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BEKÖSZÖNTŐ

Elfogadta Menczer Tamás külügyi államtitkár javaslatát a Szijjártó Péter miniszter 
úr által vezetett Gazdaság Újraindításáért Felelős Operatív Törzs és a kormány is, 
amelynek köszönhetően komoly, milliárdos közlekedési fejlesztések indulnak tele-
pülésünkön a közeljövőben.

Legkésőbb tavasz elején megkezdődhet a pátyi autópálya lehajtó építése. Megépül a 
Biatorbágyot, valamint a pátyi ófalut tehermentesítő, az autópályára történő gyors fel- és lejutást 
biztosító, illetve az eddig kihasználatlan iparterületeket feltáró nyugati bekötőút a Zsámbéki-

kanyarhoz. A teljes Rákóczi út, a Somogyi Béla útig felújításra kerül. Teljes egészében felújításra kerül a rossz állapotú 
Telki út (”Gumi út”).

Az utóbbi időszakban számtalan megbeszélést folytattunk a kormányzat különböző szintjein, amelyekről most 
már elmondhatjuk, hogy eredményesnek bizonyultak. A sikerekhez erőteljesen hozzájárult, hogy Menczer Tamás 
államtitkár úr is bekapcsolódott az egyeztetésekbe, jelentősen támogatta és képviselte kormányzati szinten tele-
pülésünk és a Zsámbéki-medence érdekeit. Köszönet érte!

Emlékezetes, az autópálya lehajtó ügye 2017 decemberében kezdett komolyra fordulni, amikor a Magyar 
Kormány döntött a megvalósítás mellett, a várható határidőként az akkori kormány-határozatban a 2022-es évet 
jelölték meg. A háttérben folyt is a munka: tervezés, egyeztetések, kisajátítás stb., de a koronavírus járvány és az 
általa okozott gazdasági nehézségek nem segítették a mihamarabbi megvalósulást. Most azonban ezzel a döntés-
sel célegyenesbe ért a beruházás.

A Telki út felújításáért is évek óta lobbiztunk a Magyar Labdarúgó Szövetséggel közösen. Somogyi Farkas 
Tamással idén is többször tárgyaltunk Schanda Tamás államtitkárral az Innovációs és Technológiai Minisztéri-
umban az ügyben. Hatalmas eredménynek tartjuk, hogy a mostani döntéssel a község szinte teljes főúti szakasza is 
megújulhat.

Székely László – polgármester

KORÁBBAN NEM TAPASZTALT KÖZLEKEDÉSI FEJLESZTÉSEK KÜSZÖBÉN PÁTY

„Itt van az ősz, itt van ujra” – mondhatjuk a költővel, 
mert a szeptemberi őszelő után Október havában 
visszavonhatatlanul megérkezett az ősz, s vele jött a 
magvetés és a szüret is. No meg a vidám közösségi 
együttlétek, az izgalmas iskolai tanévkezdés, ígéretes 
kulturális programok tervei és számtalan előrelépés 
önkormányzati ügyekben. Lapunkban olvashatnak 
mindezekről. 

De érdemes az őszi ragyogást csak úgy, önmagá-
ban szemlélni, a folyton tevékeny hétköznapjainkat 
hegyet-völgyet, erdőt-mezőt járó időkkel tarkítani, 
hogy feltöltődjünk. Petőfi jól ismert, gyönyörű sorai 
ösztönözzenek bennünket az őszi sétákra!

Szádváriné Kiss Mária – főszerkesztő MSK z
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„Itt van az ősz, itt van ujra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.

Kiülök a dombtetőre,
Innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét.

Mosolyogva néz a földre
A szelíd nap sugara,
Mint elalvó gyermekére
Néz a szerető anya.

És valóban ősszel a föld
Csak elalszik, nem hal meg;
Szeméből is látszik, hogy csak
Álmos ő, de nem beteg.

Levetette szép ruháit,
Csendesen levetkezett;
Majd felöltözik, ha virrad
Reggele, a kikelet.”
(Petőfi Sándor)
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A Képviselő-testület döntése értelmében októberben 
is ingyenes marad a KanyarGo, valamint kisebb me-
netrend korrekció is történik, hogy a reggel 7:01-es 
vonathoz is legyen csatlakozás. 

Alábbiakban olvashatók a fontosabb tudnivalók az 
októbertől életbe lépő menetrenddel kapcsolatban:
– egyszerűbbé válik a menetrend felépítése és a 

vonalhálózat;
– a Zsámbéki-kanyarban a „Buszforduló megállós” 

járatok helyett minden busz egységesen a Boglárka 
utcába fog menni;

–  a 6:13-as indulású járat 6:26-ra került át;
– a hazaingázók vasút-busz átszállásának segítésére 

már időközben bevezetésre került a pontos 
szabályozású „vonatbevárási protokoll” (a menet-
rend tábla alatt szerepel), ennek vonatérkezési listája 
kicsit módosul;

– az iskolások hazautazásánál a menetrend jobban 
igazodik a kicsöngetésekhez;

– a Levendula Idősek Otthona felé nő a menetrendi 
kínálat, több járat lesz. Valamint, néhány hét pró-
baidőszak erejéig indítunk egy kísérleti ún. „SPEC” 
járatot a Rákóczi utcától legtávolabb lakó hajnali 
volánosoknak, akik rendszeres használói a Széll 
Kálmán tér felé közlekedő helyközi járatoknak.
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OKTÓBERBEN IS INGYENES A KANYARGO
Egy-egy Páttyal kapcsolatos kedvező döntést, vagy új 
fejlesztési lehetőséget általában számtalan tárgyalás, 
megbeszélés előz meg a háttérben akár hónapokon 
keresztül. Szeptemberben két közlekedésfejlesztési szak-
emberrel egyeztetett Székely László és Somogyi Farkas 
Tamás áttekintve a településünk jövőbeni lehetőségeit. 
Somodi Lászlóval, a Kiemelt Kormányzati Beruházások 
Központjának közlekedésfejlesztési főigazgatójával 
és Kelen Csabával, a Budapest Fejlesztési Központ 
regionális közlekedésfejlesztési projektigazgatójával a 
következő témákban egyeztettek:
– KanyarGO fejlesztése, a jobb utasélmény érdekében.
– KanyarGO integrálása a környék 

tömegközlekedésébe: MÁV, Volán stb.
– Környékbeli tarifaközösség előmozdítása.
– Autópálya lehajtó/bekötőút megépítésével előálló 

lehetőségek kihasználása: Volán gyorsjárat, 
KanyarGO ipari területek feltárása stb.

– Budakeszin folyó közlekedésfejlesztések pátyi hatásai. 
Buszsáv, elkerülőút stb.

– Kerékpáros közlekedés fejlesztések előmozdítása.
– Közös gondolkodás a térség és azon belül Páty 

úthálózata.

FÓKUSZBAN A KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS

Somogyi Farkas Tamás – alpolgármester

2021. október

Páty Község településrendezési eszközeinek 

módosításához kapcsolódóan 2021. október 27-én 
partnerségi egyeztetési fórumot tartunk. 

További információk és a tájékoztatási anyag 
2021. október 19-től érhetők el Páty Község honlapján 

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

Székely László polgármester a mai nappal (09.01.) a Polgármesteri 
Hivatal eddigi aljegyzőjét  nevezte ki Páty Község 
Jegyzőjének. 

Veres Erika 1998 óta, 23 éve dolgozik az Önkormányzatnál, 2012-
től aljegyzői minőségben. 2001-ben elvégezte az Államigazgatási 
Főiskolát, majd 2011-ben a Miskolci Egyetemen okleves közigazgatási 
menedzser Msc-t, 2020-ban a Közszolgálati Egyetem továbbképzési 
szakán választási szakértő végzettséget is szerzett. 
Gratulálunk a kinevezéshez!

Veres Erikát

HIRDETMÉNY

Székely László – polgármester

PÁTY ÚJ JEGYZŐJE VERES ERIKA

www.paty.hu
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Az INDUPRO Kft. Magyarország első lézeres 
technológiákra specializálódott bérmunka központja, 
ahol egyedülálló gépparkja révén a legkifinomultabb 
lézeres bérmunkaigényeket is ki tudja elégíteni, legyen 
szó akár lézeres vágásról, lézeres hegesztésről, lézeres 
fúrásról vagy autóipari sorozatgyártásról.

Széles kapcsolataiknak és stabil szakértelmüknek 
köszönhetően számos nagynevű ügyfelet tudhatunk a 
megrendelőik között, mint pl.: AUDI Hungaria Zrt., 
Kirchoff  Hungária Kft., Gestamp Louny s.r.o., GE 
Hungary Kft. Nagyon büszkék arra, hogy idén már az 
építőiparban is lerakhatták a névjegyüket. Az újonnan 
épülő Néprajzi Múzeum, és a Magyar Zene Háza 
épületeiben is számos munkájuk megtalálható.

Az INDUPRO Kft. 830 millió forintot meghaladó 
beruházását több mint 282 millió forintos állami hozzá-
járulással valósította meg a Magyar Kormány által 
indított versenyképesség-növelő támogatási program 
keretében.

Új cégek a pátyi iparterületeken

INDUPRO Kft. - lézer technológiai beruházás Pátyon
Várhatóan október végén kezdi meg a működését az INDUPRO Kft. pátyi üzeme, a Torbágyi út 
mentén, az OTP-raktár mellett. A precíziós fémmegmunkálással foglalkozó vállalat új telephelye és 
gyártócsarnoka körülbelül 50 embert foglalkoztat majd.

2021. október

Székely László polgármester 90. születésnapja alkalmából 
köszöntötte Dr. Csalai Mária Magdolnát a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Házában. A Magyar 
Kormány jubileumi juttatása mellett Páty Község Ön-
kormányzatának jókívánságait tolmácsoltam Magdi 
néninek, aki az Irgalmasrendi Kórház főorvosaként 
dolgozott korábban. 

Kívánjuk a doktornőnek, hogy az egészsége mellett 
a szellemi frissessége is minél tovább kitartson!

SZÜLETÉSNAPON
Veszélyes hulladék gyűjtés

Időpont: 2021.10.30. szombat. 08:00 - 13:00

             
Páty Község Önkormányzata veszélyes hulladékok 
gyűjtését szervezi a lakosság részére.

Az ingyenes leadáshoz pátyi lakcímkártya szükséges,
mely felmutatása kötelező!
Helyszín: Páty, külterület PVK NKft. telephely Szelektív Gyűjtőpont
Leadható veszélyes hulladékok: 
HAK kód Megnevezés
08 0317 Irodatechnikai hulladék
13 0205 Fáradt olaj
15 0110 Szennyezett göngyölegek
15 0111 Szórófejes, Hajtógázas palack
16 0103 Személygépjármű gumiabroncs, háztartásonként 4db
16 0506 Vegyszer maradék
16 0601 Savas ólomakkumulátor
20 0113 Oldószerek (halogénmentes)
20 0119 Növény védőszer maradék
20 0121 Fénycső, izzó
20 0125 Étolaj hulladék
20 0127 Festékmaradékok
20 0128 Diszperzit festékek (szilárd, paszta)
20 0131 Citotoxikus es citosztatikus gyógyszerek
20 0133 Szárazelem
20 0135 Elektronikai hulladékok (pl. háztartási gépek, számítógép)
20 0135 Képcsöves hulladék (monitor, tv)
20 0136 Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések
20 0139 Műanyag hulladék (lavór, vödör, kiskád, kerti bútor)
A hulladékot a DESING Kft. munkatársai veszik át, és szállítják el!
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Páty Község Önkormányzata – immár három éve – 
feladat ellátási szerződés keretében biztosítja az idősek 
nappali ellátását a Levendula Idősek Házában (Páty, 
Levendula utca 18. szám alatt). A településen élő 
idősek munkanapokon 8 és 16 óra között vehetik 
igénybe ezt az ellátási formát. A Levendula Idősek 
Háza gazdag programokkal várja azon időseket, akik 
társaságra, kikapcsolódásra, közösségi programokra 
vágynak! 
Állandó programok: 
Hétfő: kézműves nap
Kedd: gyógytorna
Minden második héten szerdán: ismeretterjesztő, 
szórakoztató előadás Kerényi Péterrel 
(filmvetítéssel, kötetlen beszélgetéssel egybekötve)
Csütörtök: senior tánc Tóth Sára tánc- és mozgá-
sterapeutával
Péntek: „Agytorna” – mentálhigiénés foglalkozás 
keretében

IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PÁTYON

Páty Község Önkormányzata

Délutánonként zenei programok, könyvtár várja 
az érdeklődőket. A programokon való részvétel mellett 
– igény esetén –, helyben fogyasztható ebéd 260,- Ft 
térítés ellenében biztosított.

Ne legyen magányos, hiszen társas lények vagyunk! 
Jelentkezését várja a Levendula Idősek Háza. 
Az érdeklődőknek az igénybevételről, a jelentkezés fel-
tételeiről tájékoztatást ad Ádám Rita, a -
es számon!

 06-30/731-2559

Páty Község Önkormányzat Műszaki Irodájának meg-
bízásából 44 közterületi fát vizsgált meg okleveles 
kertészmérnök és faápoló-favizsgáló szakmérnök. A 
tanulmányozott fák közül sajnos hármat azonnali kivá-
gásra ítéltek, ötnél további műszeres vizsgálatot rendel-
tek el, illetve négy esetben statikai megerősítést, korona-
rögzítést javasoltak az egyéb faápolási teendők elvégzése 
mellett. (A vizsgálat dokumentumai, részletes szakvéleménnyel, 
fényképekkel a Polgármesteri Hivatalban megtalálhatók.) 

Az érintett fák egyike volt a Széchenyi téren a napok-
ban kivágott hatalmas korai juhar is, a szakvélemény szerint 
a „fa egészségi állapota és életképessége gyenge, a fa vitalitása és állé-
konysága erősen leromlott, KÖRNYEZETÉRE KOCKÁ-
ZATOT JELENT, ezért így azonnali kivágásra javaslom.”

A kivágott fát pótolja az Önkormányzat a Széchenyi 
téren. A kiszáradt fák szintén pótlásra kerülnek a Kincsem 
közben. Az ősz folyamán 19 facsemetét ültetnek a Rákóczi 
utca páratlan oldalán, továbbá 10 darabot a Kirchheim 
térre. Újabb 80 db őshonos gyümölcsfával gyarapodik a 
közeljövőben a Pincehegy feletti gyümölcsös, illetve 2022 
tavaszán további fásítás várható a településen.

FAVIZSGÁLAT ÉS A JUHAR
FELHÍVÁS ÁRKOK, 

VÍZELVEZETŐK TISZTÍTÁSÁRA

Az ingatlanokkal határos árkok karbantartása ilyenkor az őszi 
lombhullás időszakában fontos feladat minden érintett számára, 
hiszen a lehulló levelek könnyen eltömíthetik a vízelvezető árkokat, 
ereszeket. A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a 
lakosok figyelmét a belterületi árkok kitisztításának fontosságára. A 
belterületi vízelvezető árokrendszerek karbantartása az év minden 
időszakában kiemelt fontosságú – az állampolgárok feladata is. 

Kérjük, hogy a lakosok biztosítsák az ingatlanjaik előtti köz-
területi csapadékelvezető árkokban a szabad vízlefolyást, a tulaj-
donosok gondoskodjanak az ingatlanuk területén felgyülemlett csa-
padék ingatlanon belüli gyűjtéséről, szikkasztásáról. A települések 
árokrendszerei csak akkor tudják hatékonyan elvezetni a felgyülemlő és 
lefolyó vizet, ha karbantartásuk folyamatos. A tisztítással elér-
hető, hogy a kialakított rendszerek a lehető legtöbb vizet elvezessék. 
Az árkokból az oda nem való növényzetet (gazok, cserjék, levelek 
stb.), egyéb törmeléket el kell távolítani! A köztisztasági rendelet 
alapján az ingatlan oldalhatárai és a közúti gépjármű közlekedésre 
szolgáló szilárd burkolatú út közötti, kiépített vagy kiépítetlen 
terület gondozásáról, tisztán tartásáról, a nyílt árok és annak részei 
(csapadékvízgyűjtők, ingatlanhoz tartozó összefolyók, kapubejárók 
átereszei) takarításáról, az ezeket érintő növények vágásáról, 
összegyűjtéséről és a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó 
anyagok és más hulladék eltávolításáról az ingatlan tulajdonosának 
vagy használójának kell gondoskodnia.

www.paty.hu
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BOCSKAISOKKK
www.bocskaisuli.hu

Befőző automatát és ivólékészítőt kapott a Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola szeptember közepén. A készülékeket Menczer Tamás külügyi államtitkár, valamint a Civil Összefogás 
Fórum képviselői adták át a Bocskaiban a házigazdák mellett több környékbeli intézménynek és szerve-
zetnek: a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, a Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha, a 
perbáli Tovább Élni Egyesület, valamint a budakeszi Híd Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat részére. A 
gépek mellé egy különleges szakácskönyvet is kézhez vehettek a megajándékozott szervezetek képviselői.

OKTATÁS

KERT ÉS GÉP MÁR VAN, INDULHAT A BEFŐZÉS!

-kurírinfó-

Menczer Tamás bevezetőjében kiemelte, hogy a 
kormányzat felfogása szerint a gyermekek az elsők, 
akiknek az étkeztetésére is gondot kell fordítani. Fel-
idézte, hogy a 2010. évi 31 milliárd forinthoz képest, 
most már 87 milliárd forint az, amit a kormányzat a 
szociális étkeztetésre fordít. Az iskolatej-, iskolagyü-
mölcs-programra pedig a 2010-ben elköltött 600 
millió forint helyett, immár 6 milliárd forint jut. 

Heizer Norbert, a Civil Összefogás Közhasznú 
Alapítvány (CÖF-CÖKA) országos koordinátora el-
mondta, hogy az adományokkal ösztönözni kívánják 
a helyi alapanyagok felhasználását, s népszerűsíteni az 
adományozás gyakorlatát. Arra kérte ugyanis a szer-
vezeteket, hogy a készülékekkel magas százalékban 
helyi alapanyagokat dolgozzanak fel, valamint az el-
készült termékekből ajánljanak föl rászorulóknak is.

A Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány évek 
óta szervez a korszerű gyermekétkeztetéssel kapcso-
latos közéleti kerekasztal-beszélgetéseket is. Ezeken 
az eseményeken már bemutatták azt a négy évszakos 
receptgyűjteményt is, amit a CÖF-CÖKA dolgozott 
ki Buday Péter mesterszakács szakmai közreműkö-
désével. Az Ízig varázs című könyv a kormány által 
elkezdett, a köz- és gyermekétkeztetés minőségi ja-
vulását eredményező menzareformhoz kapcsolódó 
szakmai háttéranyagként szolgál.

Dr. Bencze Gergő János

Idén  ismét országszerte megrendezésre 
kerül a TeSzedd - Önkéntesen a tiszta Magyarországért el-
nevezésű szemétszedő akció, melyhez több időpontban és 
helyszínen lehet majd csatlakozni Pátyon. 

Pontos részletek hamarosan elérhetőek a  oldalon 
és a közösségi oldalakon.

október 18-tól 24-ig

 paty.hu
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Szeptember 15-én reggel kupakgyűjtő szívet helyez-
tünk el a Bocskai Iskola udvarára. Az ide bedobott 
kupakokkal nemcsak a környezetet védjük, de Janká-
nak is segítünk.

Megható volt számomra látni, hogy az édesanya, 
Dóra milyen szeretettel és gondossággal neveli Jankát, 
melyért minden támogatást megérdemel. 

Ha tehetjük, hozzunk ide minél több kupakot! 
A szív elkészítésében köszönjük Klinger-Till Zsolt 

segítségét.

Sulikertünk bőségesen ellát bennünket a terményeivel. 
Gabi néni és Kitti néni kitalálták, hogyan haszno-
síthatjuk a sok paradicsomot, paprikát, dísztököt és a 
fűszernövényeket. Csináljunk piacot! – született meg a 
gondolat. Gabi néni befőzte a paradicsomot, szilva-
lekvárt készített, Kitti néni pedig citromfű teát cso-
magolt. A dísztökök mutatós kosarakba kerültek. A 
plakát is elkészült a piac időpontjairól. Szeptember 
utolsó péntek délutánján megnyílt a sulipiac. A 
kaputól nem messze, az udvar füves oldalára asztalok 
kerültek, az asztalokra pedig a portékák. A gyere-
keikért érkező szülők nagyon örültek a piac látvá-
nyának. Többen megálltak, és nem tudtak vásárlás 
nélkül távozni. Gyorsan fogyott minden. Az utolsó 
pillanatban még petrezselyemcsokrok is születtek, 
melyek villámgyorsan gazdára leltek. Szinte minden 
portékánk vevőre talált. Nagy volt a boldogság, nem 
dolgoztunk hiába. Napi bevételünket az iskola ala-
pítványába ajánlottuk fel. Valamennyi összeget pedig 
félretettünk a következő alkalom megszervezéséhez. 
Október 15-én még bővebb árukészlettel várjuk vá-
sárlóinkat!

MEGNYITOTT A BOCSKAI PIAC

 Gharsallaou Yasmine és Iván Bori

A JÓ CÉL ÉRDEKÉBEN!

A Bocskaiban sem volt másképp: 
szeptember elsején nyílt a 2021-22-es tanév. 
Az ünnepségen Fenyvesi Zsolt igazgató után Székely 
László polgármester köszöntötte a pedagógusokat és 
a diákokat, majd több praktikus információt követően 
elindult az iskolai élet.

ISMÉT BECSENGETTEK! 

Somogyi Farkas Tamás – alpolgármester
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Egy éve vezetem Páty iskoláját, a Bocskait. Nagy tudású neves szakemberek előztek meg az intézmény élén. 
Hagyományt teremtettek. Ezeket a hagyományokat őrizni kell, nem felejtem én sem. Ugyanakkor a mai kor 
elvárásainak is meg kell felelnie egy iskolának. Nem könnyű feladat ezen egyensúlyozni. A vezetői programom, 
amivel a pályázatom is megnyertem szépen halad. Gyökeres változások nem jellemezték ezt az egy évet mond-
hatnám, de egy-egy általam enyhe formálásnak ítélt dolog is a gyerekek, tanárok életében nagy változást hozott. 

A tanévnyitó előtti napon Fészekhagyó foglalkozást 
tartottunk elsőseinknek. Háromosztálynyi gyerek, szám-
szerűleg 86 nebuló érkezett az ismerkedő foglalkozásra. 
A szülők izgatottabbak voltak, mint csemetéik. Egy-
egy könnycsepp is legördült szülő- és gyerekarcon 
egyaránt. Fenyvesi Zsolt intézményvezető és az elsős 
tanító nénik az udvaron fogadták a népes csapatot. A 
délelőtt folyamán a tantermekben, a tornateremben és 
az udvaron zajlottak a foglalkozások. Megszülettek az 
első rajzocskák, kitöltötték iskolai életük első feladat-
lapját. Vidám nevetés hallatszott az udvarról, ahol ön-
feledt játékkal, dalolással, mókázással, labdajátékokkal 
töltötték az időt. A szülők elégedett mosollyal várták 
gyermekeiket a foglalkozás végén. Vidám és boldog 
iskolás éveket kívánunk legifjabb tanulóinknak!

MEGÉRKEZTEK A LEGIFJABBAK

EGY ÉV VEZETŐKÉNT A BOCSKAIBAN

Elkezdhetném felsorolni, az újdonságokat: hogy nyelvi 
csoportbontások, és szakmailag alátámasztott nívó-
csoport bontások jöhettek létre, mert több tanár van 
az intézményben. Lett egy Öko tankert, komposztálóval. 
Digitális oktatás rendezettebb állapotba került. Az 
iskolánkban tanító kollégák mind felkészültek a tan-
termen kívüli oktatásra, kiváló szakemberek. Megépült 
egy mászófal a tornaterembe... és sorolhatnám még. 

Egy biztos, hogy a gyerekek mosolya, a kollégák 
jókedve jellemzi a mindennapjainkat. Igyekszem egy 
nyílt iskolát vezetni, már amennyire engedte a vírus 
okozta helyzet. Ami a járványhelyzetet illeti tesztelést 
szerveztünk az ősszel, oltást szerveztünk tavasszal, és 
idén ősszel 12 évesen felüliek oltását szerveztük meg a 
járási hivatallal és az iskolaorvossal, Márkus Ritával 
karöltve.  A nyílt iskola egyik feltétele, hogy megújult 
iskolánk weboldala ( ), és elma-
radhatatlan a mai világban egy napra kész Facebook-
oldal is. 

Elmondhatjuk, hogy nem volt eseménytelen a tavalyi 
tanév, de nagyon várjuk az idei tanévet is, közel 
kilencven elsős kezdte meg tanulmányait az iskolában, 
három osztályban remek „hétpróbás” tanító nénikkel. 
Lassan kitehetjük a megtelt táblát iskolánkra.
Reméljük, a közeljövőben egy esetleges bővítés elér-
kezik hozzánk. 

www.bocskaisuli.hu

Fenyvesi Zsolt – intézményvezető

 Silingi Anna – intézményvezető-helyettes



Sokan azt szokták számonkérni 
a Waldorf  ének tanítás kapcsán, hogy 
miért csak 9 éves kortól vezetjük be 
a ritmusneveket, s a szolmizációt. 
Az igazság az, hogy ott bugyog, for-
rong, folyamatosan készülődik mind 
a ritmus, mind a szolmizálás a fel-
szín alatt, csak nem vágunk lyukat a 
földbe, megvárjuk, míg magától tör 
ki. Hosszú ideig énekelünk, lépege-
tünk, lemozogjuk egy dal dallam-
vonalát, vagy formáját, fülelünk arra, 
honnan jön a hang, vagy épp mi 
adta ki azt a hangot és hogyan; ének-
léskor kendőt lengetünk, falevelet 
ringatunk, kavicsokkal kopácsolunk, 
de intellektuálisan még nem tuda-
tosítjuk a ritmust, a dallamhango-
kat. Olyan, mintha újrajátszanánk, 
ahogy régen az ember fölfedezte a 
világot. Mi is felfedezést teszünk 
mindenben, amit zeneileg ki tudunk 
fejezni. A gyermek fejlődése az em-
beriség fejlődését írja újra. Kezdet-
ben az ember csak nagyobb hang-
közöket hallott meg. Minden em-
ber őstörténetében megtalálható a 
pentatónia, ami csupán öt hangból 
áll. Kodály is megbizonyosodott ar-
ról, hogy a gyermekek a pentaton 
dallamokat könnyebben visszaének-
lik, a kis hangközök azonban szá-
mukra még nehezebben érzékelhe-
tők. Mi is igyekszünk a pentaton 
világában maradni (úgy 9 éves korig), 
ha néha elkalandozunk is néhány 
szép gyermekdal, vagy csak egy dal-
lam kedvéért. Amit még ehhez a 
Waldorf  pedagógia hozzátesz, az 
az úgynevezett Kvinthangulat. A 
Kvinthangulat dallamhangjai csak 
annyiban különböznek a pentatóni-
ától, hogy míg a pentatónia hangjai 
bármilyen magasságban-mélységben 
lehetnek, addig ugyanez az öt hang

ÉNEK-ZENE TANÍTÁS A WALDORF ISKOLÁBAN
„S a világot bármikor újraköltöm.”
(Szilágyi Domokos)

a kvinthangulatban, csak a gyermeki 
hangmagasságban lehet, és sosem 
érezni a végét, mert kering, mint 
egy kis bolygó, ami körül nincs 
gravitáció, nem érezni, hogy tart 
valahova. Egy álmodozó dallam, 
amit a végtelenségig lehet énekelni. 
Épp, mint az a gyermek, aki énekel-
get, miközben játszik. Ez az öt hang 
azért egy csoda, mert amiatt, hogy 
nincsenek benne kis lépések (fél 
hangok), bárhogy variálod, mindig 
harmonikusan szép dallamot fog 
kiadni. (Próbáld ki a zongora fekete 
billentyűin, az is a pentaton hangsort 
adja ki.) Sok osztályban előfordul, 
hogy a szülők Lírát készítenek fából, 
s azokra a kvinthangulat öt hangját 
húrozzák fel. (D E G A H és egy 
oktávval magasabban újra a D és 
E.) A Líra igazán a lélekből szóló 
kis hangszer, legjobban a hárfához 
hasonlít. A gyerekek csak szép dal-
lamokat tudnak rajta játszani, a si-
kerélmény adott. De a legfontosabb, 
hogy általa maguk is találhatnak ki 
dallamot, alkotókká válnak.

Ez a pedagógia maximálisan ki-
használja, amit az adott életkor adhat: 
pl. azt, hogy a kisgyermek utánzás 
által tanul, és ez számára a leghaté-
konyabb fajtája a tanulásnak. S ezt 
érdemes kihúzni, amíg csak lehet. 
Minden énektanár átéli a gyerekek-
kel, mikor mozdul, táncol, játszik 
velük éneklés közben, hogy abban 
mennyivel több van, mint zenei 
készségfejlesztés. Több érzékszervet 
is ápol egyszerre. Ez a másik terület, 
amire különös figyelmet fordít a 
Waldorf  pedagógia: az érzékszervek 
ápolása. De nem ám csak ötre, 
egyenesen 12 különböző érzék-
szervre figyel aprólékos gonddal! 
(Részletezés helyett most csak annyit,

10

Életem első kiforrott zenei foglalkozása egy Iciri-piciri mesés dalos játékban született meg, ahol 
csellóztam, báboztam, s énekeltünk pici gyerekekkel, s szüleikkel. Valójában a Waldorf  pedagógiát 
sűrítettem bele úgy 40 percbe, s ujjongtam attól, hogy ez mennyire működik. Át tudtam értelmezni 
értelmi sérültekhez, s most négy éve tanulom, miként dolgozzam ezzel az iskolai énekórán.

hogy a következő mondatban el-
rejtettem pár nem szokványos ér-
zékszerv nevét, ami figyelmes olva-
sással kitalálható.) Mikor körben 
állva mozgással, játékkal kísérve é-
neklünk a gyerekekkel, akkor meg-
teremtjük annak a lehetőségét, hogy 
a gyermek érzékelni tudja saját 
egyensúlyát, saját mozgását, s közben 
együtt van a többiekkel, akik meg-
tartják őt, s kialakul benne egy egész-
séges életérzés. A tanítás akkor taní-
tás, ha a gyermek azt éli át, hogy 
rájött valamire, amit már eddig is 
tudott. (Mindjárt jobban hangzik, 
mintha én mondanám meg a tutit, 
nem igaz?) Sokat csináljuk, sokat 
hangoztatjuk, s mire már kimondom, 
olyan természetessé válik.

A másik újdonság, amit el kellett 
fogadnom a Waldorf  iskolában, hogy 
nemcsak úgy az ének-zene szakmába 
fordulva építek fel egy tanítási struk-
túrát, de kapcsolódnom kell ahhoz 
a témához, amit az osztálytanító az 
adott időszakban tanít. Életem egyik 
nagy élménye, mikor néhány évvel

2021. október

OKTATÁS



ezelőtt a 3. osztályos tanító azt kérte 
tőlem, hogy próbáljak valami terem-
téstörténetet köríteni a szolmizáció 
bevezetéséhez. Ennek köszönhetően 
írtam egy kis legendát, hogyan kapta 
meg az ember a hangokat, s ebben 
tökéletesen a Kodály-tanítást követve 
a hangközök meghallását ültettem 
a fülekbe. Ezt azóta is jól tudom 
használni még felnőttek körében is.

Szintén fontos élmény maradt 
számomra, amikor a ti-ti ti-ti tá 
szün-t kezdtem tanítani klasszikus 
módon úgy, hogy aprót lépünk, meg 
nagyobbat, s közben azt mondattam 
velük: ki-csi, ki-csi nagyszün, egy 
kislány megállt menetelés közben, 
rám nézett zavartan és azt kérdez-
te: Nem lehetne inkább sünt mon-
dani? Milyen igaza volt! Ha a többit 
átkereszteltem, akkor már ennek a 
szegény szünetnek miért kellett így 
maradnia. Ez nem logikus, és amúgy 
is sokkal értelmesebb így: kicsi kicsi 
nagy sün. S mindjárt több értelmet 
kap, mikor a ritmusnevét használjuk 
már végre: titi titi tá szün.

Így már jó a szün! na, de a 
másikhoz!?... A kvinthangulatban a 
zene, a dallam igazodik a gyermek-
hez, később, a gyermek fejlődésé-
nek következő szakaszában már a 
gyermek tanulja a zene törvénysze-
rűségeit, és képes igazodni hozzá. 
Így például Petőfi témához kapcso-
lódva, az ötödikesekkel épp széki 
népdalokat tanulunk, ugyanis Petőfi 
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beépült a néphagyományba, s lám a 
székiek Petőfi-verssorokat ékelnek 
dallamaikba, s így gyermekeinknek 
jól érzékelhetővé válik, mit is jelent 
az, hogy Petőfi a nép fia. Nem volt 
nehéz a gyerekeknek elszakadni az 
egyenletes mérőtől. Hamar ráérez-
tek a széki népzene lüktetésére, ami, 
mint a szívdobbanás, olyan: Egy 
rövid aztán egy hosszú, pa-paaam, 
pa-paaam. Akkor sikerül jól a tanítás, 
ha úgy tudok egy új ismeretet be-
vezetni, hogy a gyermek azt éli 
meg: Tudtam, tudtam, ez az! – és 
ebben öröm van.

A minap ébredtem rá ennek az 
örömnek a gyökerére. Odahozott 
nekem a kisunokám egy könyvecskét. 
Egy amolyan kukucs könyv volt, 
hogy ki lehetett a kemény lapokon 
még nyitni egy-egy fület, és akkor a 
bokrot ábrázoló kép mögött rejtőz-
ködött a nyúl, vagy a barlang mö-
gött a medve.

A menyem elmesélte, hogy mek-
korát sikkantott örömében az uno-
kám, mikor felfedezte, hogy ki tudja 
nyitni a füleket. Két hónapja csak 
ez a két fül van kinyitva, a többi 
még felfedezésre vár. Persze egy 
szusszanásra ki lehetne nyitni neki 
az összeset és végigmutogatni, de 
akkor?... Így viszont mennyi öröm 
vár még rá!...

A Waldorf  pedagógia különösen 
ügyel arra, hogy a gyermek szoro-
san kapcsolatba legyen a természettel. 

Az osztálytermekben kis kosárká-
ban vannak kavicsok, magok, kis 
kagylók, amik csodásan használha-
tóak közös énekléshez, zenéléshez. 
Általuk a tenyerünk hangja sem 
merül ki a taps hangzásában, hanem 
ezernyi árnyalatát tudjuk hallatni, 
attól függően, hol és hogyan ütjük 
meg. Ahogy a termények is sok-
féleképp muzsikálnak kendőben, ko-
sárban, tenyérben… A lényeg, hogy 
a ritmussal, a dallal, képeket fessünk, 
hogy tenyerem összeütésében meg-
lássam a madarat, ahogy a szárnyát 
csattogtatja, a kavics érintgetésével 
pedig a patak csobogását adjam 
vissza, vagy ahogy „átlendül a köveken, 
völgyet vág a hegybe…” Ha csak TI-TI 
TI-TI TÁ-TÁ lenne a Bidres bodros 
bárány, sosem látnánk, ahogy Gergő 
vezetgeti szalaggal a lábán. Forrai 
Katalin is olyan szépen írja az Ének 
az óvodában gyűjteményében, hogy 
ne vegyük szigorúan a leírt ritmust, 
hanem úgy énekeljük, ahogy azt 
természetesen mondanánk. Attól a 
dal még mederben marad, s később 
úgy hallja meg a tiri tiri ritmust, 
mint a patak csilingelését.

A zene eleven marad, és a gyer-
mek alkotó, teremtő benne. S ha ily 
módon ágyazzuk meg a zene taní-
tását, akkor talán sikerül a gyermek-
nek olyan felnőtté válnia, aki meglátja 
az óriáskígyóban az elefántot, vagy 
ládájában a bárányt.

Rottenhoffer Andrea Virág

„Nélküled, mint az olló egy fele
– van árvább ennél?
Suta a sorsom: hogy vágjak vele?
Mit kezdenék, ha nem szeretnél?
Csak párban, mint a láb,
úgy mehetek tovább!” 
– Illyés Gyula gyönyörű 
versével köszöntjük Silingi 
Ilonát és Bíró Barnabást, akik 
50. házassági évfordulójukat, 
azaz aranylakodalmukat 
ünnepelték. Gratulálunk!
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             Pátyi Művelődési Ház

     
PÁTYI MŰVELŐDÉSI HÁZ

14

MŰVHÁZTÁJI

2021. október

 

ESEMÉNYNAPTÁR ÁLLANDÓ PROGRAMOK
OKTÓBER

Dátum Időpont Program Helyszín

2021.10.01. 18.00 Idősek Világnapja MH Nagyterem

2021.10.02. 9.30-11.00 Eszemadta – élőzenés gyermek táncház MH Nagyterem

2021.10.06. 17.30 Aradi vértanúk megemlékezés Országzászló

2021.10.09. 15.00
Irodalmi Barangolások Kiss Eszterrel – Új Sorozat! 

Születésnaposok – Szabó Magda
Közösségi Ház

2021.10.22. 18.00 ’56-os megemlékezés és fáklyás felvonulás MH Nagyterem

2021.10.24. 18.00 Pátyi Zeneszalon – Vendégünk: Miklósa Erika operaénekesnő MH Nagyterem

NOVEMBER ELŐZETES
Dátum Időpont Program Helyszín

2021.11.04. 9.00-11.00 Vegyes vásár MH Nagyterem

2021.11.06. 9.30-11.00 Eszemadta- élőzenés gyermek táncház MH Nagyterem

2021.11.12. 18.00 Márton napi lampionos felvonulás Pincehegy

2021.11.13. 15.00
Irodalmi Barangolások Kiss Eszterrel 

Születésnaposok – Pilinszky János
Közösségi Ház

2021.11.13. 17.00
A szeretet ereje – Jótékonysági koncert a Pátyon Covid 

által árván maradtak és nehéz helyzetbe kerültek javára
MH Nagyterem

2021.11.20. 18.00 Ady Nyugdíjas Klub – Katalin napi bál MH Nagyterem

2021.11.21. 18.00 Pátyi Zeneszalon – Vendégünk: Kővári Eszter énekművész MH Nagyterem

2021.11.27. 18.00 Henna Hastánc születésnapi bálja MH Nagyterem

 
Baba-mama klub:  Hétfő-Szerda 10.00-12.00  

Ringató:    Szerda  9.30-10.00  

Pici-maci muzsika:   Péntek 10.00-10.30  
Társalkodó angol:   Szerda  8.15-9.15

18.00-19.00

Ovis néptánc:
   

Kedd 16.30-17.30
 

    Csütörtök 16.30-17.30  
Torna Gizussal:  

  
Kedd-Csütörtök 18.15-19.15 

Modern tánc:
   

Kedd 17.00-18.00
 

  
Csütörtök 16.45-17.45

 Zumba Anettával:
 

Hétfő-Szerda 18.30-19.30 
 Pátyi Kórus:

 
Csütörtök 18.00-20.00

 Sakk:
    

Péntek 16.00-19.30
 Henna Hastánc:

  

Csütörtök 19.30-20.30 IFI KLUB

 

   

Vasárnap 9.00-11.00 

 Nyugdíjas Klubok:

 

Ady Klub:

   

Hétfő      16.00-19.00

 
Egyetértés Klub:

  

Csütörtök 14.00-17.00

és szombat 8.00-9.00

       
Felnőtt néptánc: 

  
Kedd 19.30-21.30

 

Ragyogó őszi napsütés, jókedvű társaságok a bográcsok körül és a pincékben, meg borral barangoló 
vendégsereg, játékok, versenyek kicsiknek, nagyoknak, no és a pincehegyi kisvonat. Ismét megéledt a 
pátyi Pincehegy! 

Közösségben

BORRAL BARANGOLÓ ÉS CIVILÍZÁCIÓ

Az indián nyár és a hosszú pandémiás magány utáni óvatos 
szabadság sokakat kicsalt szeptember 25-én a hegyre. A Művház 
és a Budakörnyéki Borkultúra Egyesület szervezésében két ren-
dezvény kapcsolódott egybe sikerrel: a CivilÍzáció és a Borral 
barangoló. A kiváló borok és a remek étkek párosítása előre 
borítékolta a sikert, amit az önfeledten szórakozó közösségek 
és a szép számú érdeklődők hitelesítettek.

36 közösség főzött, 20 kézműves árult, 6 mester foglalkoz-
tatta a gyerekeket, és mutatkozott be a nap folyamán. A polgár-
mester megszervezte a képviselők íjászversenyét, ahol Dr. Bencze 
Gergő nyert, a pátyi Magyarok Szövetsége meghirdette lekvárok 
versenyének első helyezettje Kádár Katalin és Kádár Ferenc 
ízvarázsa lett. A közösségi együttlét szimbólumaként minden 
főzős csoport elkészítette a maga gömbjét, amit egy óriás 
láncra fűzve őriz a Művház.

MSK z
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PSE HÍREK

„Nagy örömmel hallottam, hogy idén újra megrendezik a Pátyi 
SE judo táborát Balthazár Attila edző és lánya, Noémi vezetésével. 
Én voltam a legidősebb, úgyhogy most ”segédedzőként” is tudtam 
jeleskedni, ami nagy megtiszteltetést jelentett számomra. Az 
ötnapos táborban a judo mellett kerékpároztunk, teniszeztünk, 
úsztunk, és idén még íjászkodtunk is. Mindennap másfél órás 
judo edzéssel kezdtünk a Bocskai István Általános Iskolában, 
majd biciklivel mentünk ebédelni. A pátyi Avokádó Étteremtől 
rendelték meg az ebédet, ami nagyon finom és laktató volt. Az 
ebéd utáni pihenőt társasjátékozással töltöttük, nagy 
kártyacsatákat is vívtunk. Hétfő és szerda délután strandoltunk 
a Budaörs Városi Uszodában. Kedden és csütörtökön a pátyi 
Pincehegy melletti teniszpályán játszottunk. A szokásos, de 
gyakran az eső miatt elmaradt pénteki biciklitúrát idén az 
íjászkodás váltotta fel a Pincehegy alján. Sokaknak új sport 
volt, de mivel profi íjakat kaptunk, ez élvezhetővé tette mindenki 
számára. A sportolás után uzsonnáztunk, a pátyi Simi Pékség 
finom péksüteményeit kóstolhattuk meg. Élvezettel és örömmel 
vettem részt a táborban az elejétől a végéig, kicsiknek és 
nagyobbaknak egyaránt csak ajánlani tudom.”

Foglalkozásaink elindultak, várjuk a sportolni vágyó 
fiúkat, lányokat egyesületünkbe! 

Sportágainkról, foglalkozásainkról részletesen a 
oldalon lehet tájékozódni, illetve leg-

frissebb híreink facebook-oldalunkon olvashatóak: 
Pátyi Sportegyesület

Labdarúgás: Sprinzeisz Dominik és Zoltán,  
Simon Csaba

RG: Kéringer Johanna
Ökölvívás: Czeizing Ottó
Sakk: Gombócz Ferenc
Szertorna: Szakály Róbert
Judo: Balthazár Attila
Kosárlabda: Bátori Gábor
Ovis mozgásfejlesztő: Fauszt Ágota

Bővebb információk a foglalkozásokról:

www.patyise.hu 

PSE EDZŐK A 2021/22-ES TANÉVBEN

 
www.patyise.hu 

ÉLMÉNYEIM A JUDO TÁBORBAN
„Itt van az ősz, itt van újra” – Petőfi sorai igencsak valóságosak szeptember végén, de a nyári élmények 
még kitartanak sokakban, s tán nem is árt a borús őszi napokban újra felidézni a napsugaras önfeledt 
vidámságot. Ezért közöljük le most Sugár Balázs visszatekintőjét.

Fo
tó

: P
SE
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EGY KIÁLLÍTÁS MARGÓJÁRA

„Tetszett a kiállítás témája, igazi kuri-
ózum.”
„Gratulálok a csodálatos, kitartó játék-
gyűjtésedhez. Szép emlék lesz gyerme-
keidnek, unokáidnak.”
„Hálásan köszönjük Veres Gyulának 
a fantasztikus játékgyűjteményt. Vissza-
repített minket a gyermekkorunkba. A 
népi játékok világát nagyon köszönjük 
Südi Margitkának és Imrének. Szívesen 
megtapasztaltuk a régmúlt vidámságát a 
játékokon keresztül.”
„A közösségi ház hangulata, kisugárzá-
sa nagyon kedves, szeretni való volt … 
Köszönjük Veres Gyulának a retró játék 
kiállítását. Jó volt látni, kipróbálni olyan 
játékokat, melyeket szüleink, nagyszüle-
ink használtak.”
„Igazán köszönjük ezt az értékes idő-
utazást! A gyermekeket is nagyon lekö-
tötték a múlt játékai, nekünk felnőttek-
nek pedig párás lett a tekintetünk a 
feltóduló emlékektől meghatódva.”
„Köszönjük az élményt! Remek volt látni 
a mosolygó gyermekeket. Az egyikük azt 
mondta: ’Régen sokkal jobb világ volt, 
mert sokkal jobban tudtunk egymásra 
figyelni.’ Már ezért a felismerésért megérte.”

A bejegyzésekben írt köszönet-
hez minden látogató és a Páty Fa-
luközösségért Alapítvány nevében 
csatlakozni szeretnénk. A Gyermek-
játék anno és retró kiállítás a hozzá 
kapcsolódó szabadtéri játéklehető-
séggel 2021. augusztus 29. – szeptem-
ber 19. között fogadta az érdek-
lődőket. Az eseménydús programot 
csak a lelkes szereplők és segítők 
összefogásával lehetett megvalósí-
tani.

Köszönjük Veres Gyulának a ki-
állított tárgyak meg- és bemutatását. 
Csonkáné Südi Margitka óvónőnek 
és párjának, Till Imrének azokat a 
népi játékokat, amelyek a régi em-
berek ötletességét, kettőjük kezé-

nek ügyességét, alkotókedvét dicséri,
és használatukkal sok örömet sze-
reztek a ma gyermekeinek. Köszö-
nöm Dammelhardt Jánosnak és pár-
jának, Töröcsik Zsuzsának, Czentár 
Lászlónak, Bálintné Juhász Mártá-
nak, Soós Gáborné Áginak, hogy 
az általuk hozott játékokat kipróbál-
hatták, megtekinthették az érdek-
lődők. Színesítette a választékot a 
60 éves „flipper” elődje, a karika-
hajtás lehetősége – melyek a helytör-
téneti gyűjtemény darabjai –, amihez 
a hiányzó hajtót Németh Károly 
készítette el. A pilinckákat Muzsik 
Miklós és Oláh László faragta ez 
alkalomra. Köszönet minden részt-
vevőnek, segítőnek, aki munkájával, 
türelmével, ötletével, figyelmességé-
vel a látogatók élményét gazdagította.
Nevüket alfabetikus sorrendben írom 

A megnyitó kissé formabontóan sikerült a hirtelen zápor miatt. A szabadtéri játékok „avatása” a 
teremben kezdődött, de a talpraesett segítők rögtönzése jó hangulatot teremtett. A folytatásról a 
vendégkönyvi bejegyzések tanúskodnak, amit a látogató családok, a nagyszülők, a gyerekeket kísérő 
óvodai, iskolai pedagógusok, az 1021 sz. PÁKICS cserkészcsapat vezetői és más segítők írtak be.

le: Baán Viktória, Bálintné Juhász 
Márta, Czentár László, Csonka Já-
nosné Südi Margitka, Csorbánné 
Ágoston Éva, Dammelhardt János, 
Iván Klára, Kemény Botond, Kerék
Erzsébet, Király Anna, Kiss Ágnes, 
Kovács Géza, Kovácsné Veres Nelli, 
Krenner Márk, Krenner-Stefán Tün-
de, Mázi Zoltánné Magda, Monosné 
Vasuta Terézia, Németh Károly, Oláh 
Bernadett, Oláh László, a PVK veze-
tője és dolgozói, Soós Gáborné Ági, 
Soós Zsuzsanna, Stefánné Rokaly 
Elvira, Till Imre, Timár Dorka, Tö-
röcsik Zsuzsa, Wiedermanné Szántó 
Ágnes.

Szeretettel várunk minden érdek-
lődőt további programjainkra is, me-
lyeket a www.paty.hu és a Közösségi 
Ház Facebook oldalán teszünk közzé.

Fotóriport a 24. oldalon

A kuratórium nevében: Szabó Andrásné
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Szombaton a séta indulási helye 
a kastély udvara volt, ahol az ideig-
lenesen kinyitott épületben a kas-
tély és a benne lakók történetét 
elevenítettük fel röviden. Sétánkat 
ezután az Iskola utcán kezdtük, ahol 
mindjárt az Iskola u./Rákóczi u. 
(hajdan volt Sírkert utca és a Kertek 
alja utca) kereszteződésében néhány 
percet szenteltünk a közelmúltban 
lebontott trafiknak, és a könyvesbolt 
emlékeinek. Majd utunkat folytatva 
több kisebb-nagyobb helyi értékünk 
előtt álltunk meg, s ejtettünk néhány 
szót a történetükről. Az Iskola utca 
lépten-nyomon tartalmazza a rég-
múlt emlékeit: például a több mint 
száz évvel ezelőtt készült csapa-
dékvíz-elvezető csatorna korábban 
téglával kirakott, boltozatos ürege, 
járata felett, a felszíni járdaszakaszán 
haladva megálltunk egy legalább 100 
éves szárazmalom kőfala mellett, 
aztán annak szemben a korábban 
védetté nyilvánított „oromfalu ház” 
előtt. Néhány lépéssel odébb az 
1945 utáni első, kezdetleges szovjet 
emlékmű helye (Iskola u. 7. sz. alatt), 
majd az 1912-ben megnyitott volt 
Tejcsarnok és az Öregiskola (ma 
Waldorf) következett. A sort az 
óvoda és az elöljáróság épülete zárta. 
Az építéseikkel kapcsolatosan igen 
sok érdekes adat került elő. A sar-
kon túl pedig a Hangya szövetkezet 
és a Református Kultúrotthon épí-
tésének történetét vettük számba, 
majd a református nagytemplom 
épülete kapott hangsúlyt. A séta 

további útvonala a Kossuth Lajos 
utcán haladt tovább a régi Túlsóvég 
és a Libavég felé. A Kistemplomnál 
különleges, felemelő pillanatnak vol-
tunk részesei: nyitott ajtóval várt 
és harangszóval üdvözölt minket 
Megtért Magdolna. A templom 
épület története mellett szó esett az 
oltárképről, és a háború pusztításairól 
is. Később megszemléltük a Guyon-
emléktáblát, és beszéltünk a teme-
tőkben lévő hadisírokról is.

Vasárnap a Közösségi Házban 
rövid előadás hangzott el a falu tör-
ténetéről és a Községi Értéktárról, 
utána a séta a Kincsem közben 
indult, beszéltünk a régi kutakról, 
itatókról, majd megálltunk a Kossuth 
Lajos utca 46. számú Horváth-

A Kulturális Örökségnapok alkalmából, közkívánatra újból falusétát szerveztünk, így csatlakozva az 
országos rendezvényekhez. A meghirdetett időpontokra megint csak nagy számban jelentkeztek 
érdeklődők, „őslakosok”, újonnan betelepülők, családok, fiatalok vegyesen.

háznál, melynek homlokzatán jól
látható az árvízi emléktábla. A menet 
a Füzes-patak kertek alatti vonalá-
ban haladt tovább, egészen a régi 
Nagyhídig. A Burgundia utca, Kos-
suth Lajos utca a régi Nagykocsmánál 
kezdődik, mely épület korábban 
Fogadóként működött, és az idei 
KÖN plakátunkon elhelyezett régi 
fotón a boltíves bejárata jól kivehető. 
A séta résztvevőivel megismételtük 
a régi fotót, majd bejártuk a Mély-
árok, és a Burgondia zegzugos utcáit, 
sikátorait.

A jó hangulatú séta végén a 
résztvevők arról beszélgettek, hogy 
a jövőben rendezni kellene hasonló 
tematikus sétákat a község más 
területein is!

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGNAPOK 2021 PÁTY

Czentár László – Páty Faluközösségért Alapítvány, Községi Értéktár

Schumicky András, a pátyi katolikus közösség oszlopos tagja, gépészmérnök, külügyminiszteri megbízott magas állami kitüntetést kapott. A 
kárpátaljai magyarság megmaradását szolgáló tevékenysége és a pátyi szent II. János Pál-templom felépítése érdekében végzett önzetlen szervező- 
és építőmunkája elismeréseként Áder János köztársasági elnök a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta számára. Gratulálunk!

ELISMERÉS
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Csatlakozz TE is!

*Részletes feltételek az elfogadóhelyeken.

PÁTY 
KÁRTYA

Csatlakozz elfogadóhelynek!
Igényeld vásárlóként!

PÁTY
KÁRTYA

Minta Domonkos

 
www.facebook.com/patykartya 

További információk: 
weboldal www.paty.hu Páty Kártya menüpont
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Proviszer alkusz Kft.
BIZTOSITÁSI IRODA PÁTY

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

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

nyitva tartás:
h-sz-p: 13:00-19:00

k-cs: 9:00-19:00

AUTÓMENTÉS
DARUS AUTÓMENTÉS HELYBEN

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

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

AZ ÖN HIRDETÉSÉNEK HELYE!

Páty Önkormányzatának lapja

Bővebb információk:

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

szamitogeporvos.wordpress.com           

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

ifj. Lukács Gábor
 Páty
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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 

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

– Kártya jóslás, sorselemzés

– Beszélgetés, bevezetés az öngyógyítás lehetõségeibe

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

”Az önteremtés a legnagyobb alkímia.”

06 30 933 7092

 

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

  /elmaradásuk gyakran kimutatható a viselkedés zavarainak hátterében/

Iskolai előkészítés, részképesség fejlesztés
Diszlexia prevenció

- 
- 
- 
- 

- 
- 

LOGOPÉDIAI  FEJLESZTÉS  PÁTYON!
Forduljon bizalommal hozzám, 

ha segítségre van szüksége gyermekének!

 

– gyógypedagógus-logopédus

Dr. Csorba Endréné, 

Herczeg Dóra 

06 30 285 2614 – herczegdora77@gmail.com
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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
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