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LÉPJEN BELJEBB!



BEKÖSZÖNTŐ

Elindult a 2022-es esztendő, az új évben régi álmok valósulhatnak meg. Télen jellemzően a 
beruházások előkészítése zajlik, ez most sincs másként. 

Jelenleg is számos fejlesztéssel kapcsolatban folyik a munka. A három bejelentett utca 
építése márciusban, amint az idő engedi megkezdődik. A sportcsarnok építésére is kiírásra 
került már a nyílt közbeszerzés. Reméljük jó ütemben halad majd a projekt a megvalósulás felé.

Ezen felül januárban több pályázati lehetőség is nyílik, amelyek közül várhatóan egy 
négycsoportos óvodára adunk be pályázatot további négy csoport bővítésének lehetőségével  

a Levendula utcában (itt már kész tervek állnak rendelkezésre). Ha sikeresen szerepelünk, akkor a bölcsőde 
melletti két ovis csoport is átköltözhet, amelynek köszönhetően pedig további két csoporttal, négy csoportosra 
bővülhet a Dédelgető Bölcsőde. 

És akkor még nem beszéltünk az állam által lebonyolított, nagyszabású Pátyot érintő útépítésekről: az autó-
pályalehajtóról, a bekötőútról, illetve a Rákóczi és a Telki út felújításáról. Szóval, mozgalmas évnek nézünk elébe.

A költségvetés előkészítése is megkezdődik, amit februárban fogad el a Képviselő-testület. Mivel sok beruházás, 
pályázat lesz ebben az évben, így várhatóan a megszokotthoz képest magasabb tartalékot képzünk majd a 
pályázati önrészek fedezetére.

Vigyázzunk és legyünk türelemmel egymás iránt a sokadik covid-hullámban is, településünk minden lakójának 
boldog új évet kívánok!

Székely László – polgármester

Szádváriné Kiss Mária – főszerkesztő MSK z
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MOZGALMAS ÉV KÖVETKEZIK

A LEHETŐSÉG
Vannak akik ünnepekre, évfordulókra bátorító, bölcs idézeteket ajándékoznak 
szeretteiknek. Jómagam is szívesen teszem, havonta e lap beköszöntőjében 
például az olvasók is találkozhatnak ilyen üzenetekkel. Új esztendő kezdetén 
különösen is elidőzök a megfelelő gondolat kiválasztásával. Most Albert Einstein 
talán többek által ismert sorai találtak meg: „Az összevisszaságban találd meg az 
egyszerűséget, a hangzavarban a harmóniát. A nehézségek közt mindig ott van a lehetőség.” 

Már a harmadik évet terhelik a Covid-hírek, a természeti katasztrófák évek 
óta mindennaposak, amint egyre több politikai feszültség jelenik meg országha-
tárokon kívül és belül, az információáradatban a káosz az úr, a járvány tovább 
erősíti a bizonytalanságot, a félelmet, a megosztottságot… Azt hiszem, még inkább 
jelentősége van a helynek, a helyi közösségeknek legyenek azok iskolai, munka-
helyi, egyházi vagy civil közösségek, illetve maguk a települések. Lapunk 2022 
elején is tudósít a pátyi közösségekről, a települést érintő eseményekről, vissza-
tekint a régmúlt időkre, s megszólaltatja a faluban élőket is. Írásainkkal többek 
között próbálunk segíteni megtalálni „az összevisszaságban az egyszerűséget, a hang-
zavarban a harmóniát”. S azt kívánom a 2022-es esztendőre a Pátyi Kurír minden 
olvasójának, hogy a Nobel-díjas fizikus felszólításai váljanak valósággá életükben, és 
minden helyzetben tudják meglátni, hogy a „nehézségek közt mindig ott van a lehetőség”.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok békességben, örömökben és sikerekben 
gazdag új évet 2022 fergeteg havában szeretettel:

Önkormányzati hírek
Bocskaisokkk
Pátyolgató Óvoda
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Interjú – Sólyom Alexandra

A felelős állattartás
Pátyi zenei szalon
Múltidéző
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Nemes Nagy Ágnes: Római tél, Weöres Sándornak
Emlékszik a római télre?
(Kis jel-szeletként említem meg ezt.)
Mely úgy úszik a multjainkban,
mint egy jegelt narancs-gerezd.
Na és a macskák ott, hosszanti csíkkal.
(Micsoda gerezd-forma sávok!)
Kérem csináljon, úgy, mint eddig is,
gerezdekből teljes, kerek világot.
(1922. január 3-án, 100 éve született Nemes Nagy Ágnes)
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Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
szerencsére pozitív választ adott és úgy döntött, hogy 
támogatja a kérésünket. Ennek értelmében, 2022. június 
30-ig a MÁV-START Zrt. elfogadja a Páty (bármely 
megállóhelye) és Budapest (bármely megállóhelye) 
viszonylatú VOLÁNBUSZ helyközi autóbuszbérleteket 
a Biatorbágy–Budapest vonalszakaszon a vonatokon.

Köszönjük szépen az utasok nevében is a Minisz-
térium támogatását.

JÖVŐRE IS INGYENES A VOLÁN BÉRLETESEK SZÁMÁRA A BIATORBÁGY–BUDAPEST VASÚTVONAL

A támogatott cél: Hagyományok Háza II. ütem kivite-
lezése, illetve önkormányzati út- és járdafelújítás. Páty 
Község Önkormányzata e támogatás keretében az 
alábbi fejlesztéseket kívánja megvalósítani: Hagyományok 
Háza II. ütem, Tavasz utca útépítés, Mályva utca 
útépítés, Liliom utca útépítés, Petőfi utcai járda 
építés/felújítás (Árpád u.–Bocskai u. között). 
Mindezen fejlesztéseket a képviselő-testület jóváhagyta 
és elindította. FONTOS: a pályázatban csak teljesen kész 
tervekkel és engedélyekkel rendelkező beruházással lehetett indulni, 
ezért az említett utcák és épület kerültek be.

A MÁV járatain 2022. június 30-ig továbbra is ingyen utazhatnak azok, akiknek van érvényes VOLÁN-
BUSZ bérletük. Néhány napja levéllel fordult Páty Község Önkormányzata Schanda Tamás miniszter-
helyetteshez és Tóth Péter helyettes államtitkár úrhoz, melyben kérte, hogy a VOLÁNBUSZ bérlet 
MÁV járatokon való elfogadását az év végi határidő utáni időszakra is hosszabbítsák meg. 

Somogyi Farkas Tamás – alpolgármester

ÚJABB SIKERES PÁLYÁZAT!

A Kormány 1912/2021. (XII. 15.) határozatában az 5000 fő feletti lakosságszámú egyes településeket 
érintő, azonnali beruházásokhoz szükséges források biztosításáról döntött és Páty Község Önkormányzata 
129 millió Ft támogatásban részesült. 

Székely László – polgármester

A Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskolába az év végén külön-
legesen értékes ajándékok érkeztek. 

A pátyi iparterületek egyik legnagyobb fejlesztője, 
Magyarország vezető ingatlanfejlesztő és befektető 
vállalata, a Futureal-csoporthoz tartozó HelloParks 
cég 10 laptopot, 3 asztali számítógépet és 3 projektort 
hozott az iskola számára. Az adományt Nemes Rudolf  
a HelloParks vezérigazgatója adta át Fenyvesi Zsolt 
intézményvezetőnek. Az átadáson jelen volt Székely 
László polgármester úr.

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖKET KAPOTT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA
Újévi ajándék

–kurírinfo–
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BOCSKAISOKKK
www.bocskaisuli.hu

OKTATÁS

Az AWEK Solution Rajzpályázatra iskolánk több ta-
nulója is benevezett. Az iskolai forduló három kiemelt 
munkáját küldtük tovább az országos versenyre.
1. Iván Borbála 4.c
2. Kerékgyártó Kristóf  2.a 
3. Erdélyi Cintia 2.a

Az alkotások témája: „Az én karácsonyi álmom”. 
Iván Borbála munkája elnyerte a zsűri tetszését. III. 
helyezett lett. Megnyerte a Libri Könyváruház utalványát.
Szívből gratulálunk!                                     
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AZ ÉN KARÁCSONYI ÁLMOM

ADVENTI KIRÁNDULÁS

A hagyományos biatorbágyi Csendes csodák című vers-
mondó találkozón a Bocskai István Általános Iskolából 
a felsősök közül a következő eredmények születtek: 
5-6. osztályos kategóriában 
I. helyezett Tarr-Péterffy Zoltán,
II. helyezett Scaricamazza Máté; 
a 7-8. osztályosok kategóriájában 
II. helyezett Hajda Boglárka, 
III. helyezett Kabai Léna. 

Szívből gratulálok mindannyiuknak. Nagyon büszke 
vagyok tanítványaimra! 

CSENDES CSODÁK MÁSODSZOR

Zentai Ida                                                                                               Silingi Anna

December 7-én, egy átlagos nap délutánján buszra ült 
az osztályunk. Az úti cél Dobogókő volt. Anci néni 
megígérte, hogy csodás látványban lesz részünk. Nálunk a 
faluban ugyanis egyáltalán nem volt hó, de amikor 
felértünk a hegyre, 700 méter magasan hóval borított 
táj fogadott. Sajnos köd is volt, ezért a kilátóból nem 
tudtuk megcsodálni a Dunakanyart. Persze ez nem szegte 
kedvünket. Nagy hócsatába kezdtünk. Néhányan hó-
ember építésével is megpróbálkoztak. Amikor kellően 
fázni kezdtünk, egy közeli menedékházba húzódtunk be. 
Finom gyümölcsteát, rétest és kürtöskalácsot kaptunk. 
Majd az erdőben tettünk egy hosszú sétát. Nem győztünk 
gyönyörködni a hóval borított fákban, bokrokban. Ren-
geteg fotót is készítettünk. A busz a megbeszélt helyen 
várt ránk. Örültünk, hogy végre kicsit felmelegedhettünk. 
Teli élményekkel indultunk haza. Ez a Mikulás túra 
csodálatos élmény volt mindannyiunk számára.

Soós Tímea  Szilágyi-Montz Virág és – 4.c 
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HULL A PELYHES FEHÉR HÓ…
Hullt a pelyhes fehér hó és eljött hozzánk a Télapó. 
Minden osztály izgatottan várta a Mikulást, aki nyolc 
krampuszával érkezett a gyerekekhez. Dallal, egy-egy 
verssel köszöntötték a vendéget, aki édességgel meg-
pakolt csomagokkal jutalmazta az előadást. Volt olyan 
osztály, akikkel táncra is perdült. Óriási élményt jelen-
tett kicsiknek és nagyoknak, hogy személyesen talál-
kozhattak a Mikulással, aki a történetiségben Szent 
Miklóst jelképezi, a jelenben pedig iskolánk testnevelő 
tanára, Gólya Gyuri bácsi személyesítette meg.

 Silingi Anna

Karácsony előtt a nagy hajrában jó egy kicsit megállni, 
pihenni, kikapcsolódni. És mivel kapcsolódhat ki iga-
zán egy gyerek? Mesével. 

Így történt, hogy a 3.c, a felpörgött hétköznapok 
között retro mesés délutánt tartott. A klasszikus és 
talán mindenki kedvenc sárkányáról szóló mesét néz-
tünk meg egy közös mozi délutánon. Megismerkedtünk 
Süsüvel, az egyfejű és kitagadott sárkánnyal, aztán 
néhány játékos feladattal zártuk vidám délutánunkat.  

A gyerekek nagyon élvezték, és kérték, hogy 
máskor is tartsunk ilyet. Nagyon örülök, hogy nemcsak 
a modern Disney-mesék varázsolják el őket, hanem a 
régi klasszikusnak számító történetek között is talál-
nak kedvükre valókat.  

SÜSÜ DÉLUTÁN 

Móni néni

December 10-én a Lázár Ervin program keretében iskolánk tanulói 
az Új Színházban megtekintették a Kőszívű ember fiai című előadást.
Olvasmányként már ismerték néhányan, de mindannyiuk számára 
tartalmas szórakozást nyújtott a remek színészi játék és a látványos 
jelmezek. Köszönjük a lehetőséget!
                                                                                                                                                                                      

 Horváth Endréné Éva néni

Az iskolánkban működő Pászti Miklós Zeneis-
kola tanárainak jóvoltából csodálatos karácsonyi 
koncert részesei lehettünk. 

A zeneiskola növendékei, akik javarészt iskolánk 
tanulói, gyönyörű zeneszámokat adtak elő a közön-
ségnek. Kedves, jól ismert karácsonyi dallamokat szó-
laltattak meg zongorán, hegedűn, furulyán, fuvolán. A 
lelkes kis közönség gyakran énekkel kísérte a felismert 
zeneszámokat, majd hangos tapssal jutalmazta az elő-
adást. Büszkék vagyunk tehetséges növendékeinkre.

Köszönjük a szervezést Törőné Puha Andreának 
és Bíró-Kovács Enikőnek, a zeneiskola két tanárának. 
A kétszer egy órás előadás igazi adventi hangulatot 
teremtett számunkra. Hálásan köszönjük!
 

ÜNNEPRE HANGOLÓ KARÁCSONYI KONCERT

Silingi Anna – int.vez.helyettes
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Szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden ér-
deklődőt! E tájékoztató egyben igényfelmérés is, 
ahol a leendő elsősök szüleit szeretnénk megkér-
dezni, hogy milyen jellegű osztályokra lenne 
igényük. Célunk, hogy a pátyi gyerekek az álta-
lános iskolát helyben végezzék el.

A Bocskai Iskola nagy múlttal rendelkező, szín-
vonalas intézmény a Zsámbéki-medencében. Beisko-
lázási körzetünk Páty település területére terjed ki. A 
pátyi közintézményekkel hagyományosan jó kapcso-
latot ápolunk. Nyitott, gyermekközpontú intézmény 
vagyunk, ahol több mint negyven elkötelezett peda-
gógus dolgozik. Húsz osztályban, több mint 450 diák 
tanul. Kiemelt szerepe van iskolánkban a fenntartha-
tóságnak, a természet-közeliségnek és a környezet-
tudatos nevelésnek. Életrevaló, boldog gyerekeket szeret-
nénk tovább engedni intézményünkből a nyolc év után.

A 2022/2023-as tanévben az alábbi osztálytí-
pusokat szeretnénk indítani:
Német két tanítási nyelvű osztály: 
A két tanítási nyelvű osztályokban speciális tanterv szerint 
haladnak a diákok. Ez azt jelenti, hogy nemcsak az idegen 
nyelvet, hanem a pedagógiai programunkban meghatározott 
tantárgyak egy részét is németül tanulják. Mindez azt a célt 
szolgálja, hogy a tanulók anyanyelvi és idegen nyelvi tudását 
egyidejűleg és kiegyensúlyozottan fejlessze, valamint megtanítsa 
őket az idegen nyelven való tanulásra, képessé tegye az idegen 
nyelvű információk feldolgozására, nyelvtudásuk aktív haszná-
latára. Az első évfolyamon még nem tanulnak németül írni és 
olvasni, a nyelv oktatását szóbeli és vizuális eszközökkel

PÁTYISULI-KÓSTOLÓ, 2022/2023
támasztjuk alá. A készségtárgyak (rajz, ének, testnevelés) 
keretein belül a nyelvtanulást játékok, dalok, mondókák, 
mesék, rajzok, szerepjátékok és szituációk segítik.
Logika osztály: 
Ebben az osztályban a hagyományos keretek között tanulhatnak 
a gyerekek. Mivel az informatika oktatás 3. osztályban kez-
dődik, ezt szeretnénk megalapozni heti egy logika órával. A 
logika oktatás célja, hogy a logika módszertanán keresztül 
fejlessze a logikus gondolkodást, a rövid és hosszú távú memóriát, 
a problémaérzékenységet, az elemzőképességet és a fantáziát. A 
tanítási-tanulási folyamat során kialakuljon a diákokban a 
rendszerszemlélet és a lényeglátás képessége, az analitikus és a 
szintetikus gondolkodás, valamint az induktív gondolkodás, 
az absztrakció. Célja továbbá – különböző társas, és kártya-
játékokon keresztül – a komplex személyiségfejlesztés olyan 
módon, hogy egyszerre fejlessze az összpontosítás képességét, az 
értő figyelmet, a figyelem-megosztottság képességét, a kitartást, 
a helyes önértékelést, az önbizalmat, a tanulás iránti motivációt 
és a kreativitást.
Művészeti osztály: 
Ennek az osztálynak karakterét elsősorban a magasabb óra-
számú művészeti oktatás adja: zeneművészet, drámajáték, 
képzőművészet. A művészeteknek különösen fontos szerepe 
van a személyiség gazdagításában. A művészeti nevelés elsősorban 
érzelmi töltéssel hat a gyerekekre egészen kiskortól kezdve. Fő 
célja, hogy a művészeti tevékenység végzése során lehetőséget 
nyújtson arra, hogy a gyerekek pozitív érzéseket éljenek át.

A különböző osztálytípusokhoz kapcsolódóan sze-
retnénk felmérni az igényt arra, hogy a hagyományos 
napközi (délelőtt tanórák, délután játék és a házi feladat 
elkészítése) mellett bevezessük-e az iskolaotthonos 
nevelést. Az iskolaotthon, mint munkaforma bizto-
sítja az óvodából az iskolába történő átmenet zökke-
nőmentes megvalósítását. Jól segíti az új környezetbe 
való beilleszkedést és a helyes tanulási szokások kia-
lakítását. A gyermekek nevelését-oktatását az osztály-
ban két tanító irányítja. A délelőtti és a délutáni tanítási 
órák között gazdag és színvonalas szabadidős tevé-
kenységekkel, önálló tanulással, gyakorlással töltik 
idejüket a tanulók. Az iskolaotthon napi időbeosztása 
jobban megfelel a gyermekek életkori sajátosságainak 
és egyenletesebb terhelést biztosít számukra. A gyere-
keknek nem kell hazavinniük a felszerelést minden 
nap, elég csak pénteken, mert a délelőtti és délutáni 
irányított önálló tanulási idő alatt a házi feladatukat is 
elkészítik. A délelőtti és délutáni idősávban is megje-
lenik a szabad játék. Több lehetőség nyílik a beszél-
getésre, megfigyelésre, nevelési helyzetek elemzésére 
és kihasználásra.

Fenyvesi Zsolt – intézményvezető
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KARÁCSONYI ADOMÁNY
A Pátyi Sportegyesület Futball Szakosztálya gyűjtést 
szervezett óvodánk javára. Az összegyűlt összeget, 
140000 forintot az egyesület nevében Sprinzeisz Do-
minik adta át. Az összegből a gyermekeknek moz-
gásfejlesztő eszközöket vásárolunk.
Köszönjük az egyesület támogatását!
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2022. SZEPTEMBER 1-JÉTŐL TANKÖTELES KORBA 
LÉP AZ A GYERMEK, AKI 2022. AUGUSZTUS 31-IG 
A 6. ÉLETÉVÉT BETÖLTI! 

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket 
a szülő 2022 áprilisában köteles beíratni a lakó-
helye szerint illetékes vagy a választott iskola első 
évfolyamára. Az általános iskola első évfolyamára 
történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek 
nevére kiállított személyazonosságot igazoló ható-
sági igazolványokat.

Amennyiben gyermekük iskolaköteles 2022. szep-
tember 1-jétől, de még egy évig óvodában szeretnék 
tartani, akkor abban már az Oktatási Hivatal az illetékes, 
ugyanis a tanköteles kort, vagyis a hatodik életévét elérő 
gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben 
maradásáról 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal 
dönt. Az Oktatási Hivatal döntése kötelező: amennyiben 
a szülő/gyám kérte, hogy gyermeke további egy neve-
lési évig óvodában maradjon, és ezt a kérelem, a benyúj-
tott igazoló dokumentumok, és a szükség szerint kiren-
delésre kerülő szakértői bizottság szakértői véleménye 
alapján az Oktatási Hivatal engedélyezi, utóbb a döntés 
kérelemre történő visszavonására nincs lehetőség.

A 2022/2023. tanév vonatkozásában a kérelmeket 
2022. január 1. napjától 2022. január 18. napjáig lehet 
majd benyújtani. 

Bővebb információ a honlapon: 
http://www.patyolgato-ovoda.hu/index.php/beiskolazas

KULTÚRÁRA NEVELÉSÜNK

Stefanné Rokaly Elvira – óvodavezető-helyettes

Suta Melinda – óvodavezető-helyettes

ADVENTI ADOMÁNYGYŰJTÉS
Büszkeséggel tölt el, hogy a Pátyolgató Óvoda kö-
zössége idén is lelkesen csatlakozott adománygyűjtő 
kezdeményezésünkhöz! Rengeteg játékot, kozmetikai 
cikket, tartós élelmiszert, pelenkát, műszaki cikkeket 
és sok egyéb szép és hasznos ajándékot szállítottunk a 
Fészek Alapítványba! A szállításban Szatmári Gergely 
apuka segített, ez úton is köszönet érte!

Demény Erika – óvodavezető

Nagy öröm számunkra, hogy az Emberi Erő-
források Minisztériuma elismerésben részesítette 
óvodánkat a „Kincses Kultúróvoda 2021” pályázatra 
benyújtott anyagunk alapján. 

Ez a pályázat a gyermekeink irodalmi, zenei, mozgás- 
és képzőművészeti nevelésének segítését tűzte ki 
céljául, a helyi kulturális intézményekkel való kapcso-
lattartásra összpontosítva. Az elmúlt 3 évre vissza-
tekintve és a következő 3 évre előre tervezve kellett 
elkészíteni a pályamunkát. Az óvónők igyekeznek ezek 
tükrében igényes tartalmakat válogatni népmesei kincs-
tárunkból, a klasszikus és kortárs gyermekirodalom-
ból, népzenei és komolyzenei tartalmakból és képző-
művészeti alkotásokból. 

Köszönjük az eddigi és a következő időszak tervei-
ben való együttműködést a Községi Művelődési Háznak, 
a Könyvtárnak, a Közösségi Háznak és a Hagyomá-
nyok Házának!

BEISKOLÁZÁS 2022!!
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2071 Páty, Kossuth L. u. 77. 06 23 343 550     muvhaz@paty.hu
             Pátyi Művelődési Ház

     
PÁTYI MŰVELŐDÉSI HÁZ

MŰVHÁZTÁJI

 

 

   

Nyugdíjas Klubok:
 Ady Klub:    Hétfő      16.00-19.00

Egyetértés Klub: Csütörtök 14.00-17.00

Henna Hastánc: Csütörtök 19.30-20.30 IFI KLUB
Vasárnap 9.00-11.00 

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

és szombat 8.00-9.00

 
Baba-mama klub:  Hétfő-Szerda 10.00-12.00
Ringató:    Szerda  9.30-10.00  
Társalkodó angol:   Szerda  8.15-9.15

18.00-19.00

Ovis néptánc:
   

Kedd 16. 45 -17.30

Csütörtök 16.45-17.30

     
Felnőtt néptánc: 

  
Kedd 19.30-21.30

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

2022. JANUÁR

Dátum Időpont Program Helyszín

2022.01.15. 15.00
Irodalmi Barangolások Kiss Eszterrel – Évadnyitó 
– Szülinaposok, Fekete István

Közösségi Ház

2022.01.22. 18.00
Magyar Kultúra Napja – Nagy művészeink 
szülőháza, zenés-verses országjáró barangolás

Művelődési Ház

2022.01.28. 19.00
„Köszönjük Magyarország” – Koncertek a farsang 
havában: Oláh Gipsy Beat és Romano Drom 

Művelődési Ház

FEBRUÁRI ELŐZETES

Dátum Időpont Program Helyszín

2022.02.04. 19.00 Azért a kis bolondságért – pajzán népi est MH Nagyterem

2022.02.05. 19.00 Pátyi Zeneszalon – vendégünk: Kővári Eszter MH Nagyterem

2022.02.19. 19.00 Óvodabál MH Nagyterem

2022.02.26. Elsősegélynyújtó tanfolyam 1. MH Kisterem

A nagysikerű irodalmi sorozat 2022-ben is folytatódik, a pátyi születésű 
Kiss Eszter színművész újabb és újabb költőket, írókat mutat be 
az irodalomkedvelőknek. A népes törzsközönséget januárban 
Fekete István író korába és világába kalauzolja a tőle megszokott 
érdekfeszítő stílusban felvillantva ismert és kevésbé ismert 
életeseményeket, műalkotásrészleteket. 

A szülinaposok sorozat első alkalma 
lesz a Közösségi Házban.

2022. január 15-én 15 órakor 

IRODALMI BARANGOLÁSOK KISS ESZTERREL
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Már évekkel korábban javasolták 
szakemberek, hogy ezen csak a tel-
jes padlócsere segíthet. Ezért imád-
koztunk, gyűjtöttünk pénzt már évek 
óta a gyülekezetünk tagjaitól, és pró-
báltunk pályázni állami, kormányzati 
forrásokra is. Mivel a templomunk 
műemlék, így minden tervet, beavat-
kozást egyeztetnünk kellett a Pest 
Megyei Örökségvédelmi Hivatal 
szakembereivel. Ők írták elő szá-
munkra, első lépésként, a templom 
építéstörténeti dokumentációjának 
összeállítását is.

2018-ban 30 millió Ft-ot nyertünk 
pályázaton a Miniszterelnökségtől, 
az egyházkerületen keresztül, utó-
finanszírozással. A pénz a templom 
teljes padlócseréjére és a fűtéskiépí-
tésre lett megcímezve. Felgyorsultak 
az események, tervezőktől kértünk 
be árajánlatokat, akik majd a munka 
műszaki tartalmát meghatározzák. 
László Zoltán építész tervezőt vá-
lasztottuk, aki a húsz évvel korábbi 
külső homlokzat felújítási terveit is 
készítette. Ő határozta meg, hogy 
fél méter mélyen kiszedjük a régi 
padlót és egy új rétegrenddel építjük 
vissza. A gépész tervező javaslatára 
az új padlóba padlófűtést terveztünk. 
2018-19 telére a fűtésünk teljesen 
leállt, így az első munka, amit el-
végeztünk, egy új Remeha kazán és 
két új légbefúvó beszerelése volt. 
2019 kora tavaszán választottuk ki 
az új padló kiépítésére a Tető és Tér 
Kft-t. A régi padló bontását és a 
zúzottkő beszállítását, tömörítését 
Simon Mihály és fia végezte.

Mivel a padlócsere előtt a temp-
lomi padokat ki kellett bontani, 
ehhez is szükség volt az örökség-
védelem hozzájárulására. Mi sze-
rettünk volna új padokat beépíteni, 

Az elmúlt három évben kívül-belül felújításra került több mint két évszázada, 1783-ban épült református 
templomunk. Az építés egy olyan területen történt, ahol magas volt a talajvízszint, amit a korabeli 
dokumentumok is megemlítenek. Ennek következményeivel, a falak vizesedésével, a templombelső 
magas páratartalmával, folyamatosan küzdöttünk. Mindannyian emlékszünk még, hogy amikor három 
évvel korábban beléptünk a templomba, éreztük azt a dohos, penészszagot, amit az állandóan nedves, 
gombás tégla padlóburkolat árasztott. 
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MEGÚJULT A REFORMÁTUS TEMPLOM

de meggyőztek, hogy ez nem lehet-
séges, a régieket kell restaurálni. 
Ehhez restaurálási tervet kellett ké-
szíttetni. Bár még akkor nem tudtuk, 
hogy lesz-e rá forrásunk, de a res-
taurálási tervet elkészíttettük a szó-
székre és a Mózes-padra is. Erre 
kértünk árajánlatokat, ami alapján a 
BF Restaurátor Művész Kft.-t vá-
lasztottuk a kivitelezésre. A pado-
kat április végén szállították el res-
taurálásra. A padló bontását és a 
föld kitermelését 50 cm mélyen egy 
bobcat végezte. Az 50 cm alatti 
rész már nagyon lágy, képlékeny, 
vizes volt. Az egész templompad-
lót a terv szerint, különböző frak-
ciójú kövekkel töltöttük fel, tömö-
rítettük, szigeteltük. Ezen épült ki a 
padlófűtés, 18 fűtőkörben, megkö-
zelítőleg 1800 m hosszban. A res-
taurált padok visszaépítését köve-
tően a padok közötti utak burko-
lása is megtörtént. Októbertől kezd-
ték restaurálni a helyszínen a szó-
széket és a Mózes-padot, valamint 
az oldalsó cintérium ajtót. Ez a 

munka egészen 2020 február elejéig 
eltartott. 2019 év végén leszakadt az 
egyik harang nyelve, ezt Gombos Mik-
lós őrbottyáni harangöntő mester 
pótolta, majd javaslatára mind a há-
rom harang felújítása is megtörtént. 

A padok restaurálásával párhu-
zamosan megtörtént az orgona teljes 
tisztítása is, több mint 1000 orgo-
nasípot szedtek ki és tisztították 
meg egyenként. Ezt Vizi Dávid, ifj. 
Vizi István és Mucsi Lajos végezték, 
mindannyian gyülekezetünk tagjai. 

Ifj. Vizi István vezetésével kié-
pült a templom hang- és kamera-
rendszere.

2020 év elején megtörtént a temp-
lom tetejének újjáépítése, György 
Sándor vezetésével, több tetőfedő 
csapat közreműködésével.

2020 nyarán a karzati padok, és 
a hátsó cintérium külső ajtó restau-
rálása, felújítása is befejeződött.

2021 nyarán, egy új pályázaton 
nyert összeg és saját forrás terhé-
re végeztük el a templom teljes 
külső homlokzat felújítását. Ezt a
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székelyudvarhelyi Stadt Alpintech 
Kft. végezte. Felelős műszaki elle-
nőr gyülekezeti tagunk, Fekete János 
volt. 

Nyár végére maradt a két ének-
kirakó tábla restaurálása, melyet Ma-
darász Andrea és kollégája végzett el.

Az előzetes terveinket megha-
ladó mennyiségű munka készült el, 
ami által szinte teljesen megújult a 
templomunk. Hitünket erősítő napi 
tapasztalat volt, hogy az Úristen 
mindig idejében kirendelte a szük-
séges pénzügyi forrást, munkást a 
következő feladathoz.

Köszönetet kell mondanunk gyü-
lekezeti tagjainknak, akik imádkoz-
tak, adakoztak és kétkezi munkával 
segítették az építkezéseket. 2019 
őszén, mikor a helyszínen folyt a 
szószék restaurálása, hétköznap, hét-
ről hétre, a hétvégi istentiszteletre 
meg kellett szervezni a templom 
takarítását. Sokan részt vettek ebben 
a munkában, beleértve az ifiseket, 
PÁKICS-osokat (cserkészeket). Van 
néhány ember, akit külön is ki kell 

Szabó István – főgondnok

emelni, mert rengeteget dolgoz-
tak a templomban: György Sándor, 
Mándi József, Páli Kálmán, Mucsi 
Lajos. Köszönjük Papp Zita haran-
gozónak, akinek igen megnövekedett 
a munkája a sok építkezés miatt. Itt 
köszönöm meg lelkészeink, Vizi
István és Anikó rengeteg, nem feltét-
lenül a lelkészi munkakörbe tartozó, 
de az építkezésekkel együtt járó ad-
minisztrációban, szervezésben, sok-
szor kétkezi munkában végzett tevé-
kenységüket. Nélkülük nem ment 
volna. Hálásak vagyunk azokért a 
támogatásokért, amelyeket a kor-
mány és az önkormányzat nyújtott 
számunkra. Nélkülük hozzá sem 
tudtunk volna kezdeni ezekhez a 
munkákhoz. Elsősorban hálásak 
vagyunk Istennek, akinek van hatal-
ma befolyásolni az embereket, kor-
mányokat, eseményeket. Így külön 
köszönöm, hogy a magyar kormány 
fontosnak tartja keresztény örök-
ségünk, nemcsak az épített örökség, 
de a keresztény tanítás melletti kiál-
lást is, hazai és nemzetközi szinten is. 

A pénzügyekről:
A templom padlójának teljes 
újjáépítése 20 millió Ft
Fűtés kiépítése, kazán és anyagok  
5 millió Ft
A padok, szószék, Mózes-pad 
restaurálás 39 millió Ft
Harangfelújítás 2 millió Ft
Tetőfelújítás 9,5 millió Ft
Karzati padok restaurálása 
3,5 millió Ft
Tervek, műszaki ellenőrzés 3 millió Ft
Homlokzatfelújítás 35 millió Ft
Előre nem tervezett falvarrás, 
toronyórafestés, ablakfestés, 
számkirakó rest. 3 millió Ft
Összesen: 120 millió Ft
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Ebben a tanévben újra indulhattak edzéseink az iskolában is, számunkra ez volt a legfontosabb hír 
szeptemberre: judo, kosárlabda, labdarúgás kicsiknek, ökölvívás, ritmikus gimnasztika, sakk, szertorna 
sportágak sportolói újra birtokba vehették az iskolai tornatermet, tornaszobát és egy tantermet. 
Köszönjük az önkormányzat és az iskola együttműködését! 

Sportoló gyermekeink létszáma januárra meghaladja az 500 főt, labdarúgó felnőtt, öregfiúk, old boys 
csapatainkkal együtt 600 főnél is többen mozognak rendszeresen az Egyesület keretein belül. 

Reményeink szerint a többéves előkészítő munka után a tornacsarnok építése is megkezdődhet 2022-ben, 
amivel szakosztályaink fejlődési igényeit a jövőben biztosítani lehet egy korszerű épületben. Januárban újra 
folytatjuk a munkát.

Decemberben edzőink egy kis ajándékkal, programmal lepték meg a gyerekeket: volt pizzázás, sütizés, házi 
verseny, rendhagyó edzés, csokizás, 2 programról itt is lehet olvasni.

PSE HÍREK

ÉV VÉGI ÖSSZEFOGLALÓ AZ ÉV ELEJÉRE

RG KARÁCSONY

Idén ritmikus gimnasztika szak-
osztályunk rendhagyó módon ün-
nepelhetett. 60 db jegyet kapott a 
Pátyi Sportegyesülettől a Diótörő 
című balettelőadásra.

Nagyon hálásak vagyunk érte, 
az előadás csodálatos volt, varázs-
latos hangulatban tudtunk együtt 
ünnepelni.

Kéringer Johanna – vezetőedző
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Szeretnénk megköszönni az ököl-
vívóknak és szüleiknek azt a fegyel-
mezettséget, ahogyan a kialakult hely-
zethez álltak. A vonatkozó rendsza-
bályokat tudomásul vették, rend-
szerint túl is teljesítették. Ahogy a 
lehetőség engedte végig teljes lét-
számmal tartottuk az edzéseket.

Köszönet a PSE-nek, hogy végig 
konstruktívan támogatott bennün-
ket. Meg fogja hozni a gyümölcsét. 
Reményeink szerint jövő ősszel több 
sportolónk is részt tud majd venni 
ökölvívó versenyeken. Becsülettel 
edzettek otthon és edzéseken egya-
ránt. Elszántak, kitartóak, gyorsan 
tanulnak. Nem lepődnénk meg, ha 
pár öklözőnk nevét a későbbiekben 
szélesebb körben is megismernék. 

Horváth Zsolt – ökölvívó edző

AZ ÖKÖLVÍVÓK 2021-ES ÉVZÁRÓJA
December 6-án egy kis házi 

versennyel ünnepeltük meg az évet. 
Úgynevezett pofon partyval (barát-
ságos edzőmérkőzés), ahol verseny-
körülmények között mutathatta be 
mindenki a tudását. Senki nem hi-
ányzott, mindenki élvezte a bunyót. 
A végén a rendhagyó díjkiosztó is 
megtörtént, ahol csokival díjaztuk 
a résztvevőket (a kalóriát kiszámol-
tuk, hozzárendeltük a szükséges 
mozgást). Ezt követően elmentünk 
a közeli cukrászdába, ahol a csapat 
egy kis forrócsoki, pogi mellett 
kötetlenül beszélgethetett. Jól érez-
tük magunkat. Ebben az évben vége 
az edzéseinknek, de 2022. január 3-
ától folytatjuk tovább a verseny 
felkészüléssel, nagy a tét.

Köszönjük állhatatos munkádat 
Ottó bá, és az egyesületben dolgo-
zóknak, hogy támogatjátok fiatal-
jainkat. Eljöhet az idő, amikor nagy 
sportolóként visszajönnek hozzánk 
és ők fognak támogatni minket. És 
végül, de nem utolsósorban köszönet 
nektek sportolók, hogy technikai-
lag, fizikálisan és személyiségben 
ilyen sokat tudtok fejlődni. Igazán 
jó csapatot sikerült kialakítanotok. 
A sporton túl a civil életben is szá-
míthattok egymásra.

Ne feledjétek! Az ökölvívás meg-
tanít alázatosan győzni és emelt fő-
vel veszíteni. 

Békés boldog új esztendőt kí-
vánunk mindenkinek.

Régi hagyomány Pátyon is, hogy Szent János napján a 
gazdák megáldatják boraikat. A Pincehegyen idén is 
összegyűltek néhányan és Harkai Gábor atya meg-
áldotta az elhozott borokat, s utána a gazdák pincéit is. 
A földben gyökerező szőlő és a földi ember több, ne-
mesebb küldetését vonta párhuzamba, s kérte a 
Teremtő áldását minden jelenlévőre is.  

A boráldás története János, az egyetlen nem 
vértanúhalált halt Jézus tanítvány, legendáján alapszik, 
mi szerint a pogány főpap mérgezett bort itatott Já-
nossal, aki előtte imádkozott, megáldotta a boros 
kelyhet és semmi baja nem lett tőle. (Fotók: 24. o.)

BORÁLDÁS A PINCEHEGYEN

MSK z

PSE HÍREK



„A lovak tanítottak meg lovagolni és helytállni”

SÓLYOM ALEXANDRA (SZANDI) TÖRTÉNETE
Sólyom Alexandra 26 éves csinos, határozott fiatal lány. Úgy érzi, most jutott el odáig, hogy tudja mit 
akar, hogyan és hol valósítsa meg álmait, kibékült a világgal! „Harmónia van bennem és körülöttem. 
Biztos vagyok benne, hogy ezt nagyrészt a lovaknak köszönhetem!” – vallja.

Budapesten született, de gyer-
mekkora elsősorban Pátyhoz, Páty 
környékéhez köti. Édesapjától tudja, 
hogy már 1 éves korában a lovak 
bűvkörébe került, hiszen egy szép 
póló lótól csak nagy sírás-rívás után 
lehetett őt elszakítani. Először hat-
éves korában ült lóra. A kistermetű 
lovaspóló ló és a kislány azonnal 
szoros kontaktusba került, és így 
csak hosszú séta, legelés és simo-
gatások után lehetett szétválasztani 
a „párt”. Ettől kezdve Alexandra, 
vagy ahogy mi hívjuk, Szandi és a 
lovak megbonthatatlan barátságot 
kötöttek. Ez a kötelék életpályáját 
is meghatározta.

A budakeszi lovaspóló klubban 
a lovaglás számára inkább a lovak-
kal való törődést, kommunikációt, 
ápolást, gondoskodást, szeretetet 
jelentette. Lovagolni a lovak taní-
tották, autodidakta módon jutott el 
arra a szintre, hogy díjlovagló ver-
senyeken is indulhatott.

Tizennégy éves kora óta a kö-
zépiskola (intenzív angol és német 
oktatás) mellett rendszeresen mun-
kát vállalt egy lovardában. A munka 
szórakozást jelentett számára, bár 
gyakran esőben, hóban, viharban 
kellett helytállnia kedvenc állatainak 
megóvása érdekében.

Igazi titok a lovak test beszéde 
maradt! Meg akarta tudni ugyanis 
mit, hogyan és miért „mondanak” a 
lovak. Olyan közel akart kerülni 
játszótársaihoz, hogy fél „szavakból” 
is megértsék egymást. Szandi érzel-
mileg igen érzékeny lány, családi hát-
tere csak fokozta ezt a finom érzé-
kenységet. A lovak között úgy érezte, 
hogy feltétlen szeretetet és figyel-
met kap, a „ló családok” befogadják.

2013-ban jelentős változás tör-
tént életében. Éppen apró iker fél-
testvéreit tolta babakocsiban, amikor 

véletlenül betértek a pátyi Bellan-
dor Lovasközpontba. Az első em-
bert megszólította, szívesen vállalna 
lovászi munkát. Később derült ki, 
hogy az öregember, a lovarda tulaj-
donosa volt. Meghívta a lányt a 
másnapi versenyre, nézzen körül és 
találkozzon a lovarda főnöknőjé-
vel. Ekkor már tudta, hogy a házaspár 
a lovarda tulajdonosa. A főnökasz-
szony, Halmai Anikó, egy hosszú 
beszélgetés után rögtön asszisztensi 
állást ajánlott a fiatal kislánynak. A 
sikeres próbaidő után, a bizalom 
jeleként, a lovardavezető Szandira 
rábízta kedvenc lovát, Rabbyt. Ettől 
kezdve a lány és a tulajdonosok 
élete szorosan összeforrt, egészen 
az öreg csődör haláláig. A barát el-
vesztése nagyon megviselte a lányt, 
és elhatározta, hogy az emlékek elől 
menekülve, elhagyja a lovardát. Fel-
vették a Kaposvári Egyetem ménes-
gazda szakára, közben letette a lo-
vasedzői vizsgát, és Aranykalászos 
Gazda bizonyítványt is szerzett. Az 
egyetemen ismerkedett meg Bozsik 
József  fogathajtó világbajnokkal. 
Az élsportolónak nagyon megtet-
szett a fiatal lány hozzáállása a 
lovakhoz és állást ajánlott neki. A 
fogathajtás ősi ösztönöket szabadí-
tott fel Szandiban, annyira, hogy 
Bozsik el sem akarta hinni, hogy nála 
kezdett el először fogatot hajtani.

A Bozsik farmon megismerkedett 
a svájci-magyar főkonzullal, aki két 
lovat tartott a tanyán. Szandi látta el 
a lovakat, és segített kiképzésükben. 
Az állatok teljes bizalommal voltak 
a lány iránt, annyira, hogy tulajdono-
suk állást ajánlott Szandinak, sőt fel-
kérte további két fogatló kiválasz-
tásához is. A jó fizetés, a nyelvta-
nulás lehetősége, a kaland elcsábí-
tották Szandrát. Kiköltözött Svájc-
ba. Nem is csalódott! 

Négy hónap után azonban rájött, 
hogy a pénz, a luxus nem minden. 
Gyökerei elkezdtek követelőzni. Az 
ország, a barátok, a család, az ízek 
és sok-sok emlék hatalmukba kerí-
tették. Ekkor érlelődött meg benne, 
hogy ő csak ideiglenesen tartózkodik 
Svájcban, úgy mint a régi mester-
vizsgás legények, akik a külföldi ta-
pasztalatszerzés után hazamentek, 
hogy otthon hasznosítsák tudásukat, 
tapasztalataikat, és a céh tagjaivá 
váljanak. Munkavállalásának máso-
dik évében a COVID járvány miatt 
teljesen elszigetelődött, amikor végre 
egy edzőtáborozás miatt Magyar-
országra látogattak. Kiment a pátyi 
Bellandorba, úgy érezte hazaérkezett. 

Halmai Anikó, a Bellandor tulaj-
donosa eldöntötte, hogy az iskolai 
lovasoktatás a személyiség fejlesztő 
és menedzser fejlesztő lovas prog-
ramok és lovas terápiás foglalkozás 
mellett fogathajtást is fognak ta-
nítani. Szandi azonnal döntött, úgy 
érezte nagy álma teljesülhet, hallga-
tott a szívére. 
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A FELELŐSSÉGTELJES ÁLLATTARTÁSRÓL

A dolog minimális odafigyeléssel elérhető, minden gazdi részéről 
egy nylonzacskót és egy lehajolást igényel. Akár 20 ezer forintra is 
büntethető az a kutyatartó, aki csendben tovább sétál, miután az 
eb jól végezte dolgát. Persze csak akkor, ha tetten érik.

A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről 
mindenkor köteles eltávolítani. Aki erről nem gondoskodik, köz-
tisztasági szabálysértést követ el. Kutyák iránt közömbös vagy ki-
fejezetten állatbarát embereket is kutyaellenessé tehetünk, ha ezt 
az egyszerű együttélési szabályt nem tartjuk tiszteletben.

Sok kutyatulajdonos feltétel nélkül megbízik négylábú barátjában, 
ezért gyakran találkozunk településszerte póráz nélkül sétáltatott 
kutyákkal. Gyakori párbeszéd, amikor a kutyától valamilyen 
okból tartó személy megkéri az eb gazdáját, tegye pórázra ked-
vencét. És gyakran annyi az ebtartó válasza: „Nem bánt”.

Bármennyire jól ismerjük kutyánkat, soha nem tudhatjuk, 
mit válthat ki belőle egy idegen mozdulata, illata. Lehet a kutyánk 
bármennyire jólnevelt és szófogadó, az állatvédelmi jogszabályok a
 póráz használatát közterületen kötelezővé teszik, melynek be 
nem tartása szankciót vonhat maga után.

Sokunk számára ismerős, hogy esti színházba in-
dulás alkalmával, végre valami kis kikapcsolódásra 
vágyva, beülünk a kocsiba, útnak indulunk . . .  majd 
menet közben valami fura szagot érzünk, szagol-
gatunk, szimatolunk, mire rájövünk, hogy nagy való-
színűséggel kutyagumiba léptünk. Ennél kevésbé 
zavaró, ha nem lépünk bele, „csak” látjuk az utcán 
a sok kutyaproduktumot, de képzeljük el, milyen is 
lenne, ha minden reggel szép tiszta utca, környezet 
fogadna minket.

Nem véletlen, hogy belterületen közterületen – kivéve az ebek 
futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet vezetni, 
valamint a közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki 
az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.

Sajnálatos módon településünkön is egyre többször találkozunk 
kiszökő, kóborló ebekkel, sok esetben szükséges eljárás lefoly-
tatása nem megfelelően tartott állatokkal kapcsolatban, és nem 
ritka sajnos az emberre vagy kistestű állatra támadó eb esete sem.

Egyetlen kutya kiszökéséért akár 450.000 Ft 
bírság is kiszabható! Természetesen nem az állat-
védelmi bírságok kiszabások gyakoriságának nö-
velése az elsődleges cél, hanem az állatok védelme, 
kímélete, és legfőképpen embertársaink testi ép-
ségének védelme, a békés egymás mellett élés 
állapotának megteremtése, megőrzése, ezért 
kérjük a Tisztelt Lakosságot, az állattartás sza-
bályait tartsák be!

Páty Község Polgármesteri Hivatala

Hipoterápiás, lovasterápiás, mentális és egyéb betegségekben szenvedő gyermekek és 
felnőttek kezelésére alkalmas fedeles lovarda kezdte el működését Pátyon, a 
Bellandor Lovasközpontban, befejeződött ugyanis a lovasterápiás fedeles lovarda 
felújítása.
A létesítmény alkalmas négyévszakos működésre – elkülönítve a külső zavaró 
körülményektől –, speciális körkarámmal, akadálymentesítve áll a rászorulók 
rendelkezésére. A lovasterápiás központként működő helyszínen lovasterapeuta 
képesítéssel is rendelkező klinikai szakpszichológus, gyógypedagógus, gyógytornász 
is dolgozik. A Bellandor vezetése további szakemberek felvételét tervezi.
A kezelésekhez mintegy öt iskola, illetve terápiás ló áll rendelkezésre, a pónitól a 
felnőttek számára is alkalmas sport lovakig. A lovarda épületében fűtött, illetve 
légkondicionált klub, öltözők és akadálymentesített mosdók találhatók.

minden nap 8:00–20 óráig
mobil: 06 20 979 2690

e-mail: info.bellandor@gmail.com

A LOVARDA NYITVATARTÁSA: 

LOVASTERÁPIÁS REGIONÁLIS KÖZPONT PÁTYON
Valószínűtlenül hangzott, hogy 

saját lovat is tarthat, sőt olyan lovat, 
amelynek fajtáját már nagyon jól 
ismerte, ugyanis a Bellandor lovar-
dában amerikai Morgan lovakat te-
nyésztettek, amelyek nagy intelligen-
ciájuk és gyermekszeretetük mellett 
kiválóan alkalmazhatók iskolai, te-
rápiás és fogat lovaknak is.
Megvette első Morgan lovát, amely, 
mint tenyészmén és versenytárs is a 
lány szívébe költözött. Új egyete-
met is elkezdett, kommunikáció és 
média szakon tanul.
„Boldog vagyok, hogy hazajöttem, teljes 
életet élek! Azt csinálom, amit szeretek és 
aminek a jövőjét látom. Remélem itt, Ma-
gyarországon találom meg a páromat is!” 
– mondja történetét összegezve.

Kép és szöveg: Andor Ákos
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A magyar operaénekesek egyik csillaga

A PÁTYI ZENEI SZALON VENDÉGE VOLT ROST ANDREA OPERAÉNEKES
„Örökké táncolnék, ha ő kér táncra fel” – szólalt meg a My Fair Lady egyik dala Rost Andrea gyönyörű 
hangján a Művházban a decemberi Pátyi Zenei Szalon felütéseként. Harazdy Miklós zongoraművész 
mostani vendége ugyanis Rost Andrea volt, a Kossuth-, Prima Primissima és Liszt Ferenc-díjas magyar 
operaénekes, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. A zenés beszélgetés során a 
lebilincselő dallamok mellett számos érdekes történet is előkerült, többek között fény derült arra is, 
miért éppen egy My Fair Lady-részlettel kezdődött az est.

MSK z

Rost Andrea Kőbányán született, 
s első színpada egy egy négyzetmé-
teres kődarab volt, ahol az 1965-ös 
első táncdalfesztivál számos dalát 
előadta a családnak és a szomszéd 
gyerekeknek, mindössze hároméve-
sen. Éneket tanulni tizennégy évesen 
kezdett el, mint mondja, kicsit előbb, 
mint a szokásos. Mert a klasszikus-
énekek-tanulást a lányok tizenhat 
éves koruk körül kezdik, ugyanis 
nekik is van hangváltásuk, s nem 
helyes, ha túl korán terhelik a hang-
szálukat. Andreát a csepeli karve-
zető énektanára küldte a Rákóczi 
zeneiskolába Bikfalvy Júliához. Köz-
ben reálgimnáziumba járt, de gyű-
lölte a matekot és fizikát, a Zene-
iskolát viszont nagyon szerette.

Érettségi után a Színművészeti 
Főiskolára felvételizett, ahol az ötö-
dik fordulóig el is jutott, s ott a My 
Fair Lady-részlettel esett ki. Ezután 
egy hónapot egy OTP fiókban dol-
gozott. „Csak száz forintot kaptam hó 
végén a levonások után, ugyanis annyit 
vétettem” – meséli kedélyesen az első 
munkahelyéről, ahonnan egy SZTK 
gégészetére került, s két évet töltött 
ott. „A munkatársaim unszolására 
jelentkeztem a Ki-mit-tud-ra, ahol második 
helyezett lettem” – mondja énekesi karri-
erje elejéről. Majd következett a 
Zeneakadémia, ahol Ónody Mártá-
hoz került, majd Bende Zsolt nö-
vendéke lett. Aztán versenyek, s még 
be se fejezte a főiskolát, a Magyar 
Állami Operaház Ösztöndíjasaként 
Bende Zsolt megkérdezte, elénekel-
né-e Júlia szerepét Gounod: Rómeó 
és Júlia című darabjában, amit Gu-
lyás Dénes rendezett.

„Különleges megtiszteltetés volt szá-
momra, hiszen Capuletet pedig Zsolt éne-
kelte a darabban.” Aztán következett 
1989. Helsinki, nemzetközi énekver-
seny, az énekesek olimpiája, ahol 
első helyezett lett. Majd a bécsi 
opera magánénekeseként minden 
fontos szerepben megismerhette a 
közönség. Innen hívta meg Riccardo 
Muti a Milánói Scalaba, ahol az 1994-
es Rigolettó bemutatóján átütő nem-

zetközi sikert aratott, s azóta a Scala 
állandó visszatérő vendége az ope-
raénekesek egyik csillaga, de a világ 
minden rangos operájában énekelt, 
s koncert- és dalénekesként is meg-
fordult minden fontos koncertpó-
diumon. Harazdy Miklós éveken át 
kísérte Andreát, mint házaspár is 
turnéztak együtt, ugyanis Andrea 
első férje volt, házasságukból két 
gyermek született.



Magyarországon a XII-XIII. század fordulóján az 
írásbeliség központjai a kolostorok, káptalanok 
voltak. A falvak lakói szinte tudatlanul nőttek fel.

Az iskolaügy a XVI. században – 1548-ban – került 
először az országgyűlés elé, majd 1557-ben olyan döntést 
hoztak, hogy az új iskolákról a királynőnek kell gon-
doskodnia. Ekkor a falvakban sokhelyütt a világi ható-
ságok alá tették az iskolákat, melynek építése a bíró 
feladata lett. A katolikus iskolarendszer a XVII. szá-
zadban gyökeresedett meg, ahol elsősorban a vallásos 
tanítást szorgalmazták. A XVII. században – Mária 
Terézia és II. József  uralkodása alatt – már nemcsak 
vallásos embert, hanem hasznos állampolgárt is akartak 
nevelni. A Habsburg-uralom kezdetétől a kisiskolák 

A KEZDETEKRŐL...
száma megkétszereződött. Mária Terézia királyi rende-
lettel összeíratta az iskolamesterek nevét, számba vetette 
a deákokat, a tanítás módját, az anyagát. A megyében 
ekkor – 1770 körül – 186 népiskola működött. Feltéte-
lezhető, hogy Páty is szerepelt az összeírásban. A fenti 
mondatok egyik forrása az 1986-os Páty Fejezetek a 
község történetéből című helytörténeti könyv Páty 
község története a felszabadulásig című fejezet, melyet 
Wiedermann Gábor jegyzett, a másik forrás a Községi 
Értéktár feldolgozott anyaga, melyet Czentár László 
jegyzett. Az 1970-es években működött Helytörténeti 
Kör idős tagjai mondták el, hogy a reformátusoknak 
először egy Kossuth utcai házban – az első képen 
mutatjuk –, a katolikusoknak a majorban – a második 
képen utalunk a helyre – volt a tanítás.

1. kép: A ház ma már nem látható, de az ezredforduló idején még 
Kossuth utca 122. számon létezett lakóházként. Az adatközlők 
szerint az utcafronti részen volt a két „oskolaszoba”, a mögötte 
húzódó rész a keskeny, rövid udvarral az iskolamesteré volt.
2. kép: A mai Rákóczi út 11. számhoz tartozó üzletek (Tesco, 
Gyógyszertár stb.) helyén állt az 1980-as évekig a major, ami 
régen a Telki apátsági uradalomhoz tartozott. Ennek az épületnek 
egyik részében kapott helyet a tanoda.
A XIX. században az oktatás vezető szerepét az egyházak vették át, 
ezért egyre több felekezeti iskola épült.

Múltidéző1 
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Miért gondoltuk mindezt közreadni?
Mert vannak, akikben emléket idéz, vannak, akiknek ismeretet ad a település múltjáról.
Ebben a reményben indítjuk útjára a témához kapcsolódó visszaemlékezést.

3 

4 

– Páty Faluközösségért Alapítvány kuratóriuma nevében  Szabó Andrásné 

3. kép: A pátyi 4 tantermes református iskola – 
a pápai kollégium kicsinyített másaként – 1853-
tól fogadta a nebulókat. Az iskolát vezető rek-
tornak és segéd tanítónak is az épületben bizto-
sított lakhatást a fenntartó egyház.

4. kép: A katolikus iskola 1870 körül épült 2 tanteremmel és egy többszobás szolgálati lakással.
(A fotók 1905-ből valók, Rokolya Péter gyűjteményéből.)
A képeslapokon az a két felekezeti iskola látható, amely több, illetve közel 150 évig fogadta a pátyi gyermekeket.
A református iskola anno a Sírkert utcában épült. Napjainkban az Iskola utca 18-ban, az „öregiskolában” Waldorf oktatás folyik.
A valamikori „Kertalján” a mai Rákóczi úton épült „kisiskola” helyén a mai Pátyolgató Óvoda Fészek épülete áll.
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19A hirdetések valóságtartalmáért és a hibákból eredő károkért a kiadó nem vállal felelősséget!

 kurir@paty.hu vagy 06 (23) 555 533 HIRDETÉSI INFORMÁCIÓK
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BONTSA A VONALAT! 
Az „unokázós” csalók

FONTOS! 

 112

– Abban az esetben, ha ilyen tartalmú telefonhívást kap, bontsa a
vonalat és ellenőrizze a kapott hír valóságtartalmát!

– Ne bízzon meg a váratlanul telefonon vagy személyesen jelentkező
idegenekben!

– Ha gyanús telefonhívást kap, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot
unokájával, hozzátartozójával, mivel így tudja ellenőrizni a hívás
valódiságtartalmát.

– A hívófél beazonosításnál a visszakérdezés, konkrét kérdések segíthetnek.
– Soha ne adjon át pénzt, vagy más értéket idegenek számára!
– Bűncselekmény gyanúja esetén értesítse a rendőrséget az ingyenesen

hívható -es segélyhívó számon.

  Pest Megyei Rendőr-főkapitányság – Bűnmegelőzési Osztály 

A különféle csalásoknak, átveréseknek bárki áldozatul eshet. A tapasztalat azt 
mutatja, hogy az áldozatok rendkívül széles körből kerülnek ki, létezik azonban 
egy kiemelten veszélyeztetett korosztály, az idős emberek. Az úgynevezett 
„unokázós” csalók nem pihennek, újabb és újabb legendákkal, történetekkel 
igyekeznek áldozatuk pénzét kicsalni. A csalás lényege, hogy unokának, 
családtagnak vagy más közeli hozzátartozónak kiadva magukat telefonon hívják 
fel az idős embereket, és valamilyen okra, például tartozásra, balesetre 
hivatkozva készpénzt vagy pénzzé tehető értéket csalnak ki tőlük. S a legendák 
folyamatosan bővülnek, az elkövetők nem riadnak vissza ügyvédnek kiadni 
magukat, és a családtag letartóztatásának hírét közölve pénzt kérnek a 
szabadon bocsátásához.
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„Igyuk meg Szent János áldását!” (Háromszék)
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