 2. 16 és 17 óra között!
dr. Jancsár György

Az okoszebra az útburkolat-
ban elhelyezett aktív LED 
prizmák segítségével, villogó 
fénnyel hívja fel az autósok 
figyelmét a kijelölt 
gyalogátkelőn éppen 
áthaladó gyalogosokra. 
A projekt megvalósítása 
2,8 millió forintba kerül, 
amelynek felét Páty Község 
Önkormányzata biztosította.

OKOSZEBRA
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Hétfő: 12.00–17.30
Kedd: 8.30–12.00 és 12.30–16.00
Szerda: 12.30–20.00
Csütörtök: 12.00–17.30

Nyitvatartás

PÁTYI KÖNYVTÁR  – 2071 Páty, Rákóczi u. 37.IDŐSEK VILÁGNAPJÁRA

A járványügyi helyzet miatt idén sajnos nem tudunk 
személyesen találkozni és együtt ünnepelni. Fontosnak 
tartjuk azonban, hogy mindenképp kifejezzük tisztele-
tünket és köszöntsük Önöket az Idősek Világnapja al-
kalmából.

Szeretettel várjuk településünk lakosainak jókíván-
ságait! A Budakörnyéki Televízió 2020. október 1-én 
18.00 és 19.00 óra között sugározza az elkészült 
Pátyi Kívánságkosarat.

Küldjenek egy kedves üzenetet, verset, nótát, ope-
rettet idős szeretteiknek! Köszöntéseiket, ötleteiket, 
kívánságaikat a Művelődési Házban szeptember 7-től 
személyesen fogadjuk, telefonon a 06 23 343 550-es 
telefonszámon, vagy írásban a muvhaz@paty.hu email 
címre várjuk.

A Könyvtár a Kormány 279/2020. (VI. 13.) rendelete alapján 2020. június 15. 
napjától ismét látogatható. A Könyvtárban másfél méter távolságtartás, 
maszk viselete, kézfertőtlenítés kötelező. Helyben használat egyelőre nem 
lehetséges, csak kölcsönzés. 

Októberben új, meghosszabbított nyitvatartással indul a Könyvtár.
Szeretettel várjuk régi és új olvasóinkat!
További információkért figyeljék a oldalt.www.facebook.com/patyikonyvtar 

PÁTYI KÖNYVTÁR – Nappali menedékhely

ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK
KASTÉLY - IFIKLUB MŰVELŐDÉSI HÁZ - KISTEREM

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

10.00 - 10.30 Baba-Mama Angol                             

10.00 - 12.00 Baba-Mama Klub                    

16.15 - 17.15 Kung Fu                                                

17.30 - 18.30 Hip-hop                                            

18.45 - 19.45 Zumba Anettával

KEDD
16.30 - 17.30 Néptánc gyerekeknek                          

18.15 - 19.15 Torna Gizussal                                    

19.30 - 21.30 Néptánc Felnőtteknek

SZERDA 19.00 - 20.00 Torna Krisztával

   8.00 - 9.00   Társalkodó angol   

18.00 - 19.00 Társalkodó angol

  9.30 - 10.00 Ringató                                            

10.00 - 12.00 Baba-Mama Klub                                     

16.15 - 17.15 Kung Fu                                                   

17.30 - 18.30 Hip-hop                                            

18.45 - 19.45 Zumba Anettával

18.30 - 19.30 Henna Hastánc                     
14.00 - 17.00 Egyetértés Nyugdíjas Klub               

18.00 - 20.00 Páty Községi Kórus

15.00 - 16.30 Bóbita drámacsoport                       

16.30 - 17.30 Néptánc gyerekeknek                               

18.15 - 19.15 Torna Gizussal                                     

PÉNTEK                      16.00 - 19.30 Sakk

SZOMBAT 8.00 - 9.00   Torna Gizussal    

VASÁRNAP 9.00 - 11.00 Henna Hastánc

MŰVELŐDÉSI HÁZ - NAGYTEREM

CSÜTÖRTÖK
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OKTATÁS

TISZTELT  SZÜLŐK!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Intézkedési tervet készített, mely a 2020/21. tanévben a köz-
nevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről szól.

Az alábbiakban készítettem egy kivonatot, az intézményünket érintő részekről, valamint mindannyiunk 
érdekében kiegészítettem, kiemeltem néhány gondolatot!

· Fertőtlenítő takarítást a nyitást megelőzően, és folyamatosan végzünk, naponta kétszer.
· „A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. 

Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen 
részt. Kérjük, az intézmények tájékoztassák a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, 

  a Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Operatív Törzs aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi 
vizsgálatról. A szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.”

· „Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani, annak használatára fel kell hívni a 
figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy 
fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).”

· Kérem, hogy a gyermekeket csak egy-egy szülő kísérje!
· Kérem, hogy minden esetben maszkba lépjenek be az intézménybe! 
· Kérjük a segítségüket a gyermekek alapvető higiénés szabályokkal történő megismertetésével! 

(köhögési etikett!) 3.4. rész
· Folyamatosan szellőztetünk minden helyiségben!
· Az óvodába hozott tárgyakat kérjük minden nap fertőtleníteni.
· Ágyneműket hetente fogjuk hazaküldeni, kérjük nagy hőfokon mosni!
· Étkezésnél is új szabályokat vezetünk be, hogy ne tudják egymás poharát, evőeszközét érinteni.
· „Annak a gyermeknek a hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós 

betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos 
megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással 
rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.”

· „Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt 
karantén időszakára.”

· „Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul 
el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskola egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt 
a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel 
kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt 
követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.” 

· „Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező 
egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a 
COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az 
NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.”

· „A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet 
az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.”

Kérem a fentiek betartását!
Köszönettel, Demény Erika intézményvezető

Páty, 2020. augusztus 26.
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TÁJÉKOZTATÓ A BÖLCSŐDENYITÁSSAL KAPCSOLATBAN

A Csibe óvoda épületével határosan, de leginkább az 
Árpád utca 1. szám felől láthatóan és gyorsan épül a 
gyönyörű és korszerű Pátyi Bölcsőde. Az épület, mivel 
nagyon jó ütemben halad, előre láthatóan október-
november hónapra el is készül. Mivel a berendezés, a 
megfelelő dolgozók megtalálása, a különféle szakhatósági 
engedélyek beszerzése nem kis időt vesz igénybe, ezért 

CSATLAKOZTUNK A KLIMANÓCSKÁK KEZDEMÉNYEZÉSHEZ

Tavaly nyáron egy magazinban olvastam interjút 
Bálint Gyuri bácsival. A közelgő születésnapja kapcsán 
beszélgettek vele az életéről, könyveiről, terveiről „Mire 
elég 100 év?” címmel. Igen. Éppen 100 év. Hiszen 
tavaly, 2019. július 28-án volt 100 éves. Ki gondolta 
akkor, hogy a következő nyár elején már csak emlé-
kének tiszteleghetünk. Bálint Gazda beszélt a cikkben 
a magaságyások fontosságáról, hogy szeretné ezt el-
terjeszteni. Örömmel láthatná, hogy ezt meg is való-
sítottuk a karantén végén és a feloldása után. Minden 
csoportnak lett 1-1 kis kertje, magaságyása, amit gon-
dozhat, és a terméséből már fogyaszthattak is a nyári 
összevonásban. Ezzel is bővítettük a tapasztalatszer-
zési lehetőséget a környezeti nevelés terén. A szerke-
zeteket és palántákat pályázaton nyertük.

Számunkra nagyon fontos, és példaértékű az a 
szemlélet, amivel Bálint Gyuri bácsi fordult az őt körül 
vevő természeti környezethez. Pedagógiai Programunk 
egyik kiemelt területe a külső világ tevékeny megisme-
rése. Ennek része a környezeti nevelés, melynek tartal-
mát egy Benedek Elek-idézettel foglaltuk össze. Most 
különösen értékes, ahogy összefonódik közös szem-
léletünk, a természet, a gondozás, a mese, a vers a min-
dennapjainkban. De ezek a sorok méltók arra is, hogy 
tisztelegjünk vele, és emlékezzünk Bálint Gyuri bácsira:

Bálint Gazda emlékére és tiszteletére császárfát ültettünk a Pátyolgató Óvoda templomos udvarára egy 
környezetvédelmi kezdeményezéshez (azaz Klimanócskák - klímatudatos környezeti nevelés program 
óvodásoknak) csatlakozva.

Stefanné Rokaly Elvira – óvó néni

Demény Erika – intézményvezető

várhatóan márciustól fogadja majd a kisgyermekeket.
Többcélú intézményként a Pátyolgató Óvoda tagin-
tézményeként fog működni. Tavasztól két csoportot 
tudunk megnyitni, ahol 14-14 kisgyermek ellátását 
biztosítjuk. A gyermekek beíratására januárban lesz 
lehetőség. Kérjük, hogy Páty és a Pátyolgató Óvoda 
honlapján kísérjék figyelemmel aktuális híreinket!

„Szeresd a fát, hisz ő is érez.
Szép gyöngén nyúlj a leveléhez. 
Ágát ne törd, lombját ne tépjed, 
Hagyd annak, ami, épnek, szépnek,
Ne bántsd a fát!
Ő is anya, minden levélke,
Egy-egy gyermek, gonddal nevelve,
És gyermek minden ágacskája, 
Szeretettel tekints föl rája! 
Szeresd a fát!” Fo
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 A nyár közepén hívtam föl, 
hogy beszélgessünk például va-
lamelyik pátyi kávézóban, ami-
kor jött a válasz, hogy ez kicsit 
nehézkes lesz, mert átmenetileg 
nehezen mozog és egyébként is 
Békásmegyeren lakik. Bennem 
abban a pillanatban megfogal-
mazódott az első kérdés: vajon 
miért éri meg valakinek napi 
három-három és fél órát utazni, 
amikor az óvodapedagógus is 
keresett szakma, tehát biztosan 
találna munkahelyet sokkal kö-
zelebb.

 Ha kilépek a házamból már 
rálátok egy óvodára, és a környéken 
van még három. De egyik sem az 
otthonom, a szakmai gyökereim 
Pátyon vannak. A pályafutásom Pá-
tyon kezdődött: frissen végzett szak-
közepesként délelőttre osztott be 
Szöllősi Béláné óvodavezető, és kö-
zépső csoportot kaptam. Óriási 
bizalmat szavazott ezzel nekem, 
mert abban az időben nem volt 
szokás a mi ovinkban kezdőket így 
a mélyvízbe dobni. Ráadásul egye-
düli nem pátyi voltam a nevelőtes-
tületben, s a szülők eleinte még 
gyüttmenteztek is, mert én Zsám-
békon laktam. És olyan érzésem 
volt, mintha beszoktatás nélküli 
kiscsoportos lennék, ugyanakkor 
hatalmas erőt adott, örömöt és fel-
szabadultságot jelentett, hogy a sa-
ját nevelési elveim alapján magam 
alakíthatom a kis csoportom életét,
itt most én vagyok az óvó néni!  És
ezt a kellemes indítást csak tetézte, 
hogy egy innovatív, összetartó csa-
patot ismertem meg, magas szakmai 
színvonalat tapasztaltam és egy kivé-
telével kiváló vezetők alatt dolgoz-
tam, és mindez máig változatlan.  

Rendkívül fontosnak tartom ma is a 
szakmai szabadságot, s hogy a vezető 
biztosítja az önfejlesztés lehetőségét.

 Többször említette a sza-
badság jelentőségét. Ezt megélte 
például a magánéletében, vagy 
éppen a korlátozottsága miatt 
hangsúlyozza?

 Egyrészt a személyiségemben 
van egy hatalmas lendületesség, ön-
állóságra törekvés, másrészt a gye-
rekkoromból, a neveltetésemmel is 
magammal hoztam. Minket korán 
szabadon engedtek, miközben na-
gyon szigorú elvárások között nevel-
kedtünk. Sokat követeltek, de nem 
direkt irányítottak. Ha ki akartam 
menni az utcára játszani a többiek-
kel, akkor reggel kimentem és nem 
jöttek utánam, de nem kísértek el 
az iskolába se, nem készítették el az 
uzsonnámat, ugyanakkor a hűtőben 
mindent megtaláltam, ahhoz, hogy 
remek szendvicset csináljak magam-
nak. Első osztályt kivéve sose ta-
nultak velünk a szüleink. De belénk 
épült a rend, hogy például amint 
hazamentem az iskolából, átöltöz-
tem, majd legelőször megcsináltam 
a leckémet, és csak utána minden 
mást. Máriabesnyőn jártam egy meg-
lehetősen szigorú óvónőképző szak-
középbe és Gödöllőn voltam kollé-
gista, ami szintén az önállósodáso-
mat erősítette.

 Vezetői ambíciói sose 
voltak?

 Tudatosan nem törekedtem rá, 
de egyszer vezettem óvodát. Ez rövid 
közjáték volt, de egyben a pályám leg-
nagyobb kihívásának tartom. 2009-
ben egy vezetőváltás miatt elmen-
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tem a pátyi oviból. Előbb Zsámbé-
kon egy családi napköziben dolgoz-
tam, s miután megszűnt, a szülők

Vasas Piroska majd 35 éve óvónő, amiből 27-et Pátyon dolgozott. És annak ellenére, hogy mindössze 
három évet lakott a faluban, ide is hazajár, olyannyira, hogy egy évtizede három óránál többet utazik 
naponta azért, hogy a Pátyolgató Óvodában dolgozhasson. A rendkívül lendületes, energikus óvoda-
pedagógus idén Páty Pedagógusa Díjat kapott, s ez alkalom kapcsán faggatom többek között szakmáról, 
magánéletről, elhivatottságról.
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Szakmai szabadság és önképzés

VASAS PIROSKA ÓVÓNŐ 

itt most én vagyok az óvó néni! 
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megkerestek, hogy vigyem tovább 
a gyerekeiket. Az önkormányzat ak-
kor épített új óvodát, és a régi épü-
letet átadta a református egyháznak, 
s az induló református oviban én 
lettem a vezető. Aztán nehéz sze-
mélyi ügyek jöttek, s két és fél év 
után visszaadtam a vezetői megbí-
zásomat. 

–
melyik épületben viszont évekig 
irányított.

– Kilenc évig a Csibe oviban 
voltam tagóvoda-vezető. De minden 
a szakszervezeti bizalmivá válasz-
tásommal kezdődött. Fiatal, lelkes 
óvónőként ugyanis mindenféle to-
vábbképzésre eljártam, nyüzsögtem, 
és megválasztottak, hogy képvisel-
jem az ovi érdekeit. A vezetőim is 
elismerték a munkámat, ha főisko-
lások jöttek gyakorlatra, többször 
kértek meg, hogy vállaljam őket, amit 
szívesen tettem. Több jelenlegi kollé-
ganőmet tanítottam így, sőt, olyan 
is van, akinek óvó nénije, majd gya-
korlatvezetője voltam, most pedig 
egy oviban dolgozunk. 1998-ban 
saját nevelési programot kellett írni 
az óvodáknak, s ekkor is elvégeztem 
egy továbbképzést, ahol a Lépésről 
lépésre programot ismertették, ami 
elsősorban vegyes csoportra készült, 
de homogén csoportban is nagy 
hangsúlyt fektet a differenciálásra. 
Ezt adaptálva írtuk meg a saját prog-
ramunkat, ami hatalmas munka volt. 
Nagyjából erre az időszakra tehető, 
hogy részben osztott, majd vegyes 
korcsoportú gyerekekkel folytattam 
a mindennapi munkámat, ami azóta 
sem változott.

 

 

Ha jól tudom, Pátyon vala-
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de részesei ennek azok a vezetőim, 
kollégáim is, akikkel eddigi pályafu-
tásom alatt együtt dolgozhattam.

 Piroska! Olyan lelkesedéssel 
beszél a hivatásáról, hogy el se 
tudom képzelni, valaha is más 
szeretett volna lenni, mint óvónő.

 Valóban mindig óvónő akartam 
lenni. Négy évig jártam oviba, s 
anyukámnak már akkor mondták, 
hogy „Piroska, a maga lányából 
biztosan óvónő lesz!” Rózsika óvó 
néni nem egyszer kérte, hogy tartsam 
meg az ének vagy a tesi foglalko-
zást, vagy mondta, hogy „gyerekek 
üljetek körbe és Pirike a képekről 
mesél nektek”.

 Ha a Pátyolgató számára kí-
vánhatna valamit, mi lenne az?

 Talán, hogy egy szép, új, tágas, 
minden jelenlegi részlegét egybe-
foglaló óvoda épüljön Pátyon, meg-
tartva a mostani remek közösségét. 

–

–

–

–

Előfordult már, hogy a legkisebbem 
2,5, a legidősebb ovisom pedig 7 
éves volt, ami elég komoly odafi-
gyelést kíván. A helyi nevelési prog-
ramot Lakatos Tamásné akkori 
óvodavezető javaslatára folyamato-
san vezettük be a csoportokba. Talán 
két év után kért meg, hogy a meg-
szerzett tudásommal, tapasztalatom-
mal segítsem a Csibe oviban dol-
gozók munkáját. Így lettem ott 
tagóvoda-vezető. Csodálatos kilenc 
év volt ez! Fantasztikus csapattal! 
Kiváló óvónők, dajkák, gyógype-
dagógiai asszisztens is segítette a 
munkánkat, mert sok nehezebben 
működő gyermekkel is foglalkoz-
tunk, de nagyon szerettük. Vidám-
ság, jókedv, humor és azonos ne-
velési elvek jellemeztek bennünket.

 Úgy tudom, hogy a fejlesz-
tőpedagógiába is belekóstolt.

 Időközben elvégeztem a fő-
iskolát, majd fejlesztőpedagógus 
diplomát is szereztem. Nagy szük-
ségét éreztem az elméleti háttér-
tudásnak, hiszen egyre több volt 
már 2005 körül is a különféle prob-
lémával küszködő gyermek. A mi 
csoportunkban ráadásul látássérült, 
enyhén értelmi fogyatékos és autista 
tüneteket produkáló ovis is volt. 
Az utóbbi évtizedben megnőtt a 
beszédhibás, a beilleszkedési-maga-
tartási zavarral küzdők száma. A 
rohanó élettempó, a társadalmi 
változások következtében a szülők 
kevesebb minőségi időt töltenek a 
gyerekükkel. Nem adnak támpon-
tokat nekik, hogy tudjanak tájéko-
zódni ebben a kaotikusnak tűnő 
világban. Sok szülő türelmetlen, s 
inkább kiszolgálja a gyerekét, nem 
hagyja önállósodni. Kiszolgálja, hogy 
ne kelljen nevelni, ne kelljen szembe-
szállni vele. Pedig amilyen türelmet-
len a szülő, olyan türelmetlen lesz a 
gyerek is a társaival, a szülővel, a 
vele foglalkozó felnőttel. Ritkán 
hallom a szülőktől a nemet is. Kevés 
vagy egyáltalán nincs szabály, elvárás 
a kicsik felé, pedig éppen ez adna 
biztonságérzetet számukra.

–

–

–

– A gyerek az otthoni élet tükre! 

 Tehát úgy gondolja, a sok, 
különféle névvel illetett fejlődési 
rendellenesség magyarázata a 
családban keresendő?

 
Egyértelmű azonban, hogy minden 
szülő jót akar a gyerekének, de az 
értő figyelmet mindig hangsúlyoz-
zuk. Persze a genetikát sem lehet 
kizárni, de talán kevésbé jellemző 
ok. Sajnos, kimondható, mert ki-
mutatott, hogy a mostani óvodás 
korú gyerekek erkölcsi, érzelmi, 
akarati élete általánosságban ala-
csonyabb szintű, mint volt 15–20 
éve. Fontos tehát, hogy a szülő 
érezze, a gyereke biztonságban van, 
szeretik, elfogadják, mert ekkor 
lehet igazán jól, őszintén együtt-
működni az óvónőnek és szülőnek 
a gyerek érdekében. Fontosnak tar-
tom megemlíteni, hogy a gyermek 
elsősorban a családé, az óvoda csak 
kiegészítő szerepet tölt be. Éppen 
ezért fontosnak tartom a szülőkkel 
való őszinte, együttműködő kapcso-
lat kialakítását, a csoportban dolgozó 
felnőttek azonos nevelési elveit, kö-
vetkezetes elvárásait. Mindezek alapja 
azonban a gyermekek feltétel nélküli 
elfogadása, szeretete. Ez csapat-
munka! Pontosan emiatt úgy ér-
zem, hogy ezt a díjat bár én kaptam, 
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–

–

–

–

–

–

  Anna, meglepetésként érte 
a kitüntetés híre vagy sejtett va-
lamit?

 Az egyik online-értekezletünkön 
közölte Mariann, az igazgatónk, hogy 
engem javasolna az önkormányzat-
nak, és a kollégák támogatták, ami 
rendkívül jólesett. 

 Pontosan mikor kezdett a 
Bocskaiban?

 1993-ban, de előtte már 1983-
tól képesítés nélkül, levelezős hall-
gatóként tanítottam Budakeszin. 
1984-ben végeztem a Zsámbéki 
Tanítóképzőn. Vanyekné Erzsikénél 
kezdtem, harmadik osztályosokat 
kaptam, lassú-gyors csoportbon-
tásban oktattuk a matekot és a ma-
gyart. Remek csapat volt, a Máltai 
Szeretetszolgálat pátyi házából is 
járt hozzám hat hallás- és mozgás-
sérült. Az osztályommal ellátogat-
tunk a Máltába, vittünk egy kis mű-
sort, s azóta ez hagyománnyá vált, 
ahogy a Naplemente Idősek Ott-
honát is évente látogatjuk Anyák 
napján, Idősek napján, karácsony 
tájékán.

  Nagy álma teljesült a taní-
tással, vagy így hozta az élet?

 A tanítás mellett a lakberen-
dezésen gondolkodtam, és ez is kis-
koromtól elkísért, mert mindig ren-
dezkedtem. És annak rendje-módja 
szerint a mackóimat is tanítottam: 
nagyanyám vizes ládájára kiültettem 
őket sorba és nekik olvastam. Nagy-
apám olvasott napilapokat, és azok-
nak a szélén gyakoroltam a nagy-
betűket, majd segített a kisbetűk 
írás-olvasásában is. Ovis koromban 
a Dörmögő Dömötört úgy járattuk, 
hogy én magam olvastam. Aztán 
egy évet képesítés nélkül dolgoz-
tam az óvodában Szöllősi Béláné 

Több mint negyedszázada tanít a Bocskaiban, tősgyökeres pátyi, szenvedélyesen szeret kirándulni és 
kertészkedni, jól ismeri a faluját, mindig mosolyog, s idén általános iskolai tanítóként ő kapta a Páty 
Pedagógusa Díjat. Silingi Annával a kitüntetése kapcsán beszélgettünk. A két lányt felnevelő és a biztos 
hátországot jelentő, hasonló gondolkodású férjjel élő tanító minden gondolatában tetten érhető a hivatás-
szeretet.
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ram körülöttünk, hétfőn gyakran fá-
radtan érkeznek a gyerekek az iskolába.

  Több mint negyven éve áll 
a katedrán, nemzedékek nőttek 
föl a keze alatt. Fel tudja még 
idézni az első napját, amikor ta-
nítóként lépett be a tanterembe?

 Budakeszin negyvenfős, nehéz 
osztályban kezdtem. Beléptem, a 
gyerekek, másodikosok, rám néztek 
egy pillanatra és össze-vissza nyü-
zsögtek tovább. Megálltam és hall-
gattam, vártam, aztán lassan elcsen-
desedtek és megszületett a kapcsolat 
közöttünk. Mindez valahogy belül-
ről jött. És a mai napig így történik. 
Ma is jó előre megtervezem az órá-
imat, aztán az adott helyzet alakítja. 
Úgy gondolom, konkrétan nem lehet 
megtervezni a tanítást és a nevelést 
sem. Egyik gondolat szüli a másikat, 
hiszen élő embe

–

–

rekkel foglalkozunk, 
de aki ezt a pályát választja, annak 
természetes, hogy megtalálja a meg-
felelő utat a gyerekekhez. 

2020. augusztus  szeptember–

vezetése alatt, s akkor döntöttem, 
hogy inkább tanító leszek. 

  Emlékszik olyan tanítójára, 
akit példának tekintett?

 Az első kiváló tanító nénim 
Kozma Józsefné, Lídia néni volt, 
Kollár Nelli kolléganőm anyukája. 
Majd Tóthné Marika néni inspirált 
leginkább, a mai napig hallom, ami-
lyen élvezetesen mesélte Bimbi és 
Botond tanulságos történeteit. Na-
gyon szerettem iskolába járni, tanul-
ni, délelőtt-délután váltásban voltunk. 
S emlékszem, milyen izgi volt az Öreg-
iskolából sötétedéskor hazamenni…

  Miként emlékszik a falura, 
Pátyra abból az időből?

 A 70-es években minden kicsi 
volt és baráti, nyugodt. Bátran játsz-
hattunk az utcán is, vasárnap pedig 
csend és nyugalom honolt minden-
hol. 

Ma már túl sok is a hétvégi prog- 

–

–

–

–

Gyerekként vasárnap néha unat-
koztunk is, mert nem szomszédol-
hattunk, vasárnap a családok pihen-
tek. 
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zés, a tanulás azonban elengedhe-
tetlen az ember számára, ez megóv 
a kiégéstől is. Számomra nagyon 
fontos a kooperatív tanulás mód-
szertana, ami a csoportos feladat-
megoldást jelenti, reális önismeretre 
tanít, s a gyerekek érzelmi intelli-
genciáját is jól fejleszti. Óriási jelen-
tőségűnek tartom a reggeli, napin-
dító, nem irányított beszélgető kö-
rünket, ami ráhangolja a gyereke-
ket egymásra, az iskolára, segíti a 
közösséget. Mindig kerestem az al-
ternatív megoldásokat, s 2017-ben 
egy évre el is mentem egy ilyen is-
kolába, kis létszámú, problémás 
gyerekekkel foglalkoztam. Nagyon, 
nagyon sokat tanultam, azt hiszem, 
mindenkinek szükség lenne hat-hét 
évente egy másik környezetben dol-
gozni vagy akár csak pihenni és 
tanulni. Aztán a pátyi szülők és Junek 
Mariann hívására visszajöttem, s na-
gyon jól döntöttem. Egyre nehezebb 
ugyanis a diákokat motiválni, szükség 
van új módszerek kidolgozására. S 
úgy érzem, megtaláltam azt, ahogyan 
színesebbé tudtam tenni magamat 
és a munkámat is. És a gyerekek 
észre is veszik!

  Anna osztálya rendszeres 
látogatója a Közösségi Ház kiállí-
tásainak, sőt, a falu különböző 
pontjain is feltűnik a kis csapata 
a délelőtti tanítási időben. 

 Sok órát tartok nem osztály-
teremben, a Nagyréten, a Pince-
hegyen és a falu más területein. 
Talán mert tősgyökeres pátyi vagyok 
és rettenetesen szeretek kirándulni, 

–

–

utcát ismertünk gyerekkorunkban. 
Ezt a szülőknek is hangsúlyozom, 
hogy ne csak program, program 
hátán legyen a gyerekkel, hanem 
lehet kézen fogni és sétálni velük 
akár a faluban is, és közben mesélni 
nekik Pátyról, vagy beszélgetni ve-
lük bármiről.

  Anna mennyire vesz részt a 
falu tágabb közösségi életében?

 Jó pár éve még részt vettem a 
Közösségi Ház programjainak szer-
vezésében, cikkeket írtam, fotóztam, 
de ma erre már nincs időm, a gyere-
keket azonban viszem a községi 
eseményekre. Azt látom ugyanis, 
hogy az újabban ideköltözők nem 
igazán tudnak kapcsolódni, pedig 
fontos lenne, hogy mindannyian 
ismerjük és magunkénak érezzük a 
települést, ahol élünk.

–

–

nem múlhat el családi kirándulás 
sem, hogy ne azzal a szemmel is 
vizsgálódnék, hogy ide majd elho-
zom a tanítványaimat. Ha a nyári 
élményeikről beszámolnak, több-
ször kérdezik: „Anci néni te min-
denhol jártál?” A lakóhely isme-
retét pedig kiemelten fontosnak 
tartom. A helyi értéktár hűséges 
vezetőjével, Czentár Lacival együtt-
működve az alsósoknak is szer-
vezünk remek helytörténeti sétá-
kat. Pár éve az iskolától elmentem a 
gyerekekkel az Arany János utcai 
játszótérre. Megdöbbenésemre, 
többen megkérdezték útközben: 
„Anci néni még Pátyon vagyunk?” 
Fura nekem, hogy az itt élő csalá-
dok nem járják be a falut, mi minden 
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–
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–

  Ezek szerint Annának ez 
mindig sikerült? 

 Az elején volt, aki két vállra 
fektetett, de feladni sose szoktam. 
Budakeszin a kisegítőben is helyette-
sítettem, s ott is meg tudtam tartani 
az órákat – erre szoktam gondolni 
ilyenkor. De kaptam egyszer egy 
autista tanítványt, akiről annak ide-
jén azt mondták, hogy rossz, neve-
letlen gyerek. Ekkor már számos to-
vábbképzést elvégeztem, de itt ke-
vésnek bizonyult a tudásom, pszi-
chológus támogatott. Ma már sok 
a fejlesztőpedagógus, akik nagyon 
sokat segítenek, hiszen egyre több 
gyermeknek van szüksége külön 
fejlesztésre.

  Említette a képzéseket. Ho-
gyan birkózott meg a hirtelen jött 
digitális oktatással?

 Az elején nagyon élveztem, s 
bevallom nagyon sokat tanultam a 
gyerekektől is, noha csak 2. osztá-
lyosok voltak. És sokkal fárasztóbb 
volt, mint a személyes oktatás, az 
egész napomat igénybe vette. De 
úgy érzem, egyben tudtam tartani 
az osztályt, s az ismeretátadás is 
megtörtént. Nagyon pozitívan ha-
tott, hogy a tanévzárón személyesen 
is tudtunk találkozni. 
Szülők, gyerekek betartották a sza-
bályokat, de nagyon reméljük, hogy 
nem így fog folytatódni. Az önkép-

A Pátyi Székely Kör szeretettel meghívja Önt és kedves barátait, ismerőseit 
 a 

Pisztrángok kara című irodalmi rendezvényére.
Helyszín: Hagyományok Háza – ajos tca m

2020. szeptember 25-én, pénteken, 19 órai kezdettel

2071 Páty,  Kossuth L  u  és Kincse  köz

Pisztrángok kara – Erdélyi magyar írók irodalmi estje

Előadók: Dr. Megvigy Endre irodalomkutató és Dr. Szabó András előadóművész

Gyerekként vasárnap néha unatkoz-
tunk is, mert nem szomszédolhat-

tunk, vasárnap a családok pihentek.
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–

–

–

–

 Tudja, hogy történelmet ír 
a Bocskaiban? Az iskola alapí-
tása óta egyetlen év kivételével 
csak Pátyon lakó igazgatója volt 
az intézménynek, több cikluson 
keresztül pedig csak női vezető 
állt az élén. 

 No, most megtört a sorozat. 
Egyébként minden új ember hoz 
valamennyi változást magával. Ter-
mészetes, hogy másként gondolko-
dik férfi és nő, és biztosan más 
szemlélettel közelít, aki nem a tele-
pülésen lakik, de ez nem hátrány, ez 
adottság. És Érd nem is a világvége. 
Ráadásul nem teljesen idegenként 
érkeztem, hiszen a Pedagógiai Szak-
szolgálat alkalmazásában, mint utazó 
gyógytestnevelő már dolgoztam a 
Bocskai iskolában, heti egy napot 
tanítottam. Július óta, a szabadsá-
gom alatt is járom a szervezeteket, 
amelyek szoros kapcsolatban van-
nak az iskolával (a társ intézmények, 
az egyházközségek, a PSE…), leg-
először pedig felvettem a kapcso-
latot az önkormányzattal…
Mindenhol örömmel fogadnak, és 
azt tapasztalom, hogy együttműkö-
désre készek a pátyiak. Kicsit utána-
jártam az iskola és a település múlt-
jának is, hiszen az épületek, a tárgyak 
történeteket hordoznak. S jó látni, 
hogy a község megőrzi ezeket: pél-
dául Iskola utcának hívják, ahol a 
régi iskola van…

 Említette, hogy Érden lakik, 
tehát nem messziről jár Pátyra. 
A szakmai pályáját tekintve hon-
nan érkezett a Bocskaiba?

 A Pest Megyei Pedagógiai Szak-
szolgálat Budakeszi Tagintézmé-
nyénél dolgoztam, gyógytestneve-
lőként hat évig. Elsősorban mint 
utazó testnevelő jártam a környező
iskolákat. Előtte pedig az érdi Vö-  

rösmarty Mihály Gimnáziumban 
tanítottam szintén nyolc évet, test-
nevelést. És van egy innovatív kis-
vállalkozásom, amiben mozgáste-
rápiával foglalkozunk, fejlesztő fal-
mászással segítjük például a figye-
lemzavaros gyerekeket, azokat, akik-
nek mozgás terápiára van szüksége, 
de túl unalmas lenne a TSMT, vagy 
az alapozó terápia, vagy ezek a terá-
piák mellé kiegészítő sportot keres-
nek, ahol kiteljesedhet a gyermek 
személyiségfejlődése.

 Miért pont a falmászás?
 Külföldön sok jó példa van már 

erre, Magyarországon is több műhely, 
köztük például Erőss Zsolt felesége, 
Sterczel Hildának a csapata is al-
kalmazza. Egyébként a hegymászás, 
túrázás középiskolás korom óta sze-
relmem. Végeztem túravezető tan-
folyamot, hegymászást oktattam, 
vezettem csoportokat olyan magas-
hegy-csúcsokra, mint a szlovákiai 
Triglav vagy az ausztriai Gross 
Gloclokner. És ipari alpinista kép-
zettségem is van, sőt évekig nyaranta 
dolgoztam építkezéseken, nagyren-
dezvényeken. Ipari beruházásokon 
műszaki munkát, fesztiválokon szín-
padépítést vállaltunk. Egy budaörsi 
magán fejlesztőházban is dolgoztam 
pár évig, és láttam, mennyire sok 
gyereknek van szüksége mozgás-
terápiára.

 Ha jól sejtem, akkor nem 
volt kérdéses érettségi után a 
pályaválasztása.

 Nem, mert mérnöknek ké-
szültem, az első szakmám irányítás-
technikus, ipari gépek programo-
zását tanultam, s a Műegyetem egyik 
kisebb részlegének rendszergazdá-
ja voltam, mint informatikus egy 
évig és még egy évet szintén ilyen 
munkakörben töltöttem el. Aztán 

–
–

–

–

Hobbinak indult, aztán hivatása lett a tanítás. „Az iskola minden zegzugát szeretem, szükségem van az 
iskolai levegőre is” – mondja Fenyvesi Zsolt, a 39 éves testnevelő, fejlesztő, egy innovatív kisvállalkozás 
tulajdonosa, s a következő tanévtől a pátyi Bocskai iskola igazgatója. A tanévkezdés előtti számtalan 
teendője mellett Zsolt örömmel vállalta a beszélgetést. 

Informatikus, gyógytestnevelő, hegymászó, mozgásterapeuta

FENYVESI ZSOLT A BOCSKAI ÚJ IGAZGATÓJA

2002-ben jelentkeztem a Budapesti 
Műszaki Főiskola Kandó Kálmán 
Karára, s egyszerre jártam ide és a 
Pécsi Tudományegyetem Főiskolai 
Kar testnevelő tanár szakára, de az 
utóbbit csak hobbiból kezdtem el. 
A hegymászáshoz kapcsolódva csak 
ezt a szakot találtam a felsőfokon, s 
azért Pécsett, mert ott volt a legrö-
videbb a képzési idő. De viszony-
lag hamar kiderült, hogy együtt 
nem fog menni, így két év után a 
Kandót abbahagytam.

 Gazdaságilag nézve, nem 
túl biztató pálya mellett tette le a 
voksát. Gondolom, nyomós oka 
lehetett.

A gyerekek nyelvén egyébként min-
dig értettem, túrázós, síelős tábo-
rokat vezettem, a hittanos táborok-
ban is gyakran rám bíztak kisebbe-
ket… Aztán a Testnevelési Egye-
temen is elvégeztem az egyetemi 
kiegészítőt és még újabb képzés-
ként a gyógytestnevelést. De a 
mérnöki szemlélet, gondolkodás-
mód is a mai napig jellemez. 

 Ez a vezetésben sem hát-
rány, amint a műszaki jártasság 
is nagy előny az épületüzemel-
tetési feladatoknál.

 Így igaz, és e mellett peda-
gógusként sokfelé tudok egyszerre 
figyelni, ami most az iskolán belüli 
ügyekre koncentrálódik majd job-
ban, hogy működjön a fűtés, az infor-
matikai rendszer, a szakmai stáb… 

–

– A gyakorlat, amikor az órán 
valóságos, élő gyerekekkel találkoz-
tam, az maga volt a csoda – éreztem, 
tudtam, hogy ezt kell csinálnom. 

–

–
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A gyakorlat, amikor az órán
valóságos, élő gyerekekkel

 találkoztam, az maga volt a
 csoda – éreztem, tudtam,

 hogy ezt kell csinálnom. 
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pedagógusi munkakörbe megy visz-
sza, két új igazgatóhelyettesem lesz, 
s még néhány szaktanárt várunk. A 
gyereklétszámunk 450 fő.

 Milyen további átalakulások 
várhatók? Az iskola jelenlegi pro-
filját meghatározza a magyar-
német két tanítási nyelvű osz-
tály működése, és a lovaskultúra 
Testnevelő szakos igazgatóként 
tervezi, hogy inkább a sport felé 
erősíti az iskola jellegét?

 Természetesen, megfordult 
a fejemben, de a sporttagozathoz 
sokkal nagyobb infrastrukturális hát-
tér kell, s jelenleg örülök, ha lesz 
testnevelő tanár az iskolában. Ha 
azt gondolja valaki, hogy most 
kifordítom a Bocskait a négy sarká-
ból, olyan változások, esetleges re-
torziók lesznek, akkor téved, mert 
a pedagógiai folyamatok nem egy-
két évre szólnak, nem véletlen, hogy 
ötéves igazgatói ciklusokat hirdet-
nek, hiszen ennyi idő alatt láthatók 
az eredmények. A lovaskultúra okta-
tás csak a vírushelyzet miatt maradt 
el, mert az átmeneti nehézséget ta-
valy az önkormányzati támogatás 
megoldotta. Most, szeptemberben 
újra indul az 5-6. évfolyamon a 
szokott módon. A munkaközösségi 
struktúrát azonban szeretném kicsit 

–

–

megváltoztatni, a pedagógiai prog-
ram esetleges változtatásait pedig a 
munkaközösség vezetőkkel beszél-
jük át. A szülői közösség felé is sze-
retnék nyitni egy új programsoro-
zattal: Pécsi Rita neveléskutató lesz 
az első vendége az ősztől induló
szülők akadémiája projektnek, amely-
ben gyermekorvos, edző, fejlesztő 
pedagógus, pszichológus tart majd 
előadást az „elég csak elég jó szü-
lőnek lenni” mottó jegyében. 

 Ön már 2019-ben is pályá-
zott az iskola vezetésére. 

 Tavaly még bemutatkozhattam, 
aminek nagyon örülök, a szülőknek, 
a pedagógusoknak is. Külső pályázó-
ként jó eredményt értem el, de egy 
évre még a régi igazgatót bízták meg 
a vezetéssel. Idén újra kiírták, ismét 
megpályáztam és elnyertem.

 Zsolt ezek szerint kitartó. 
Úgy tudom, a hosszútávfutás is 
végigkísérte az életét, ahhoz szin-
tén kell a kitartás. A vezetés ugyan-
csak megkívánja a türelmet és
kitartást, és más munkarendet 
követel, mint az alkalmazotti stá-
tusz, s az otthoni időbeosztást is 
befolyásolja. Fiatal családapaként 
hogyan számol ezzel? 

 Három gyermekünk van, 5, 7, 
9 évesek a lányok. A feleségem is 

–

–

–

–

INTERJÚ

Az intézmény működtetéséről leader 
típusú vezetőként gondolkodok: fon-
tosnak tartom lelkesedni és lelkesí-
teni, bízni a munkatársak tudásában, 
tapasztalatában, kreativitásában, épí-
teni a közösséget kívül, belül. 

–

–

–

–

Mind-
eközben persze a jogszabályok, a tan-
kerületi rendszer szabta korlátozá-
sokat is figyelembe kell venni. Az 
adminisztráció nagyon megnöve-
kedett, de az iskolatitkár és a he-
lyettesek segítenek ebben a mun-
kában. A Szakszolgálat munkatársa-
ként sok iskola életébe beleláttam, 
megfigyelhettem ki hogyan old meg 
egy-egy problémát, több iskola jó 
példákkal szolgált és jó kapcsolatot 
építettem az intézményvezetőkkel. 
A Szakszolgálat munkatársaként 
pedig sok-sok igazgatói tanácsülést 
hallgattam végig…

 A beszélgetésünk során 
többször telefonált, s láttam a 
határtalan lelkesedését és lelke-
síteni tudását. Feltételezem, hogy 
határozott elképzelésekkel ren-
delkezik az intézmény jövőjéről. 
Öt év múlva milyen iskolát irá-
nyítana szívesen Pátyon?

 Azt gondolom, hogy a jövőkép 
részletei folyamatosan változnak,
de a lehetőség most is ott a Bocskai-
ban, hogy a Zsámbéki-medence 
kiemelt iskolája legyen. Mert jó hely-
zetben van, támogató közegben
működik. Egy innovatív csapattal 
pedig könnyen lehet jót tenni! 

 Még hiányzik tanerő a csa-
patból a szeptemberi kezdéshez?

 33 fős tantestületet vettem át, de 
pár nap múlva már 35-36 főre emel-
kedik a létszám, s még hirdetünk állá-
sokat. A háromfős eddigi vezetés 

Az intézmény működtetéséről
leader típusú vezetőként

gondolkodok: fontosnak tartom
lelkesedni és lelkesíteni, 

bízni a munkatársak tudásában,
tapasztalatában, kreativitásában,
építeni a közösséget kívül, belül. 
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INTERJÚ

Szádváriné Kiss Mária

„KÁROS VAGY HASZNOS?”

2020. 
szeptember 16-án (szerdán) 18 órakor 

 Hogyan használhatjuk 
okosan okos eszközeinket? Jó vagy rossz a vírus hozta 
online világ? Milyen veszélyei lehetnek kisiskolás korban? 
Néhány gondolatébresztő kérdés a közismert nevelés-
kutató, Dr. Pécsi Rita előadásából.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a kiváló előadó 

iskolánk, a 
Bocskai István Magyar–Német Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola vendége lesz.
Az előadás nyitott, mindenkit szeretettel várunk, aki 
felelősen gondolkodik erről a témáról szülőként, nagy-
szülőként, dédiként, óvó néniként!

SZÜLŐK AKADÉMIÁJA A BOCSKAIBAN!

Fenyvesi Zsolt – intézményvezető

„Hogyan tovább? 10 hét karantén. Egyeseknek bezártságot, 
másoknak társas beszűkülést, többünknek egymásra rácsodálkozó 
boldogságot jelentett. De világossá vált számunkra, hogy mi az, 
amitől egyesek rosszul, mások könnyek között is jól vannak? 
Tanárosan szólva: vizsgaidőszak van.
Vizsgázik a család, az iskola… Kiderül, hogy jövőben fel 
tudjuk-e használni azt a tudást, amire most szert tettünk. 
Újra megnyíltak a régi terek: templomok, boltok, munka-
helyek és iskolák. Gyakran halljuk: ezután semmi sem lesz 
olyan, mint régen. Miért? Mert mindenhová egy nagyon erős új 
tapasztalattal a tarisznyánkban fogunk visszatérni. Átéltük 
mindennek a hiányát, de valami újat is.” Pécsi Rita

„Miről szól ez a sorozat?
Azokat a kérdéseket igyekszünk megválaszolni - Joseph Kentenich peda-
gógiájának alapján -, amelyek hosszú távon befolyásolják a személyiség 
formálódását. Pl. Mi is az érzelmi intelligencia és miért fontos a 
fejlesztése? Hogyan nevelhető a népbetegséggé vált kötődés- és döntés-
képesség? Férfias fiúk, nőies lányok nevelése - aktuális ez még? Hogyan 
motiváljunk, hogyan értékeljünk? Valóban épít a kritizálás? Mi az apa 
funkciója a gyermek életében a mai megbolydult szülői szereposztásban? 
- és számtalan hasonló, minden szülőt és nevelőt nap mint nap foglalkoz-
tató feszítő kérdésekre kerül majd sor.” (A Szerző)

„Ha egy nehézség miatt mérgelődünk, éppen azt az energiát pocsékoljuk el, amivel leküzdhettük volna.”

Uzsalyné Pécsi Rita: A nevelés az élet szolgálata 1-6. kötet

KÖNYVAJÁNLÓ

asszertív kommunikáción alapuló 
vezetéssel egy szervezetben sok-sok 
problémát meg lehet oldani, illetve a 
probléma megjelenését ki lehet kü-
szöbölni. Persze, nem kis feladat, 
de állok elébe. 

egy stabil családi háttér mellett lehet 
nyugodtan elmerülni az új kihívá-
sokban. A baráti körünk is elég sok-
rétű és kiterjedt Budapesten és itt 
Érden is. Imádkozó szívvel gondol-
nak rám. Hiszem, hogy egy jó szán-
dékú, mindenki hasznát kereső, 

pedagógus, francia-történelem sza-
kos a budafoki református iskolában. 
Természetesen, otthon támogatnak 
a munkámban, ahogy eddig is. Bár 
nehéz négy nő elvárásának megfe-
lelni. (mondja mosolyogva)Fontos, 
hogy otthon minden rendben legyen,

További információk: www.pecsirita.hu
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PSE HÍREK

Terveink szerint szeptember 2. hetében elindíthatjuk sportfoglalkozásainkat 
a már megszokott időpontokban. Részletek honlapunkon az Edzések és 
a Dokumentumok menüpontokban. 
Az edzéseken való részvétel egyik fontos feltétele a Sportolói regisztráció, 
melyet szintén honlapunkon találtok meg. Amennyiben gyermeketek 
nálunk szeretne sportolni és még nem regisztráltátok egyesületünknél az 
edzések megkezdésével egyidőben tegyétek meg. Az idei év számunkra 
is változásokat hoz, hiszen a koronavírussal kapcsolatos szabályozások 
miatt, a szülők nem látogathatják az iskolai termekben zajló edzéseinket, 
bemutatkozó óráinkat. Erre itt is felhívjuk figyelmeteket, kérjük, tartsátok 
be a pátyi intézményekre vonatkozó előírásokat, melyek lényegét honla-
punkon is megtaláljátok.

A Pátyi Sportegyesület Ritmikus Gimnasztika szakosztálya idén nyáron 
is edzőtáborozott júniusban és augusztusban is. A gimnasztika tréningek 
mellett Kispál Anita segítette munkánkat balettóráival. A lányok nagyon 
szorgalmasak voltak, rengeteget fejlődtek. Nagyon büszkék vagyunk rájuk 
és köszönjük odaadó igyekezetüket!
Szeptembertől szeretettel várjuk régi és új tanítványainkat, remélve, hogy 
kipihenten és újult erővel kezdhetünk el újra együtt dolgozni!
A beiratkozásra szeptember első hetében kerül majd sor, aminek pontos 
időpontját a Pátyi SE honlapján lehet majd megtalálni.
Az induló edzések menetéről (kezdő, haladó és a versenyző csoportok 
számára) a beiratkozáson nyújtunk bővebb tájékoztatást.

Egyesületünkben egy újabb sportággal is megismerkedhetnek az alsós 
kisiskolások az idei évtől.
Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését, akik érdeklődnek a kézilabdázás 
iránt, és akik szeretnének megismerkedni a játék alapjaival szivacskézilabda 
foglalkozásainkon. (7-8 éves kortól) A szivacskézilabdázás a gyerekek első, 
versenyélményt is nyújtó találkozása a labdával. Felkeltheti a mozgás, a rend-
szeres sportolás iránti vágyat, másrészt érdeklődést kelthet valamilyen sport-
játék iránt, elősegíti a kézilabdázás megkedvelését. Részleteket honla-
punkon találtok, az edzések a 3. héten indulnak.
Friss információinkat keressétek honlapunkon,  vagy a 

.

RITMIKUS SPORTGIMNASZTIKA

SZIVACSKÉZILABDA

www.patyise.hu
Pátyi SE facebook-oldalán

PSE-FOGLALKOZÁSOK

Kéringer Johanna  Pátyi RG vezető edző–

FOCIZZ VELÜNK

U17-es lány csapat:

Kedd, csütörtök: 18:00 - 19:30

U17-es csapat:

Hétfő, szerda, péntek: 17:00 - 18:30

U19-es csapat:

Hétfő, szerda, péntek: 17:00 - 18:30
 

Érdeklődni lehet:

 
A Pátyi Sportegyesület U17-es lány 
csapatába keres 2004-2009 között 
született játékosokat.
Edzések időpontja augusztusban:

 

A Pátyi Sportegyesület U17-es 
csapatába 2004, 2005, 2006-os 
születésű játékosokat keresünk.
Edzések időpontja :

 

A Pátyi Sportegyesület U19-es 
csapatába 2002, 2003-as születésű 
játékosokat keresünk.
Edzések időpontja:

 
Szabó Norbert  utánpótlás edzőnél 
06 20 364 9824, 
(utánpótlás szakmai vezető helyett)

–
info@patyise.hu
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Augusztus elsején forró nyári nap volt, kora délutántól hirdették a pincehegyi vásárt, a pincehegyi 
borászok, illetve pincetulajdonosok szervezete és segítőik várták a vendégsereget, mintegy az elmaradt 
Pátyi Pincenapok pótlására számítva. Azonban alig szállingóztak az érdeklődők öt-hat óráig, aztán amint 
a forróság enyhült, egyre többen sétálták végig kóstoló poharukkal a hangulatos pátyi pincehegyet,
 és tértek be a pincékbe. 

Borral Barangoló

NYITOTT PINCÉK ÉS KÉZMŰVES VÁSÁR

Daruka Mihály múzeumvezető hihetetlen lelkesedéssel 
mesélt a vásárban a 16. századi biblianyomtatásról, 
s a technikát részben ki is próbálhatták a vállalkozó 
szellemű ifjak. Megtudtuk, hogy elkészítették a korhű 
nyomdagépet, kézzel kivésték a betűk gyártásához 
szükséges 375 darab acél verőtövet és 1,5 tonna ólomból 
50 ezer betűt öntöttek ki. A kíváncsiskodóknak meg is 
mutatta a Károli Gáspár által fordított 1590-ben készült 
Szentírás korabeli papíron készült hiteles másolatpéldányát. 

A kedves, vendégmarasztaló gazdák ízletes boraik 
mellé finom falatokat kínáltak, néhány helyen pedig 
remek bográcsos étek is készült, aztán hol cigány-
prímás húzta a talpalávalót, hol népszerű dzsessz-
slágereket énekelt gitárkísérettel a bársonyos hangú 
énekesnő. A gyerekek, családok számára is kínáltak 
arcfestést, textil és egyéb anyagokból ajándéktárgyak 
készítését, pincehegyi kincskeresést, és nagy sikert 
aratott a szabadulópince is…

Kinyitottak a régiek: a Gáborok Háza, Szeitz Zsolt, 
a Bednár, a Simon, a Déberling, a Nyitrai pincék, a jó 
pár éve indult különleges vendéglátó hely, a C’est la vie 
Café. S megnyitottak újak is: az impozánsan felújított 
Hangulatpince Futó Gábor és Cseke Dóra tulajdona, 
Darab Tibor és Somosi Erika Élmény pincéje, ahol 
lányaik is lelkesen foglalkoztatják a gyerekeket és a 
Pincekő, amit egy éve vettek Bara Emőkéék.

A pincékbe lépve, a régi vagy új tulajdonosokkal 
szóba elegyedve sok-sok színes történetre derült fény, 
amelyek mind-mind a pátyi pincefalu különlegességét 
nyomatékosítják, s a gazdák azon törekvését mutatják, 
hogy e hatalmas kincse a falunak épüljön, szépüljön, 
élettel telítődjön. Erről beszélt az ifjú rendezvény-
szervező szakember, az édesapja borát tíz éve érlelő 
hobbi borász, a régi mesterségeket bemutató rendez-
vénypincét álmodó család, a jogász házaspár, aki kora-
beli építőelemeket felhasználva építette újjá az egykori 
pátyi szolgabíró pincéjét. És a már jó pár éve itt 
borászkodó „nagy öregek” vágya is az, hogy Páty 

minél határozottabban felkerüljön a magyarországi 
borturizmus térképére. Mindez pedig összhangban áll
az Önkormányzat elképzeléseivel, a Képviselő-testület 
jelentős összeggel támogatta a Budakörnyéki Borkul-
túra Egyesület első Borral Barangoló programját is. 

A helybéli, a fővárosból vagy a szomszéd települé-
sekről érkező vendégektől ugyancsak lépten-nyomon 
elismerő szavakat lehetett hallani, a többségében kéz-
műves portékáikat kínáló vásározók szintúgy dicsérték 
az egyedi, különleges hangulatú pincehegyet. A szervezők 
pedig ígérik, nem ez volt az utolsó Borral barangoló a 
pátyi pincehegyen. Mert nem a pincenapokat pótolták 
sikeresen, hanem egy új, egyedi, ígéretes rendezvény 
született.  

MSK z

Vendégségben Pátyon a Vizsolyi 
Biblianyomtató Műhely Élménymúzeum
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A Budakörnyéki Borkultúra Egyesület köszöni azt a pincék és 
a borok iránti érdeklődést, ami tapasztalható volt augusztus 
elsején délután és este. A Pincehegy nem mindennapi környeze-
téhez, nem mindennapi hangulat párosult a vásárosok, a pince-
gazdák és a mindezekre kíváncsi látogatók jóvoltából. Jó volt 
együtt lenni, beszélgetni, Borral Barangolni...
Jó volt találkozni az ismerősökkel és a sok új kirándulóval, akik 
most felfedezték maguknak a Pincehegyet. Továbbá köszönet 
Páty Község Önkormányzatának a rendezvény támogatásáért! 
Azon leszünk, hogy ezt az alkalmat kövessék még hasonlók!

KÖSZÖNET

Budakörnyéki Borkultúra Egyesület (BBE)
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„Ebben a sajnálatos helyzetben viszonylag gyorsan kellett 
reagálnunk a változásokra annak érdekében, hogy vállalt 
feladatainkat egy nem éppen ideális környezetben is megfelelő 
módon el tudjuk látni” – kezdi Szilágyi Gábor.  Mint mond-
ta, a központi irányítást végző szerv, az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóság is mindenben eleget 
kívánt tenni a helyzethez igazított szabályozásnak, ami 
sok szempontból jelentős korlátozást jelentett a helyi 
csapat számára is. „Nem volt lehetőségünk a megszerzett 
tudásunk karbantartására, elmaradtak a rendszeres szerelési 
gyakorlatok. A tavalyi évben voltunk először az országos 
kismotorfecskendő versenyeken, amelyek ugyancsak nem lettek 
megtartva – sorolja –, és a korlátozások miatt az ezeket 
megelőző rendszeres felkészüléseinkre se kerülhetett sor.”

„Ezt ellensúlyozta azonban – veszi át a szót Maxim 
József  parancsnok – az a tény, hogy a korábbiakhoz képest 
lényegesen több éles beavatkozást hajtottunk végre. Sajnos, 
megnövekedett a tűzoltósági beavatkozások száma. Ekkor volt 
lehetőségünk mozgásban maradni és együttműködni a hivatásos 
és önkéntes tűzoltóságok képviselőivel. Az esetek között előfor-
dultak kazaltüzek, a változékony és olykor szélsőséges időjárás 
következményeként eláztatott pincék, és lakóterek kármente-
sítése, illetve a közúti balesetek alkalmával a műszaki mentést 
végeztük, illetve segítettük. Két alkalommal nyújtottunk segítséget 
Budaörsön és Biatorbágyon keletkezett erdőtüzeknél. Egy esetben 
egy törökbálinti háztűznél. Mindezek mellett hetente 3 alkalom-
mal vállaltuk községünk közösségi tereinek fertőtlenítését. 
Március óta 21 alkalommal jártuk végig a falut, ami több mint 
250 km utat jelent. Tagjaink összesen 612 órájukat áldozták 
a feladatra.” 

Jelentés a Tűzoltó szertárból

FERTŐTLENÍTÉS, TŰZOLTÁS, KÁRMENTÉS
Az elmúlt néhány hónap jelentős változást hozott mindannyiunk életébe. Nem kivétel ez alól községünk 
tűzoltó egyesülete sem. A fiúk a kialakult pandémiás helyzetben is megállták helyüket, mindennapi 
teendőik mellett hetente több alkalommal végezték el településünk nélkülözhetetlen közösségi tereinek, 
intézményeinek és épületeinek fertőtlenítését, növelve ezáltal azok biztonságos használatát. Lapunk 
megkérte a vezetőség tagjait, Szilágyi Gábor titkárt, Maxim József  parancsnokot és az egyesület elnökét, 
Balogh Istvánt, foglalják össze az elmúlt félév eseményeit.

„Külön szeretnénk megköszönni azoknak a magánemberek-
nek a figyelmességét és gondoskodását, akik a heti fertőtlenítések 
során saját kezűleg készítettek nekünk ételeket. Sokat tettek 
azért, hogy a lelkesedésünk mindvégig megmaradjon” – teszi 
hozzá Balogh István, majd a derűsebb tényekkel folytatja 
a beszámolót mondván, hogy a számos megpróbál-
tatás ellenére akad az idei évnek pozitív hozadéka is. 
Tavasszal birtokba vehették új épületüket, az önkor-
mányzat által a Levendula utcában tűzoltó szertár 
kialakítására vásárolt régi teherautó mosót. 
„Jelenlegi állapotában még nem idézi az egykor szebb napokat 
látott épület régi fényét, de az egyeztetések alapján úgy tűnik, 
hogy belátható időn belül elnyeri végleges formáját és állagát – 
újságolja az elnök –, hiszen mindenképpen méltóbb helyet 
biztosít majd az élet- és vagyonmentésre alkalmas eszközök és 
kezelőik számára, mint a korábbi létesítmény. Köszönjük és 
nagyon hálásak vagyunk a barátainknak, családjainknak, 
akik szabadidejüket nem kímélve segítették munkánkat az 
„új” szertárépület bontási, és egyes javítási munkálatai során.”
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„Májusban fontos mérföldkőhöz érkezett egyesületünk! – emeli 
ki az események sorából a szóvivő az Érd Hivatásos 
Tűzoltóságával kötött megállapodást.  Rengeteg munkánkba 
került, hogy megteremtsük az ehhez szükséges személyi és tárgyi 
feltételeket, megfeleljünk az összes szabálynak, de végül sikerült! 
Lehetővé vált a hozzáférés a katasztrófavédelem által használt 
rendszerekhez.” 

„Azonnal indul-
hatunk a helyszínre, ezzel segítve a hivatásos tűzoltók munkáját és 
nagyban lerövidítve a segítségnyújtás megkezdéséhez szükséges időt 
– magyarázza tovább a parancsnok. 
Létrehoztunk egy könnyen megjegyezhető telefon-
számos, 0-24 órás telefonos ügyeletet is. A 06-20-
2071-105 számon közvetlenül nekünk jelentheti be 
a vészhelyzetet a lakosság.” A baleseteken kívül a 
különféle rendezvényeken is találkozhatunk a tűzoltók-
kal, például a gyerekek kedvenc programszolgáltatói-
ként. A karantén alatt ezt is nélkülözni kellett, de re-
mélik, hogy hamarosan újra lesz rá lehetőség. 

Beszélgetésünk végén érdeklődtem még az újon-
cokról. Mint megtudtam, a néhány hónappal ezelőtt 
meghirdetett toborzóra az egész faluból egyedül egy 
21 éves hölgy jelentkezett, aki azóta sikeresen elvégezte 
az alaptanfolyamot. Továbbra is várják azok jelentkezé-
sét, akik hajlandók szabadidejükből áldozni a 
közösség javára. 

–

–

Így a hivatásos tűzoltósággal egy időben 
értesülnek a bejelentett káresetekről. 

Új eszközöket – elsősorban a tagok biztonságát éles 
helyzetben szavatoló személyi védőfelszereléseket, 
valamint technikai eszközöket (pl. sugárcsövek, tömlők, 
gyorsdaraboló, hőkamera, gázkoncentrációmérő stb.) 
– is sikerült beszerezniük. Elmondták, hogy az éves 
önkormányzati támogatás mellett kiemelt figyelmet 
kaptak a németországi társszervezeteiktől (önkéntes 
tűzoltó egyesületek) a Máltai Szeretetszolgálat munka-
társain keresztül. Innen elsősorban olyan személyi 
védőfelszerelésekhez jutottak, amelyeket saját forrás-
ból nem, vagy csak nagyon korlátozott számban tudtak 
volna megvásárolni. Kiemelt köszönettel tartoznak szá-
mos helyi vállalkozónak és magánembernek, akik ado-
mányaikkal nagymértékben segítették, és jelenleg is segítik 
munkájukat. Ez rengeteget jelent például a kifejezetten 
hosszúra nyúló beavatkozások esetében, ugyanis például 
az erdőtüzek 6–8 órán át, míg a akár 26–28 
órán keresztül igénylik a folyamatos helytállást. 

bálatüzek 

Így a hivatásos tűzoltósággal egy időben 
értesülnek a bejelentett káresetekről. 

PÁTYI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

patykozsegtuzoltoegyesulete@gmail.com
@PatyOTE

10403208-50526889-83771005

e-mail: 
Facebook: 
Számlaszám: 

Segélykérő vonal: 
06-20-2071-105
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PÁKICS TÁBORI HÍRADÓ
A pátyi cserkészek évek óta hatalmas kalandokat élnek át nyaranta, minden korcsoport fölkerekedik, 
hátára veszi a házát, majd tábort üt valahol, s ha úgy adódik, hát tovább indul, hogy új hont foglaljon, mert 
ez el nem maradhat. Idén három és fél tábort szerveztek meg, amelyekről képpel, szóval számolnak be.

Csapatunk Isten kegyelméből, a vészterhes idők 
ellenére és az azok miatt előírt szabályozásokat 
szigorún megtartva szervezte meg első táborát jú-
nius 29. és július 4. között. Ez a legidősebbeké, az 
úgynevezett kósza korosztályé volt.

Terveink egy viking kerettörténet hátán a Tisza 
hullámai közé repítettek volna, ám álmainkat és elő-
készületünket elmosta a folyó áradása. Bár így a fiatal-
jaink oly régóta várt evezése elmaradt, jó cserkészhez 
híven vidámságunk megőrizve nyugodtabb vizek után 
néztünk. Kószáink, kiknek nagy része a fiatalabb kor-
osztályoknál már vezetőként van jelen, rugalmassá-
gukról és segítőkészségükről tanúságot téve, segítettek 
pusztán két nap alatt az egész tábor újraszervezésé-
ben, újratervezésében. Így vettük az irányt tizenöt fős 
kis csapatunkkal a Balaton-felvidéken található Zádor-
vár felé.

Programjaink az érettségi, a távoktatás, valamint az 
évközi cserkész munka fáradalmai után szükséges fel-
töltődésre fókuszáltak. Kibontakozhatott gyermeki 
énünk a tábortűz körül, ahol hol hangos, hol mulat-
ságos, hol „értelmetlen” játékok közepette múlattuk 
az időt. Emellett igyekeztünk szembenézni a felnőtté 
válás küszöbén mind gyakrabban felmerülő problé-
mákkal is, hiszen minden napra jutott egy igehely, 
amely segítségével közelebb kerülhettünk magunkhoz, 
egymáshoz és Istenhez. A legszebb az egészben, hogy 
ezen áhítatokra maguk a táborozók készültek fel, ők 
biztatták, bátorították egymást a Biblia szavaival, és a 

Bálint Levente – táborparancsnok

hozzá fűződő gondolataikkal. A lelki, a sport és a kul-
turális programok mellett jutott időnk a nappali forró-
ságban felüdülni a balatonudvari strandon. Hazaindulva 
egy röpke sétára megálltunk Tihany félszigetén is, majd 
siettünk haza, hiszen pár nappal később már a követ-
kező kaland, a kiscserkészek tábora vette kezdetét.

Kószálás a legidősebb fiatalokkal

Kiscserkészeink is hőssé váltak Hárskúton

Zeusz születésnapjára, Héra invitálására érkeztünk 
meg Hárskútra július 9-én, kiscserkész tanyázá-
sunkra, ahol Herkules és tanítómestere Philokté-
tész fogadott minket. Herkules hőssé akart válni, 
hogy visszajusson az istenek otthonát adó Olim-
poszra. Ebben igyekeztek segítségére lenni a tá-
borozó kiscserkészek.

A vírushelyzet ellenére idén is majdnem százan 
voltunk, táborozókkal, vezetőkkel és segítőkkel együtt, 
aminek nagyon örültünk. A gyerekek rengeteg prog-
ramon vehettek részt, az első nap árnyjáték formá-
jában hallhattak Herkules történetéről, hogy miként s 
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hogyan kezdődött életútja. Később tábortüzeknél, il-
letve napközbeni jeleneteknél követhették tovább a 
főhős tetteit, ahogy küzdött a hőssé válásáért. Étke-
zések alatt, a szokásos felolvasás keretében Rumini 
kalandjai szóltak, a táborozók nem kis örömére. Bő-
velkedtünk a kézműves foglalkozásokban is, például 
tudtunk egészen varázslatos „kő-mozaikot” készíteni, 
tógát festeni. Az elkészült ruhadarabokat a gyerekek 
szívesen viselték a tábor hátralevő idejében, így igazán 
még könnyebb volt a görög mitológia, avagy a tábor 
keretmese világába képzelni magukat. Az idei táborban 
is, mint mindig, az élvezetes programok mellett helyet 

kapott több lelki alkalom is. Ezúttal Dániel életéről 
volt szó több történeten keresztül. A gyermekeket ezek 
az alkalmak nagyon érdekelték, aktívan vettek részt az 
áhítatokon, amikor csak lehetett. Dánieltől megtanul-
hattuk, hogy akár mi is bármekkora hősök lehetünk 
Isten segítségével és követésével. Egészen sajátos 
olimpián is részt vettünk, ahol különböző ügyességi 
feladatokat kellett teljesítenünk csapatainkkal: hol a 
diszkoszvetés számban, hol akadálypályán, hol más 
ügyességi játékban mértük össze rátermettségünket. 
A „zokni-csata” harcterén kellett a gyerekeknek Hádész 
által kiszabadított titánokat legyőzniük a tábor végén,  
amit természetesen sikeresen meg is tettek Herkules 
segítségével. A tanyázás egyik fénypontja természetesen 
a kiscserkészek ígérettétele volt, ahol idén is több mint 
tíz kiscserkészjelölt tett ígéretet és kapta meg sárga 
nyakkendőjét. Az ígérettétel szertartására – hagyomá-
nyainkhoz híven – Csapatunk több tagja is ellátoga-
tott, ami emelte az esemény fényét, kifejezte a közös-
séghez tartozás örömét és értékét. Ekkor tudtuk meg 
két legkisebb őrsünk nevét is. A Kaktusz (lányok) és 
Gaviál (fiúk) őrsi neveket választották maguknak leg-
fiatalabbjaink.

Rendkívül eseménydús és emlékezetes volt ez az öt 
nap, nagyon jó volt látni, hogy csak a kisebb (alsós) 
korosztályban is mennyien vagyunk, és megtapasztal-
tuk, amint igazi közösség alakult a gyermekek között 
annak ellenére is, hogy az utóbbi hónapokban szemé-
lyesen nem volt alkalmuk egymással találkozni.

Répássy Csanád  segédőrsvezető–
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Az idei nyári nagytáborba augusztus 9-én érkezett 
meg csapatunk cserkész korosztálya. Lelkileg feltöl-
tődve, a reggeli misén és istentiszteleten hallott tanítá-
sokkal megtelve jöttek meg  Deszkáspusztára, ahol 
már várta őket a néhány fős táborépítő előőrs, hogy 
együtt verjenek tanyát, s táborozzanak augusztus 18-ig. 

A helyszíni szemle után minden őrs külön vonult, 
és felépítette saját körletét és rendezte, szépítette sátra 
környezetét. Mint minden alkalommal, idén is egy tör-
ténet köré szerveztük a programokat: a honfoglaló

magyarok mindennapjait és nemzetünk főbb korsza-
kait elevenítettük fel esténként a tábortűz körül. Keret-
mesénk állomásain találkoztunk többek közt István 
királlyal, Dzsingisz kánnal és Mátyás királlyal is, sőt 
közösen játszottuk el a '48-as forradalom eseményeit. 
A programok közt szereplő túra és kétnapos portya 
során a gyerekek bejárták a Börzsöny szívét és megis-
merhették Nagyoroszi és Bernecebaráti környékét is. 
Az építkezés és a túrák fejlesztették a gyerekek testi 
edzettségét, lelki fejlődésüket pedig a mindennapi áhí-
tatok biztosították, melyek az alábbi ige köré szerve-
ződtek: „Meghagyta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, 
csak vándorbotot: sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az 
övükben.”  /Márk 6,8/

Idei fogadalomtételünk ismét nagyon meghitt ünnep 
volt valamennyiünk számára. A közel kéttucat újonc 
testvérünk mindannyiunk előtt kötelezte el magát a 
cserkész életforma és értékrend megtartása mellett, 
amelyet hirdet a szertartás keretében kapott zöld nyak-
kendőjük is.

Az időjárásnak köszönhetően még jobban átérez-
hettük a nomád élet nehézségeit, ugyanis hatalmas eső-
zés mosta el táborunkat, ami miatt úgy döntöttünk, 
hogy egy nappal hamarabb lebontunk mindent és szét-
ázott holmijainkat hátunkra véve hazaindulunk. 

Hála Istennek, minden erőpróba és nehézség elle-
nére sikerült idén is egy igazán jó hangulatú és közös-
ségépítő nagytáborban részt vennünk. 

Honfoglaló vezéreink nyomában

Karvázy Villő – a tábortörzs tagja
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A Töki Helytörténeti Gyűjtemény 
babakiállítása volt látható a nyár 
végén a Közösségi Házban.

távoli tájakról és Magyarország 
tájegységeiről gyűjtötte évtizedek 
alatt az érdekes kollekciót.

Egy magángyűjtő, a budakeszi 
nyugalmazott tanítónő, 
Dr. Sweiger Ottóné (Xénia néni) 

Köszönettel tartozunk Spiriev 
Andreának, aki a karantén ideje 
alatt is mentette a kutyákat. Chipet 
olvasott, hazavitte a Buksikat szeretett 
családjukhoz.  Továbbá a 65 éven 
felülieknek és a rászorulóknak saját 
gazdaságából származó  tojásokat 
adományozott. 
Köszönettel tartozunk Tóth Melinda 
Mariannak, aki  szintén a karantén 
időszaka alatt kutyatápot, konzervet, 
jutifalatokat gyűjtött. A  pátyi nehéz 
sorsú  Buksik között került kiosztásra 
a több 100 kg állateledel.
A köszönet mellett bízom abban, 
hogy Andrea és Melinda a jövőben is 
a segítségemre lesznek.
az adományt kapók nevében

Örömmel tudatjuk, hogy 2020. július 22-én 
megszületett harmadik gyermekünk 

. Fábián családFábián Boróka Szonja

KÖSZÖNET

BABAKIÁLLÍTÁS
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Köszönöm Simonné Únyi Anna jelentkezését, amellyel a 2020/7. hónapban megjelenő lap 20. oldalán megjelent 
2. képhez az alábbi adatokat közölte:
Az alsó sorban ülők közül balról jobbra: az 1. Turi Ágnes, a 3. Fekete Éva, a 6. Únyi Anna, a 7. Barabás Mária.
A felső sorban balról jobbra: a 2. Horváth György, a 4. Csordás Rozália, az 5. Imre Zoltán, a 6. Mészáros Magdolna.

Az 1966-ból származó képeket Dalmadiné Urbán Magdolna juttatta el közzététel céljából, ennek köszönhető, 
hogy itt az adatok is pontosabban szerepelnek.

3. KÉP – Az utcai sétát megörökítő felvétel azt is 
megmutatja, hogy régen ilyen léckerítés volt a legtöbb 
helyen. Ez éppen az Árpád u. 1. sz. ház előtt készült, 
ahol most az új bölcsőde épül. Magdi nénitől balra: 
Dombi Csabi, Kusner Szilvi, Kocsi Erika, László Ferike, 
Furuglyás Zolika, Koródi Pisti, Nagy Janika, Gulyás Gabi, 
Kollár István, Bálint Anikó, Sebők Erzsike, Nyitrai Valika.

MÚLTIDÉZŐ

2. KÉP – A második képen az alsó sorban ül balról 
kezdve Dani Ferike, Papp Gyöngyi, Koródi Pisti. A felső 
sorban balról jobbra: Wiedermann Gabika, Molnár 
Lackó, Kocsis Szilvi, Papp Ferike, Murin Kriszti, Bóka 
Gyuszi.

      BÖLCSŐDE A 60–70-ES ÉVEKBEN

1. KÉP – A kép bal oldalán Urbán Magdolna, az ölében 
Dombi Csabi. Jobb oldalon Varga Gézáné Kohári Ilona 
(az ő asszony nevét tévesen közöltem az előző számban, 
ezért elnézést kérek), ölében Murin Kriszta ül.

3 

1 

2 
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Kellemes nosztalgiázást kívánok! 
Várom jelentkezésüket a 06-30-680-2448 számon vagy a klarajozsa@gmail.com e-mail címen.

     Szabó Andrásné – Páty Faluközösségért Alapítvány

4

7. , 8. , 9. KÉP – Az évtized második felében már kerékpártározó, homokozó 
épült, bővült az udvari játék lehetősége. Változott a szemléletmód a nevelés 
irányába. Jó kapcsolat, együttműködés alakult ki az óvoda dolgozóival, a 
szülőkkel, akik egy-egy ünnepélyen megtekinthették csemetéik szereplését. 
Ilyen alkalmat örökített meg a 9. kép 1976-ban.

4. , 5. , 6.KÉP – A 70-es évek elején még kevés udvari játék volt, de az árnyas 
fák alatt a füves udvarban a lányok és a fiúk is jól érezték magukat a kedves 
gondozónőjük, Peregovits Ferencné Hesz Erzsébet csoportjában. A képek 
adatolásához várom az érintettek jelentkezését!!
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CIVIL

Köszönjük a részvétet nyilvánítóknak, a búcsúztatón jelen lévőknek 
és megszólalóknak, hogy fájdalmunkban osztozva velünk együtt 
kísérték végső útjára Dr. Gurin Ferencet. Köszönjük Páty Község 
Önkormányzatának, Székely László polgármesternek, Somogyi 
Farkas Tamás alpolgármesternek a támogatást, a Művelődési Háznak 
a technikai segítséget, Karvázy Szabolcsnak a közreműködést, s 
minden jó szándékú együttérzést, segítségnyújtást, amit kaptunk.

A gyászoló család nevében:
 Dr. Szabó Valéria, Gurin Ferenc özvegye

„A rendszerváltáskor az elsők között váltottam ki a vállalkozói igazolványt, bár nem tudtam, hogy pontosan mire, így személy- és 
teherszállító kisiparos lettem. Szárnyra is kapott a hír: a doki taxizni fog” – mesélt Gurin doktor jó pár éve az első lépésről, 
ami azután a Naplemente Idősek Otthona és Gondozóháza megszületését vonta maga után. A lapunknak adott 
interjúban (ami a Pátyi Portrék című kötetben is megjelent A taxis doki címmel) még csak álmodott a bölcsődéről, 
ami mára szintén valóság. És valóság az is, hogy Dr. Gurin Ferenc 2020 nyarán, életének 71. évében elhunyt. 
Pátyon 43 évet élt és dolgozott, az Önkormányzat saját halottjának tekinti.

Elment a „taxis doki”

BÚCSÚ DR. GURIN FERENCTŐL

KÖSZÖNET

„Bástya és világítótorony volt az életünkben. Nagyon nehéz lesz most 
megszokni, hogy nem ölelhetjük szeretettel, nem pihenhetünk meg oltalmat 
adó vállain. De ennél sokkal fontosabb, hogy a legnagyobb hálával és 
szeretettel gondolunk rá, és kívánjuk, hogy e dolgos és nem könnyű élet után 
békében pihenjen meg a Jóisten tenyerén!” – tolmácsolta a búcsúztatón 
Karvázy Szabolcs a család gondolatait, s felvázolta a „doki” rövid 
életrajzát: „Dr. Gurin Ferenc 1949-ben született Esztergomban. Szüleivel 
és két leánytestvérével Sárisápon töltötte gyermekéveit. 1968-ban kitűnő 
eredménnyel végzett az I. István Gimnáziumban. 1974-ben vette át orvosi 
diplomáját, és rövid kórházi gyakornokoskodás után első munkahelye 
Inotán volt. 1976-ban nősült, felesége Dr. Szabó Valéria fogorvos. Három 
gyermekük született: Attila, Zsófia és Kamilla.” Elhangzott továbbá, 
hogy a pátyi körorvos szerette a verseket, s maga is faragott vicces 
rigmusokat, gyermekei mesevilágát például saját maga alkotta hőssel, 
Póköcsivel gazdagította. Remek táncosként feleségével még tánc-
versenyt is nyertek.
A megemlékezésen, a bölcsőde udvarán, sok falubéli és távoli 
rokon, ismerős megjelent. Elsőként Vizi István református tisz-
teletes búcsúzott, aki gondolatait János evangéliuma 11. részéből 
idézett igeverssel nyitotta: „Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás 
és az élet: aki hisz énbennem, ha meghal is, él. És aki csak él és hisz énbennem, 
soha meg nem hal.” Majd Somogyi Farkas Tamás alpolgármester 
beszélt, említve többek között, hogy Dr. Gurin Ferenc 1990 után 
12 évig volt képviselő, s 2017-ben Pátyért Emlékérmet kapott. 
Ezután a kedves „külsős naplementés” Farkas Lajosné, Ibi néni a tőle 
megszokott módon, verssel búcsúzott, Rozs János soraival. Majd 
kollégái nevében Rév-Víg Rozália szólt. A megemlékezés zárása-
ként pedig a család kérésére Somogyi Péter lélekszerelő és hagya-
tékőrző magyar hagyomány szerint égi születésnapi szertartást 
mutatott be.

MSK z
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Páty Önkormányzatának lapja

Bővebb információk:
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dr. Kende Réka
ügyvéd

Jogos a kérdés.
Tanácsadás Okiratszerkesztés   Képviselet • •

Tel.: +36 20 418 8140
Email: kende.reka@drkende.hu

Web: www.drkende.hu

PÁTY
KÁRTYA

Minta Domonkos

További részletek: 
  menüpont www.paty.hu Páty Kártya –

Elindult a PÁTY KÁRTYA!  
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PÁTY KÖZPONTJÁBAN LÉVŐ
20 ÉVES KERESKEDELMI CÉG 

MUNKATÁRSAT KERES FŐÁLLÁSBA,
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 8-17 ÓRÁIG
+ SZOMBATON 9-13 ÓRÁIG TARTÓ 

MUNKAVÉGZÉSRE

- RAKTÁROS
- TARGONCÁS
- ÁRUKIADÓ

       MUNKAKÖRÖKBE.

FIZETÉS:
BRUTTÓ 255.650-300.750 Ft/HÓ
NETTÓ 170.000-200.000 Ft/HÓ

MUNKAKÖRTŐL ÉS SZAKTUDÁSTÓL FÜGGŐEN.

ÉRDEKLŐDNI: 70/52-00-535

ÁLLÁS PÁTYON!
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Pszichológia, Család– és 

Párterápia  

Miben segíthet a pszichológus:

 

Tanulási nehézségek esetén,  

Gyászfeldolgozásban 

Önértékelés, önbizalom 

növelésében 

Életvezetési tanácsadásban 

Miben segíthet a családterápia:

 
Ha állandósulnak, elmérgesednek, parttalanná válnak az  

otthoni viták; 

Ha családi kapcsolataiban tartósan boldogtalannak, 

magányosnak érzi magát; 

Ha fél a családi kapcsolatok szétesése, elvesztése miatt; 

Ha úgy érzi, eredménytelen gyermeknevelési 

kérdésekben; 

Feldolgozatlan veszteségek (válás, halál) alkalmával 

Hívjon bizalommal! 

Szilágyi György, 06-30-9-2222-84 

A ervezett zenzor otoros réning jelentős fejlődést tud biztosítani 
gyermeke számára mozgásos-, értelmi-, pszichés- és szociális téren. A 
normál fejlődésmenetet mutató gyermekek számára a mozgás javulása 
mellett az értelmi képességek is javulni fognak. A közösségi 
beilleszkedés könnyebbé válik.

 T  S M  TT S  M T

Okosító TSMT torna
Egyéni és csoportos fejlesztő TSMT terápia

3 hónapos - 11 éves gyermekek számára

Beszédindító terápia Részképességek fejlesztése

Finommotorika és grafomotorika fejlesztése

Iskolaérettségi felmérés      Iskolaelőkészítő foglalkozások

      

JELENTKEZÉS:

E-mail: okositotornatsmt@gmail.com, Telefon: +36 30 245 1713

Biró Brigitta – Egyéni és csoportos TSMT terapeuta, fejlesztő pedagógus, 

GOH-GMP diagnoszta, KMT diagnoszta, Nyld fejlesztő, Sindelar terapeuta

Az idegrendszerben az érési folyamatok részben genetikusan kódoltak, 
másfelől a környezetből származó ingerek hatásáraindulnak meg. 
Normális esetben az érés egyet jelent azzal, hogy az adott gyermek 
életkorához és kortásaihoz képest kiegyenlített teljesítményt nyújt 
MOTOROS, PSZICHÉS-KOGNITÍV és SZOCIÁLIS területeken 
egyaránt. Eltérő / lelassult / megkésett / stagnáló fejlődés esetén okként 
merülhet fel az idegrendszer eltérő szerkezete, sérült / másképpen 
működő kapcsolatrendszere.

FŐBB TÜNETEI
AZ ORGANIKUS ÉRÉSI ZAVAR / ÉRETLENSÉG / SÉRÜLÉS 
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Kreatív grafikai tervezés  

Proviszer alkusz Kft.
BIZTOSITÁSI IRODA PÁTY

Páty, Árpád u. 57.
tel./Fax: (23) 343-346

Mobil: (30) 670-6166; (70)330-8505
email: info@tuti-biztos.hu

nyitva tartás:
h-sz-p: 13:00-19:00

k-cs: 9:00-19:00

 

 

 



Az Örökség Napok alkalmából több száz olyan épület nyitja meg 
kapuit az érdeklődők előtt, amely máskor zárva van. 

Így lesz ez Pátyon is, ahol ideiglenesen kinyitjuk az érdeklődők előtt
 

a Splény-Várady kastélyt.

Program mindkét napon
14.00 Nyitás

- Az épület és a benne élt családok bemutatása 
fényképeken, kivetítőn
- Megtekinthető a kastélyból származó néhány 
eredeti bútordarab, könyv és irat                                 
- A helyiségek egy részének vezetett bejárása

20.00 Fényfestés 
 

Mindenkit nagy szeretettel várunk!
 

Községi Értéktár - Páty Faluközösségért Alapítvány - Művelődési ház



2020. Szeptember 26.

KULTURÁLIS 
ÖRÖKSÉG NAPOK

SPLÉNY-VÁRADY KASTÉLY

2020. SZEPTEMBER 19-20.

SZOMBAT - VASÁRNAP: 14.00 - 20.00

KÖZÖSSÉGI SZEPTEMBER PÁTYON

Lecsó és Lekvár nap
a Hagyományok Házában

2020. szeptember 19. Szombat 10.00 - 15.00
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