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BEKÖSZÖNTŐ

MÁJUS
Április 3-án lezajlott a soron következő Országgyűlési Választás, amelyen országosan magas
(Pátyon pedig kimagasló) részvétel mellett a Fidesz-KDNP pártszövetség egyértelmű
győzelmet aratott, térségünknek pedig új képviselője lett Menczer Tamás (Fidesz-KDNP)
személyében. Gratulálok Tamásnak a választókerületi szinten rekord számú szavazat megszerzéséhez és eredményes munkát kívánok a következő négy évre!
A választás és az elmúlt két hónapunk az ukrán-orosz háború árnyékában zajlik. Az
országban tapasztalható összefogás a humanitárius segítségnyújtás területén településünkön is
tapasztalható. Számtalan módon segítenek az emberek az ukrajnai menekülteknek, illetve a határ menti településeknek. Hol pénzzel, hol élelmiszerrel, vagy egyéb adománnyal, hol pedig lakhatás megszervezésével. Páty
Község Önkormányzata legfőképpen testvértelepülésünknek, Kisszelemencnek nyújtott és nyújt segítséget, valamint ez idáig két menekült család elszállásolását oldotta meg. Abban csak reménykedni tudunk, hogy minél
hamarabb lezárul ez a közvetlen határaink mellett zajló konfliktus.
Mikor ezt a cikket írom, az Önkormányzat előrehaladott tárgyalásokat folytat a nemrégiben bezáró Kikelet
Bölcsőde megvételéről. Ha sikerül megegyezésre jutni, akkor településünkön a bölcsődei kapacitás az őszre
hozzávetőleg a duplájára nőhet. Erre azért is van szükség, mert a Kormány által 2021 novemberében kiírt
„Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című Széchenyi Terv Plusz programon nem nyert a beadott
pályázatunk.

Johann Wolfgang Goethe:
Májusi dal
A nagy természet
Miként ragyog.
A nap mi fényt vet!
Mily illatok!

Föld, ág rakodtan
Szines virággal,
Minden bokorban
Ezer madárdal.

Ezer kiáltás
Visszhangra vár:
„Ó, föld, ó áldás,
Ó, napsugár!”
/Dsida Jenő fordítása/
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KÖSZÖNTÉS
„…Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!”
(Dsida Jenő: Hálaadás)
Ígéret hava, Pünkösd hava a természet megújító erőinek hónapja,
amely magában hordozza a termés ígéretét.
És az édesanyák hónapja, meg a gyermekeké, a családé.
Hála értük! Köszönjük meg és köszöntsük őket!
Szádváriné Kiss Mária – főszerkesztő SzKM
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VOLÁNBUSZ MENETREND
lakossági igényfelmérés

FELHÍVÁS
BOCSKAI-ÖSZTÖNDÍJAK

Tisztelt Pátyi Lakosok!
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízása
alapján az országos, regionális és elővárosi közforgalmú vasúti- és autóbusz-közlekedés szervezésében
a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Személyszállítási Közszolgáltatási Igazgatóság Közszolgáltatási Központja is közreműködik, koordinálja a
menetrendek társadalmi egyeztetésének folyamatát. A
Közlekedéstudományi Intézet munkájának segítése
érdekében lakossági igényfelmérést tartunk.
Kérjük, hogy május 17-én, kedden 12:00 óráig küldje meg részünkre
a menetrenddel kapcsolatos javaslatait a titkarsag@paty.hu vagy a
somogyi.f.tamas@paty.hu címre.

A Képviselő-testület egyhangúan támogatta Pethő
Mihály c. r. törzszászlós körzeti megbízotti határozatlan idejű kinevezését, amelyről hat hónap próbaidő
elteltével fejezte ki a település vezetése elégedettségét
az elmúlt időszakban végzett eredményes munkájáért.
A testületi ülésen szintén egyhangú döntés született
arról is, hogy a helyi rendőrség munkáját egy nagy
értékű technikai eszköz beszerzésével is támogatni
kívánja az önkormányzat. A modern, rendszámfelismerésre alkalmas, mobil informatikai eszköz segítségével a körzeti megbízottak kiszűrhetik a lopott,
körözött gépjárműveket, ahogyan a közúti közlekedésre nem alkalmas, érvényes műszaki engedéllyel
nem rendelkező gépkocsivezetőket is könnyebben fogják
tudni felelősségre vonni.
A településen megnövekedett forgalom miatt
különösen fontos Önkormányzatunk számára, hogy
minden lehetséges eszközzel támogassuk a közlekedésbiztonság növelését, ahogyan a közbiztonság fejlesztése is kiemelt prioritás számunkra.

Páty Község Önkormányzata idén is kiírta az általános
iskolás tanulókat segítő Bocskai-ösztöndíjat, amelynek keretében fejenként 100 000 Ft értékben lehet
pályázni. A pályázat keretösszege 1+1 millió Ft.
A kérelmek benyújtásának határideje 2022. május 20.
A pályázatok célja:
A kiemelkedően jó tanulmányi eredményt nyújtó diákok
számára biztosítani a kedvezőbb feltételeket további
tanulmányaikhoz, valamint a kiváló sportoló vagy
valamely művészeti ágban kiemelkedő teljesítményt
nyújtó diákok tehetségének kibontakozásához szükséges
körülmények megteremtése.
A szociálisan rászoruló tanulók részére anyagi támogatást biztosítani olyan tevékenységekhez, melyek
segítik képességeik kibontakozását, megkönnyíthetik
továbbtanulásukat, zenei, sport, művészeti tevékenység területén (pl. sportköri díj, művészeti oktatás
tandíja, hangszervásárlás, sportfelszerelés vásárlása,
nevezési díj stb.).
A pályázók köre:
Kizárólag a Bocskai István Magyar–Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 4. évfolyamos és felső
tagozatos diákja (szülője vagy gondviselője), aki a pályázat feltételeinek megfelel. Az ösztöndíjat 4. évfolyam
II. félévétől 8. évfolyam I. félévéig igényelheti a tanuló.
Az ösztöndíjat az általános iskolai tanulmányai
alatt egy tanuló kétszer kaphatja meg, mint 4. évfolyamos alsó tagozatos tanuló, ill. mint felső tagozatos.
Felső tagozatos tanulmányai alatt egyszer kaphatja meg
a tanuló az ösztöndíjat. A nyertes pályázó kiválasztásánál azonos tanulmányi eredmény esetén, a sport
vagy a művészeti teljesítmény előnyt jelent.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat az iskola igazgatójához kell benyújtani
egy kérvény keretében, a megadott mellékletekkel.
A teljes pályázati kiírás és az adatlap a község honlapjáról (www.paty.hu) letölthető vagy a Polgármesteri
Hivatalban munkaidőben átvehető.

Somogyi Farkas Tamás – alpolgármester

Székely László – polgármester

Somogyi Farkas Tamás – alpolgármester
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VIGYÁZZUNK KÖZÖS TERÜLETEINKRE!

KOMPOSZTLÁDA PROGRAM

A tavasz beálltával a közterületek használatának, tisztaságának ellenőrzésére kiemelt figyelmet fordít a
Rendészeti Iroda. Az elkövetkező időszakban ellenőrizzük az ingatlantulajdonosoknál a közterületre nyúló
növényzet ritkítását, a közterületen tárolt építőanyagok
kihelyezéséhez szükséges engedélyek meglétét, és az
abban foglaltak betartását.
Ezúton is szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét,
hogy a település hatályos köztisztasági rendeletében foglalt
előírások értelmében, az ingatlan használójának kell gondoskodnia az ingatlanon, illetve az ingatlan előtti közterületen – a
közútig tartó felületeken – a gyommentesítési, fűkaszálási és
köztisztasági feladatok ellátásáról, különös tekintettel az allergén
gyomnövények irtásáról, illetve a csapadékvíz elvezető árkok
takarításáról.
Az önkormányzati rendészek első alkalommal
csak figyelmeztetést, úgynevezett „FELHÍVÁST”
alkalmaznak, azonban ekkor a szükséges munkálatok
elvégzésére határidőt fognak szabni, s ha a probléma
nem szűnt meg, közigazgatási hatósági eljárást fognak
kezdeményezni. E kiemelt időszakban feltérképezik a
közterületeken kihelyezett, „illegális hulladékszigeteket” is.
Az önkormányzat is kiemelt figyelmet fordít a közterületek rendezettebbé tételére. A közösségi terek,
parkok folyamatos fűkaszálása és takarítása, virágosítás,
illetve az önkormányzati kezelésben lévő csapadékvíz elvezetésére szolgáló műtárgyak és árkok kotrása, üledékmentesítése is folyamatos.
Fontos, hogy mindannyian tegyünk környezetünk
tisztaságáért és vigyázzunk épített és természeti környezetünkre. Bízunk benne, hogy az Önök együttműködésével továbbra is a térség egyik legtisztább és
legrendezettebb települései közé tartozhat községünk.

Idén ismét meghirdetjük Pátyon a komposztláda
programot azok számára, akik állandó pátyi lakcímmel rendelkeznek, és még nem igényelték az
elmúlt két évben.
Jelentkezni e-mailben lehet a hivatal@paty.hu e-mail
címen név, lakcím és a választott komposztláda típus
megadásával. A levél tárgyában szerepeljen a komposztláda szó.

Három típus közül lehet választani. A képen bal
oldalon a 650 literes műanyag, középen a 340 literes
fedeles műanyag, jobb oldalon a fa komposztáló látható. Mindkét műanyag komposztláda újrahasznosított műanyagból készült.
Az igények beérkezése után megrendeljük a komposztálókat, amikor megérkeztek mindenkit e-mailben
értesítünk. Az átvételkor szükség lesz a lakcímkártya
bemutatására.
Éljenek a lehetőséggel, óvjuk a környezetünket!

Hermann Gábor – rendészeti irodavezető

Dr. Bencze Gergő János – Önkormányzati képviselő

BOLDOG 100. SZÜLINAPOT ILONKA NÉNI!
Székely László polgármester áprilisban 100.
születésnapján köszöntötte Csapó Zoltánnét, született
Szegedi Ilonát a Levendula Házban. Polgármester úr
átadta Ilonka néninek a Miniszterelnök Úr üdvözlő
plakettjét és a Kormány, illetve az Önkormányzat
ajándékát. Ilonka néni 1922. április 7-én született,
könyvelőként dolgozott, a mai napig tornázik és jó
egészségnek örvend. Isten éltesse!
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www.bocskaisuli.hu

ORSZÁGOS HELYEZÉS!
Hatalmas sikerszéria vette kezdetét Tarr-Péterffy Zoltán 6.c osztályos tanulónk életében. A Mozaik Kiadó
szervezésében rendezett versenyen két tárgyból is – magyar és történelem – indult. A sok-sok felkészülést,
kutatómunkát igénylő versenyen a finisben, élőben megrendezett országos megmérettetésen – magyarból
3., történelemből pedig 9. helyezést ért el.
„Azért neveztem be a Mozaik tanulmányi versenyre, mert
szerettem volna kipróbálni magam olyan témákban, amiket
különösen szeretek, mint a magyar nyelv és a történelem.
Nagyon örültem, hogy magyarból és töriből is bekerülhettem
ebbe az utolsó körbe, az országos döntőbe. Sokat készültem
mindkettő tárgyból, könyveket is olvastam és videókat is néztem, de legjobban az internetes kvízeket élveztem.
A döntők április 9-én voltak. Nagyon izgultam, főleg azért,
mert ezen a napon három versenyen is részt vettem. Reggel az
iskolámban, a Bocskaiban rendezett területi vers- és prózamondó versenyen szerepeltem, ahol negyedik helyezést értem el,
innen mentünk egyenesen tovább Budaörsre, ahol egymás után
kellett megírnom a két Mozaik-döntős feladatsort. Sokat köszönhetek a felkészülésben édesanyámnak és bocskais tanáraimnak.” Büszkék vagyunk Rád, Zoli! Így tovább! Hajrá!
Ida néni

ISKOLAI VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY A FELSŐ TAGOZATON

Végre templomot építhettünk, sőt katedrálist –
versekből! Valamennyien kiéheztünk már a kimondott szó, a versek varázsára. Kétéves pauza
után ismét testközelben – szülők és hozzátartozók társaságában rendezhettük meg iskolánk
felső tagozatán a hagyományos tavaszi vers- és
prózamondó versenyt.
Ez a megmérettetés mindig egyfajta szűrőként is
működik, hiszen azok a tanulók, akik I-II. helyezést
értek el – képviselni fogják iskolánkat az áprilisi területi
versenyen, ahol rendszerint 20–25 iskola legjobbjai
hallatják hangjukat. Külön dicséretes, hogy a gyerekek
nemcsak klasszikus szerzőktől, hanem mai alkotóktól válogattak életkoruknak, habitusuknak megfelelő verseket.
Mindannyiuknak szívből gratulálunk!

Íme az eredmények:
5–6. osztály vers
I. helyezett: Tarr-Péterffy Zoltán 6.a
II. helyezett: Scaricamazza Máté 5.b
7–8. osztály vers
I. helyezett: Hajda Boglárka 7.a
II. helyezett: Bereczki Vivien 8.c
7–8. osztály próza
I. helyezett: Eper Helka 7.c

Fotók: Bocskaisokkk

„Egy magányos kődarab mindig csak kő marad.
Ám ha kell, a sok kis kő együtt templomot emel.”
(Exupery)

Zentai Ida – humán munkaközösség-vezető
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ISKOLAI VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY AZ ALSÓ TAGOZATON
„A vers néma. Adj neki hangot!
A vers könyvben halott.
Keltsd életre! Mi a szavalás?
A vers föltámasztása papírsírjából.”
(Kosztolányi Dezső)
Két év szünet után ismét verselhettünk élőben,
nagyközönség előtt.
Az alsós vers- és prózamondó versenyre nagyon
sok kisdiákunk jelentkezett. A klasszikus versek
mellett egyre többen választották kortárs költőink
alkotásait. A közönség soraiban sok szülő is helyet
foglalt. Szavalóink osztályselejtezők után kerültek az
iskolai versenybe. Az 1-2. évfolyam és a 3-4. évfolyam
tanulói külön mérettettek meg.
A szoros mezőnyből a következő eredmények
születtek.
1-2. évfolyam:
I. helyezett: Szilágyi-Montz Bori 2.c
II. helyezett: Nagy Dóra 1.c
III. helyezett: Biró Jázmin 1.c és Cvek Zoltán 2.c
3-4. évfolyam:
I. helyezett: Soós Tímea 4.c
II. helyezett: Hódos Lilla 4.c és Szilágyi-Montz Virág 4.c
III. helyezett: Sebestyén Szonja 3.c
Gratulálunk minden résztvevőnek!
Silingi Anna

ELSŐ TAVASZI BOCSKAI PIAC
Idén tavasszal újra megnyitottuk a Bocskai
piacot! Gabi néni és Kitti néni szervezésében
mi negyedik osztályosok árultuk a
portékákat, amiket tanárok és gyerekek
(a 4.a, 3.b, 2.a osztályokból) közös erővel
és sok szeretettel készítettek a vásárra.
A pulton almapüré, almalé, kompót,
savanyúság, házi ketchup és néhány szép, kézzel
készült húsvéti dekoráció foglalt helyet.
A befolyt összeget az iskolakert bővítésére
és fejlesztésére szeretnénk majd felhasználni.
Köszönjük Mindenkinek, aki vásárlásával
iskolánkat támogatta!
Következő piacunkon már anyák napjára
hangolódva várjuk kedves Vevőinket!
Zugor Dóra, Horváth Bernadett – 4.c
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Aki verset tanul…

PÁTYI TERÜLETI VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY
A Covid még a kertek alatt settenkedik, a szomszédban háború dúl – s Pátyon összejön egy kis közösség,
akiket a vers szeretete fűz össze. Ünnep ez. Közösségi ünnep. S a vártnál is többen ünnepeltünk együtt.
Történhet bármi körülöttünk a világban: irodalmunk
Iskolánk tanulói is szépen szerepeltek.
nagyjai mellénk állnak, és ékes anyanyelvünkön mondják
I. helyezett
el szép gondolataikat – és mi meg tudunk kapaszSzilágyi-Montz Borka: 1–2. osztályos vers kategória
kodni. Aki az irodalmat megszólaltatja – legyen az vers
I. helyezett
vagy próza – az értékesebb emberré gazdagodik. Mert
Eper Helka: 7–8. osztályos próza kategória
nemcsak a művek gondolatait, igazságát tanulja meg,
IV. helyezett
hanem egyéniségébe ivódik anyanyelvünk színessége,
Tarr-Péterffy Zoltán: 5–6. osztályos vers kategória
ereje: szerelmes szavai vagy drámai dörgedelmei. Aki
V. helyezett
verset tanul, az nem lehet ágrólszakadt lelkületű, beszűScaricamazza Máté: 5–6. osztályos vers kategória
kült gondolkodású átlagember. Aki verset tanul, az
V. helyezett
lélekben, hitben, szépségben meggyökerezett gazdag
Hajda Boglárka:7–8. osztályos vers kategória
belső világot épít fel magában. Aki verset tanul, az
Mind a kollégák, mind a szülők, mind a zsűri visszafegyvert szerez a hétköznapok külső és belső vihajelzései azt mutatták, hogy a jelenlévők jól érezték
rainak megéléséhez.
magukat, gazdagodtak, épültek, töltekeztek a délelőttön.
Hatalmas öröm és megtiszteltetés volt iskolánk
Hatalmas elismerés illeti iskolánk vezetőségét, a
számára, hogy a kétéves szünet után ismét élőben
kollégákat, akik készségesen vettek részt az előkészítő
rendezhettük meg nagy hagyományú területi vers- és
munkában. Hihetetlen energiát invesztált a program
prózamondó versenyünket. A környék iskoláinak legsikerébe a Szülői Szervezet is, akik már hajnalban
jobbjai jöttek össze, mintegy 20 iskolából közel 100
fáradhatatlanul kenték a finom szendvicseket.
tanuló. Gombostűt nem lehetett leejteni a tornateremKöszönet azoknak a szülőknek is, akik sós és édes
ben! Rég nem látott érdeklődés mellett vette kezdetét
süteményekkel járultak hozzá, hogy a vendégek jól
a megmérettetés. Kiss Eszter, a Katona József Színház
érezzék magukat. Minden tavasszal nagy kihívás ennek
művésze nyitotta meg a rendezvényt. A „mi Eszterünk”
a versenynek a megszervezése: igazi csapatmunka!
is itt kezdte, sőt így kezdte pályáját! Itt érte el első
„Ez jó mulatság, férfi munka volt!”
sikereit, s azóta is örömmel tér vissza hozzánk.
/Fotóriport: 2. o./
Zentai Ida – versenyszervező

NYÁRI NAPKÖZIS GYERMEKTÁBOR!
Kedves Szülők!
Páty Község Önkormányzata – az elmúlt évekhez hasonlóan – ismét megszervezi a nyári napközis gyermektábort,
ahol egyre gazdagabb programokkal várják a nebulókat.
A napközis tábor helyszíne továbbra is a Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola.
A gyermekfelügyeletet és a szabadidős programokat térítésmentesen biztosítja a települési önkormányzat (kézműves játékok,
kirándulások, játék, filmvetítés, fagylaltozás, lézerharc stb.) képzett szakemberek, pedagógusok közreműködésével.
A tábor 2022. június 16-tól 2022. augusztus 17-ig – 45 napon át - várja a „táborlakókat”.
Meleg ebédet (leves+főétel) 960,-Ft összegű térítés ellenében biztosítunk.
(A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szülei igényelhetik a térítésmentes étkezést gyermekeik részére.)
Jelentkezni lehet a Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola portáján elhelyezett jelentkezési
lapok, valamint Páty község honlapján a tájékoztató mellékleteként feltöltött nyomtatvány kitöltésével és leadásával az iskola
portáján. (Kérjük a nyomtatvány pontos kitöltését, különös tekintettel az igénybevétel időpontjára, szülők elérhetőségére!)
Várunk minden kedves táborlakót!
Páty Község Önkormányzata nevében: Székely László – polgármester
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ZÖLD ÁG ÜNNEP

Április elején a pátyolgatósok a Kispárna Mesezenekar
koncertjét élvezhették a Művelődési Házban. A
zenekar a „Köszönjük Magyarország” programnak köszönhetően lépett fel Pátyon. A „Köszönjük Magyarország”
program célja, hogy a pandémiás időszak elmúltával a
résztvevő előadóművészeket fellépésekhez juttassa,
az ország kulturális életét fellendítse. Így jutottak el
hozzánk a gyermekek nagy örömére. Kedves dalaikat
a gyermekek bevonásával adták elő. A közös mozgással, énekkel, feladatokkal színesített műsort gitáros
és dobos zenei kísérettel egészítették ki.

Stefanné Rokaly Elvira – óvó néni

Demény Erika – intézményvezető

2022. május

Fotók: Pátyolgató

Az idén 110 éves óvodánk most Pompás Mesés
Óvoda kitüntető címet is kapott, amit a Pompás
Napok módszertan alapítói adományoztak
intézményünknek.
Természetesen, elsősorban Pátyolgató Óvoda
vagyunk, ami tükrözi lakóhelyünk nevét és a
gyerekekhez való viszonyulásunkat is. De évek során
szereztünk sok címet is. Büszkélkedhet óvodánk, hisz
Zöld Óvoda vagyunk, meg Madárbarát Óvoda, de
Biztonságos Óvoda is, és az idén 110 éves óvodánk
most Pompás Mesés Óvoda is lett. Az országban
ötödikként kaptuk meg ezt a kitüntetést, melyet április
közepén, egy továbbképzéssel egybekötött napon
vehettünk át.
Egyik legszebb népdalunkban „minden madár társat
választ”. Egy óvodának mi is lehetne a legszebb
elköteleződése a gyerekek mellett, mint a mese. Így
választottuk mi is a meséket mátkapárunknak. A mesék
ugyanis az óvodás gyermekek életében igen fontos
szerepet töltenek be. De tudjuk, hogy 100 év alatt
sokat változott a világ, és ezáltal a gyerekek is. A mesék
varázslatos világa viszont ma is változatlanul hat kicsire, nagyra egyaránt. Ezért is örülünk, hogy rátaláltunk a Pompás Napok módszertanára, ami egylényegű
kultúraként kezeli népünk hagyományait, értékeit. A
népmesékből kiindulva kapcsolja hozzá egy-egy foglalkozásnál a népdalokat, mondókákat, népzenét,
táncot, tárgyalkotást. Ezzel a komplexitással színesíthetjük mi is az óvodai foglalkozásokat. A „pompás
szemléletmód”, az elmélet mellett, kézzelfogható segítséget is nyújt az élőszavas meséléshez mesetérképekkel, mesekártyákkal.
Örülünk, hogy fejlődhetünk, hogy van lehetőségünk megújítani magunkat.
Köszönjük Dr. Deák Zsótér
Boglárkának és Kormos Rebekának, a Pompás Napok
alapítóinak, hogy eljuthatott
hozzánk ez a mesés szemlélet. Boginak köszönjük a
mesés napot, a pompás ajándékokat, és a Caffe Trevi
Cukrászdának, hogy hozzájárult ünneplésünkhöz!
Mesés napunkról, mesés örömünkről meséljenek a
képek is!

A tavasz váró-köszöntő alkalmunk évek óta a „Zöld ág
ünnep”. Korábban az óvoda udvarán gyűltünk össze, ahol
a tavaszi metszésekből levágott ágakból kaput tartva
és alatta áthaladva énekeltük a tavaszköszöntő dalokat.
Tavaszi szél.., Bújj, bújj zöld ág.., Hej tulipán, tulipán…
gyönyörűen zengtek, amikor a 300 gyermekünk
pedagógusaikkal együtt énekelték. Ebben az évben a
„falu hossza népi játék”-ot felidézve a Kincsem közben
rendeztük meg Zöld ág ünnepünket. Itt vonultak a
feldíszített kapuk alatt dalolva, bújva a gyermekek. Jövő
évben azt tervezzük, hogy meghirdetjük a pátyi lakosság
körében is, hogy csatlakozzanak egy dalra hozzánk.

BARÁTAINK AZ ÁLLATOK
A Föld napja alkalmából április 21-én kiállítás nyílt a
Pátyolgató Óvodában. A téma igen közel áll a gyermekekhez, hiszen mindenkinek van kedvenc állata,
amit szívesen rajzol vagy hurcol magával. Az időszerűségről nem is kell beszélnem, mindannyian tudjuk,
hogy milyen hosszú a kihalófélben lévő állatok listája.
Reméljük, hogy kis kezdeményezésünkkel tudunk segíteni keveset barátainkon… az amuri tigrisen, a fekete
orrszarvún, a borneói orángutánon, a Cross-folyó menti
gorillán és a közönséges cserepesteknősön.

KISPÁRNA MESEZENEKAR KONCERTJE

OKTATÁS

A kiállítás megtekinthető hétköznap,
8–16 óráig a Rákóczi utca 19. alatti épületünkben.
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INTERJÚ
Ember és ló: a kapcsolat ereje

HALMAI ANIKÓ LOVASOKTATÓ TÖRTÉNETE
„A ló egy csodaállat, és sokat tud. Minden gyermeknek lovagolni kellene” – vallja Halmai Anikó
lovasoktató, lóval asszisztált és mentális tréner, pontosabban mentor és coach, aki közvetít az ember és a
ló között. A Bellandor Lovasközpont házigazdájával és tulajdonosával a pátyi általános iskola tízéves
lovaskultúra oktatása kapcsán beszélgettünk, nemcsak a lovakról.
„Az iskolai lovaskultúra oktatás nagy
lendülettel, de mégis nehezen indult, mert
a gyerekek fele az első tanévben lemorzsolódott. A legnagyobb gondot az jelentette,
hogy féltek a lótól, s megijedtek és
kiléptek a programból. Úgy gondoltam,
először az alapokon kell fordítani, vagyis
meg kell barátkoztatni a gyerekeket a
lovakkal. Egy hónapig rengeteg játékot
játszottunk a lovakkal, s csak utána
ültek a hátukra, amikor már nem féltek
az állatoktól. S ma már szinte nincs is
lemorzsolódás.” – meséli a kezdetekről
Anikó, akinek egyéni tanítványai is
sokan vannak, főleg a kamaszokkal
szeret foglalkozni. „Különösen a lányok
változnak gyorsan, megtanulnak mosolyogni. Mert a ló megnyitja az érzelmi
csatornákat. A gyerekek is rengeteg
stressznek vannak kitéve nap mint nap,
sok az elvárás, a változás, s mindezek
feldolgozásához pedig alig kapnak segítséget. A környezet nem nyitott, ezért
sokszor nem is merik elmondani a problémáikat, de a ló megérzi, mert a ló az
embert tükrözi. A ló nemcsak egy élő
sporteszköz, hanem nehéz időszakban
tud barát lenni, segíti a személyiséget.
Persze megfelelő szaktudás kell hozzá,
ezt teszem hozzá én, vagyis közvetítek az
ember és a ló között. Például, ha egy
gyermek növeli magában a kisebbségi
érzést, a ló segítségével meg tudom fordítani benne a folyamatot, s nagyobb önbizalomra tesz szert. A ló egy csodaállat, és
sokat tud. Minden gyermeknek lovagolni,
lóra ülni kellene.”
Anikó a felnőttek oktatását is
hasonlóan végzi. Megtudtuk tőle,
hogy az oktatásban a felnőttek is a
talajon kezdenek kapcsolatot építeni a lóval, csak utána ülnek föl rá.
Ha pedig felső vezetőknek tartok
tréninget, akkor ők egyáltalán nem
lovagolnak, hanem interakcióba lépnek a lóval. A lovas coaching,
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– illetve lóval asszisztált tréning lényege a non-verbális, azaz a szavak
nélküli vagy szavakon túli kommunikáció, ami egyetemes és fejleszthető. És ebben az interakcióban
(gyerekeknél, felnőtteknél egyaránt)
a ló igénybe veszi a teljes jelenlétet,
oda kell figyelni a lóra, önmagára,
az egyenértékű kommunikációra, a
maximális jelenlétre. A ló kommunikáció ugyanis sokkal több, mint a
lovaglással való kommunikáció.
Halmai Anikó 15 éve oktat, 30
éve lovagol. A lóhoz kötődése egészen kicsi korára megy vissza. „A
berlini állatkertben már négyévesen megcsodáltam egy szürke pónit, s évente egyszer
kikunyeráltam, hogy felülhessek rá. De
az NDK-ban, ahol éltem, se pénz, se
lehetőség nem volt rá, hogy lovak közelébe
kerüljek.” Anikónak majd sok-sok
év múltán, Magyarországon lett saját
lova, amit hét évig keresett. „Legalább
ötszáz lovat megnéztem, míg 1997-ben a
Pilisben egy kis istállóban rám nézett
Tűzfény, a Rabby amerikai ügető ló,

amit kis baleset ért, s így a versenypálya
helyett velem jött 21 évre, s rengeteget
segített nekem.” – feledkezik emlékeibe Anikó, s hozzáteszi, hogy
Tűzfény történetét férje, Andor
Ákos egy novellában is megörökítette. A fiatal nő saját története
Tűzfény sorsával összekapcsolódva
vett fordulatot. Anikó ugyanis ekkor
már Magyarországon élt, 1990-ben,
húszévesen jött át teljesen egyedül,
nyelvtudás nélkül. „Édesanyám német,
édesapám magyar állampolgár, a Berlini
Filharmonikusok koncertmestere volt,
hegedűművész. A szüleim ekkor már elváltak. Édesanyám azt mondta, hogy menjek Magyarországra, mert az NDK-ban
tíz-húsz évig nem lesz semmi. Először 14
éves koromban kaptam egy ajándék utazást Magyarországra, s amikor a Keleti
pályaudvaron kiléptem a vonatból, azt
mondtam, „na, ide fogok költözni”.
Aztán munkát is kapott, egy német
nyelvű hetilap, a Neue Zeitung főszerkesztő segítségével. „Akkor a
Friedrich Ebert Alapítvány éppen meg-

INTERJÚ
kezdte a tevékenységét Magyarországon,
és szerencsém volt, hogy ott biztos állást
találtam. Rengeteget tanultam. Lehetőséget kaptam leérettségizni a munka mellett,
23 évesen vizsgáztam le, magyarul.
1995-től pedig német szakra jártam az
ELTE-re. 1994-ben alapítottam egy
kiadót, és májusban a Pester Lloyd már
próbaszámként megjelent. Olyan sikerrel,
hogy onnantól kezdve 15 éven keresztül
hetilapként működtettem ezt a hagyományos újságot. Pedig nehéz időszakot éltem
meg ekkoriban, keveset tudtam hazautazni,
s amúgy sem volt felhőtlen viszonyom az
édesanyámmal. Állandó megfelelési kényszerben éltem, hihetetlenül féltem, ha hibázok, kirúgnak, s összedől a világ.
Ezen segített sokat Tűzfény! A lótól
megtanultam például azt, hogyan lehetek
nyitott, egyenes a tárgyalásban. Sikeres
üzletkötő lettem, s többségi tulajdonos a
lapnál, ami óriási felelősséggel járt, de
megtapasztaltam, hogy meg tudom oldani
a helyzeteket, van kitartásom, türelmem...
A siker nem is maradt el. Mire az internet elterjedt, már 110 milliós forgalmat
bonyolítottunk, s 7-8 ezer előfizetőnk
volt. Mindentől független lap volt, de a
világgazdasági válságot nem élte túl,
2009-ben megszűnt. De én még előtte,
2008-ban kiszálltam a cégből.”
Közben társra is talált Anikó, s
2007-ben összeházasodtak Andor
Ákossal, két gyermekük született.
„A lányunk azt tervezi, hogy a nyomdokainkba lép, s átveszi a lovasközpontot, remekül lovagol, oktat, és nagyon
szeretik őt a gyerekek. A fiúnk most
nem érdeklődik a lovak iránt, de nem is
erőszakoskodunk vele. Arra viszont
megtanítottuk mindegyiküket, hogy érték
van minden mögött, tenni kell a dolgokért. Például, sose kapnak zsebpénzt,
hanem megvan a feladatuk, amiért jár
fizetség. Azt is tudják, hogy velük kapcsolatban mindig közösen döntünk, s ez
biztonságot ad számukra. Mert ahogy a
ló, úgy a gyermek is a biztonságot keresi,
amit a családban talál meg (a ló pedig a
ménesben).”
Pátyra három éve költöztek,
addig csak a lovarda, illetve lovasközpont működött itt, amit jó pár

éve Ákos vállalkozásának eladása
után kezdtek kiépíteni. „Eredetileg
csak egy lovas udvart akartunk építeni, s
egy évig keresgéltünk területet, mígnem
egyszer Ákos elhozott ide, a jegenyesor
mellé. Megtetszett nekem is, s azt
mondtam, ha német tervezőt hívunk,
akkor építhetünk ide egy lovardát.” Ez
így is lett, elkészült egy 24 boxos
istállójuk, amiben jelenleg 18 ló
lakik. Idővel aztán Anikó a lótenyésztésbe is belefogott, Morgen
Horse fajtát tenyésztenek. Ez az
egyetlen fajta, amelyiknél főnökként
együtt kell működni a lóval, s nem
lehet erőszakot gyakorolni rajta.
Ezek a kisméretű lovak kiválóan
alkalmasak gyerekek oktatására.
Mint mondja, a komplexum fenntartása nem kis összeg. „Egy ló havi
tartása közel 200 ezer forint. Az első
néhány évben igen szűkösen éltünk, pályázatot sose nyertünk, mert nem is írtak
ki. Ugyanakkor igyekeztünk mindig
újabb feladatokat felvállalni. Legutóbb

kapcsolódtunk a munkalovaglás (Working
Equitation) versenyhez, ahol azt nézik,
hogy a feladatot milyen precízen hajtja
végre a ló és lovas. Ez való az amatőr
lovasoknak, itt megjelenhet a versenyszellem, de nem a ló rovására, s jól
illeszkedik a tanításunkhoz is, hiszen a
célunk, hogy akik nálunk tanulnak a
lóval való társi viszonyt sajátítsák el.
Vagyis ne feladatot hajtsanak végre a
lóval, hanem kapcsolatot teremtsenek vele,
mert ha erre törekednek, a feladat is megvan. A másikra való figyelést tanítjuk,
ami minden emberi kapcsolat alapja.”
Mostani tervei között már a
megvalósulás előtt áll egy lovas terápiás decentrum, amelyet Anikó
megálmodott, az infrastrukturális
háttere elkészült, s rendelkeznek
megfelelő lovakkal is. „Nagy öröm
számomra, s még inkább azt bizonyítja,
hogy helyes úton járok, hogy egyre több
elkötelezett gyógytornász és gyógypedagógus jelentkezik, hogy részt vegyen a
missziónkban.”
Szádváriné Kiss Mária

Virágvasárnap a református templomban Isten és ember titka ma versben és énekben
címmel adott műsort Hegedűs Zsuzsa református lelkipásztor, ének-kamaraművész.
A különleges hangulatú, ismeretben és élményben bővelkedő előadásban a keresztény
hit alapjai kerültek a központba a bibliai tanításokat versekhez és saját gitárkísérettel
előadott énekekhez kapcsolva.
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ÖKÖLVÍVÁS
Áprilisi versenyfelkészülés
A tavalyi karácsonyt követően megkezdtük a
felkészülést az idei versenyszezonra. Felvettük a
kapcsolatot a vecsési boksz klubbal, és szerveztünk egy közös felkészülő edzést, melyhez később
a fehérváriak is csatlakoztak.
Az egyesület által biztosított kisbusszal kényelmesen
utaztunk. Az edzésen versenyzőink nagy magabiztossággal indultak a meneteknek. Ügyesen alkalmazták
a tanultakat. Az ellenfél tudása is kimagasló volt, így
izgalmas, szoros meccsek születtek. Sportolóink sokat
tanultak a közös felkészülésen. Hibáikat a kapott
instrukciók alapján gyorsan és hatékonyan javították,
erősségeikre maguk is hamar rájöttek. Az edzés jó
hangulatban telt, sikeres része a felkészülésünknek. A
vecsési edző jó véleménnyel volt sportolóinkról, jól
neveltek, tehetséges ökölvívók. Hazafelé átbeszéltük a
tapasztalatainkat, s a srácok még nagyobb önbizalommal,
még több tapasztalattal vágnak a versenyidőszaknak.

RITMIKUS GIMNASZTIKA
RG szakosztályunk versenyzőivel április 1-jén a
Vecsés Kupán voltunk. A lányok nagyon bátrak
voltak, ügyesen helytálltak az erős mezőnyben.
Szívből gratulálunk Csikós Veronika ezüst, Réz
Alexandra bronz, Eper Helka ezüst, Venczel Sári
és Percze Bius arany minősítéséhez!
RG szakosztályunk új munkatársa Dosek Dorka
Róza klasszikus balett művésznő, aki nagy örömünkre
szeptember óta dolgozik versenyzőinkkel. Nagyon
hálásak vagyunk neki, hiszen személyiségével és szakértelmével máris rengeteget tett lányaink fejlődéséért.

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt
május 27-én 17:00-tól a Bocskai Iskola tornatermébe
Ritmikus Gimnasztika szakosztályunk
Évzáró gálájára és díjátadó ünnepségére.

SZERTORNA

Fotók: PSE

Tornászok bemutató edzése
Két év után tornászaink nagy izgalommal várták,
hogy ismét megmutathassák tudásukat nyílt edzésen szüleiknek, hozzátartozóiknak, barátaiknak.
Március 26-án szombaton a Bocskai István MagyarNémet Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola vezetésével egyeztetve volt lehetőség megrendezni a tornateremben bemutató edzésünket, ahol az alsósok és a

14

2022. május

PSE HÍREK

CIVIL

felsősök külön-külön mutathatták meg mit tanultak a
tornaedzéseken. A közös bemelegítést követően a
gyerekek csoportonként és szerenként tornázhattak
legjobb tudásuk szerint. Torna szakosztályunknak az
évek során sikerült beszereznie minden olyan tornaszert, melyekkel elősegíthetjük tornászaink tartásának,
mozgáskoordinációjának, törzsizomzatának és ízületi
mozgékonyságának fejlődését. A már régóta várt eseményen közel 250-en vettek részt, mely megerősített
bennünket abban, hogy a megkezdett munkát érdemes
folytatni, és hogy a torna sport iránti érdeklődés továbbra
is töretlen. Gratulálunk a gyerekeknek, akik fegyelmezetten és pontosan hajtották végre feladataikat.
Köszönjük az iskola és a sportegyesület vezetésének,
hogy edzéseinket és táborainkat ilyen színvonalon tudjuk megvalósítani. Idén már 8. éve szervezzük nyári
sporttáborunkat több turnusban, mellyel kapcsolatban a torna szakosztálynál lehet érdeklődni.

Ifiként a felnőtt sakk egyéni Európa-bajnokságon

GOMBÓCZ FERI ÚJABB SAKK-SIKERE
Március 26-tól április 7-ig rendezték meg a szlovéniai
Terme Catez-ben az idei felnőtt sakk Európa-bajnokságot. A versenyen több mint 300 résztvevő játszott,
közülük száznál is többen rendelkeztek nemzetközi
nagymesteri címmel. A kiváló körülmények között
minden adott volt a jó teljesítmény eléréséhez. A magyar
felnőtt férfi válogatott több tagja is elindult a kontinens-viadalon. Az ifjú pátyi FIDE-mester sakkozó
249. volt a rajtlistán. A 11 fordulós versenyen 6 pontot
szerezve lett a legjobb magyar ifjúsági sakkozó a versenyen. Végeredményben a 130. helyezést szerezte
meg. Tizenegy ellenfeléből tíz címviselő volt, 3 nemzetközi nagymester, 5 nemzetközi mester és 2 FIDEmester, ellenük sikerült a kimagaslónak számító, 2380
Élő-pontnak megfelelő teljesítményt nyújtania.
Az Európa-bajnokság remek alkalom volt arra, hogy
sakkozónk tapasztalatot szerezzen Európa élvonalába
tartozó versenyzők ellen. A versenyen való részvételt
támogatta a Pátyi Önkormányzat, a Pátyi SE és több
önkormányzati képviselő is, akiknek ezúton is megköszönjük a támogatásukat!

Gombócz Ferenc – Pátyi SE sakk szakosztályvezető
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KULTÚRA
PÁTYI MŰVELŐDÉSI HÁZ
2071 Páty, Kossuth L. u. 77. 06 23 343 550 muvhaz@paty.hu
Pátyi Művelődési Ház

2022. MÁJUS
Dátum

Időpont

2022.05.03.-05.

8.00-18.00

2022.05.07.

Program

Helyszín

Tüdőszűrés

MH Kisterem

18.00

Óvodabál

Művelődési Ház

2022.05.14.

18.00

Iskolabál

Művelődési Ház

2022.05.21.

9.30

Eszemadta – élőzenés gyerektáncház

MH Nagyterem

2022.05.21.

15.00

Irodalmi barangolások Kiss Eszterrel
Születésnaposok: Dsida Jenő

Közösségi Ház

2022.05.28.

18.00

Svábbál

Művelődési Ház

2022.05.29.

10.00-18.00

Pátyi Családi és Gyermeknap
a Bellandor Lovasközpontban

Bellandor
Lovasközpont

2022. JÚNIUS ELŐZETES
Dátum

Időpont

2022.06.03.

18.00

2022.06.10.-12.

Program

Helyszín

Trianon – Az összetartozás napja – megemlékezés

Harangláb,
Országzászló

Pátyi PINCENAPOK Fesztivál

Páty Pincehegy

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Baba-mama klub:
Hétfő-Szerda 10.00-12.00
Szerda 9.30-10.00
Ringató:
Baba angol:
Kedd 9.30
Ovis angol (Angol Kalauz módszer): 15.30-17.30
Felnőtt néptánc:
Kedd 19.30-21.30
Kedd 16. 45-17.30
Ovis néptánc:
Csütörtök 16.45-17.30

Bellandor Lovasközpont

Torna Gizussal:
Modern tánc:
Zumba Anettával:
Pátyi Kórus:
Sakk:

Kedd-Csütörtök 18.15-19.15
és szombat 8.00-9.00
Kedd 17.00-18.00
Csütörtök 16.45-17.45
Hétfő-Szerda 18.45-19.45
Csütörtök 18.00-20.00
Péntek 16.00-19.30

GYERMEK ÉS CSALÁDI NAP
2022.05.29., 10.00-18.00 óra

Henna Hastánc:

Nyugdíjas Klubok:
Ady Klub:
Egyetértés Klub:

Csütörtök 19.30-20.30 IFI KLUB
Vasárnap 9.00-11.00

Hétfő 16.00-19.00
Csütörtök 14.00-17.00

Röppentő zenekar, lovasok, íjászok,
kézművesek, tűzoltók, lovaglás,
fogatozás,arcfestés, értékes tombolák

nes!

gye
Belépés in
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ÉLETMÓD
Régmúlt és jövő találkozása

KELTA TELEP AZ M1-ES PÁTYI LEHAJTÓ ALATT
Miközben elindul a bekötőút építése az M1 Sasfészek-tó pihenőhely meglévő csomópontjától a
Biatorbágy-Páty összekötőútig, még bizonyos területeken javában folynak a régészeti ásatások. Az
alapkőletétel mögötti lelőhelyen Major Péter régésztől, az ásatás vezetőjétől és munkatársától, Rácz
Barbara régésztől kértünk információt a feltárásról és az éppen folyó munkáról.
A Ferenczy Múzeum „terepi
régészei” elmondták, hogy a szoros
határidők és a terület állapota miatt
az ásatások szakaszosan folynak. Volt
olyan terület, ahol előbb a vezetékeket kellett eltávolítani vagy egy
erdős részt kellett a feltárásra alkalmassá tenni. Megtudtuk azt is, hogy
az itteni munkákat állandó csapat
végzi nagy gonddal, ők a bányászatból érkezett, már 10–15 éve
ásatásokon dolgozó emberek. „Például, egy sír bontásánál rendkívül fontos,
hogy aki végzi az ásást értsen hozzá,
nehogy a koponyába vágja az ásót. Akik
évek óta ebben dolgoznak, már a szemük
jobban meglátja, néha a régészeknél is” –
mondja Péter. A munkafolyamatról
elmondták, hogy mielőtt a területet
megnyitották az ásatások előtt, tizenhárom próba ásást végeztek a lelőhely sűrűségének megállapítására.
A szondázás után géppel leszedik a
humusz réteget, s ekkor látszanak
az altalajba beásott objektumok, s
utána következik a kézi feltárás.
Egy nagy kiterjedésű, gazdag leletanyagú, a császárkorból való kelta
telepet és egy kisebb, őskori (neolit)
telepet találtak, valamint újdonságként érte a szakembereket a nyomvonal végében egy 10. századi, avar
kori temető felbukkanása.
A lelőhelyen Rácz Barbara megmutatott (fotón is látható) egy éppen
előkerülő kőpakolásos kemencét,
aminek a szája az épület felé néz, de
valameddig beomlott, s amit eddigi
feltárásból látni, abból úgy véli, hogy
műhely lehetett.

SzKM

2022. május
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CIVIL

KÖTÉS, HORGOLÁS RÉGEN ÉS MA
Ügyes kezek munkái népesítették be a Közösségi Ház termét áprilisban. Volt itt minden, amit kötéssel és
horgolással lehet készíteni. Szorgos asszonyok ügyességét, kreativitását, szépérzékét lehetett megcsodálni a
különleges horgolt terítőkben, kalapokban vagy egy igazi mesefalu megformálásában. Akik kiállítottak: Csehné
Varga Mária, Gálicz Istvánné, Kiss Ágnes, Juhász Ferencné, Nagy Imréné, Lepsényi Laura, Szávin Lászlóné,
Vanyekné Pfitzner Erzsébet.

A vén fa árnyékában – Benedek Elek versei zenével
A Közösségi Házban Benedek Elek és testvére ükunokái:
Bardócz Orsolya és Benedek Huszár Botond
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Áprilisban Kiss Eszter irodalmi barangolása
Szabó Lőrincről szólt

CIVIL

ÉLET POZITÍV FÓKUSSZAL
A Művelődési Házban Lórántné Horváth Tímea, az Egyesület a Pozitív Fókuszért nonprofit szervezet
elnöke április végén tartott beszélgetéssel egybekötött előadást, amit egy ötrészes sorozat bevezetőjének
szánt, amit ősszel a művházzal együttműködve folytatnának. Kértem, beszéljen a programról.
„Senkit nem tanítottak arra, hogy
hogyan kell boldogan élni, hogyan kell a
gyermekeinket boldogságra képessé nevelni. Tudományos alapon nem is tehették.
A „mit ne tegyünk”, valamint néhány jó
tanácson és példaképen kívül nem sok
állt szüleink, nagyszüleink, tanítóink rendelkezésére, amivel felkészíthettek volna
bennünket az életben ránk váró megpróbáltatásokra, vagy amivel a boldogsághoz
szükséges képességek megszerzésében támogathattak volna. Az ezredfordulóig a
boldogság inkább volt filozófiai, mintsem
pszichológiai kérdés. A pszichológia kutatások célja főként a mentális betegségek
okainak feltárása volt. Ezek megelőzésére, a jóllét alapjainak meghatározására,
ill. az emelésére irányuló kutatások még
várattak magukra. Ezt a hiányt
felismerve hirdette meg 1998-ban Martin
Seligman, az Amerikai Pszichológusok
Társaságának frissen megválasztott elnöke
az új irányt, a jóllét kutatását, amit pozitív pszichológiának neveztek el.

A boldogságot legtöbben egy-egy örömteli
eseménnyel azonosítjuk. Házasságainkat
a szülői minta másolásával, vagy ellenkezőleg „Na, úgy biztosan nem!” módra, és
sokszor nem tudatosan éljük. Pedig egyéni
jóllétünk vagy családunk boldogsága,
jólléte számos kihatással van életünkre:
egészségünkre, várható élethosszunkra,
teljesítményünkre…
… Mégis, ha megnézzük, mekkora
figyelmet fordítunk gyermekeink tudományos ismereteinek bővítésére, amitől felnőtté válva a későbbi sikereit, elégedettségét reméljük, és ahhoz képest mit tudunk
nekik útravalóul adni, ami majd a boldogságukra lesz hatással, aránytalanul
vezet az akadémiai tudás megszerzése.
Vagy hányan gondoljuk teljesen tévesen,
hogy majd ha elérem ezt, vagy azt és
sikeres leszek, akkor boldog leszek.
Számos kutatás bizonyította az ellenkezőjét: azok lesznek igazán sikeresek,
eredményesek, akik az oda vezető úton
boldogabbak.

A pozitív pszichológia az elmúlt több
mint húsz évben hatalmas fejlődésen ment
keresztül, s az új ismeretek mellett számos,
a mindennapokban alkalmazható ötletet, tanácsot, gyakorlatot, beavatkozási
pontokat és lehetőségeket javasol, amiket
ki-ki saját magára szabva alkalmazhat.
A mostani és az őszre tervezett, workshoppal egybekötött előadás-sorozat célja,
hogy segítsük a szülőket jóllétük növelésében és gyermekeik jóllétre és cselekvésre tanításában. Hogy jobban értsük
magunkat és egymást, hogy több örömöt
találjunk egymásban és a világban, hogy
tudjunk értelmes célokra szövetkezni,
hogy a megpróbáltatásokon, amik elől
úgysem lehet elfutni, könnyebben és lélekben erősebben, edzettebben tudjunk túljutni. Hogy együtt, egymást erősítve minél
nagyobb örömmel éljük életünket, és élvezzük, amit ez a gyorsan változó világ
adhat nekünk, és amit mi adhatunk
másoknak.”
– kurírinfó –

HÚSVÉTI KÉZMŰVESKEDÉS
Két év kényszerű szünet után, maszkmentesen, szabadon,
vidáman lehettek együtt kicsik és nagyok húsvét előtt a
Közösségi Házban a hagyományos húsvéti kézműves
délutánon.
A remek fotók, amelyeket Bartos Károly készített,
magukért beszélnek.

2022. május

19

HIRDETÉSI INFORMÁCIÓK

kurir@paty.hu vagy 06 (23) 555 533

Lovas ismeretekkel is rendelkező
gyógypedagógust és vagy gyógytornászt
keresünk a Bellandor Lovasközpont új lovasterápiás
decentrumába, jó kereseti lehetőséggel.
Jelentkezni: fényképes önéletrajzzal
az info.bellandor@gmail.com e-mail címen
vagy a 06209792690 telefonszámon.
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A hirdetések valóságtartalmáért és a hibákból eredő károkért a kiadó nem vállal felelősséget!

kurir@paty.hu vagy 06 (23) 555 533

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

HIRDETÉSI INFORMÁCIÓK
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kurir@paty.hu vagy 06 (23) 555 533

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

kurir@paty.hu vagy 06 (23) 555 533

HIRDETÉSI INFORMÁCIÓK

Ház körüli munkákra keresünk embert hosszú távra.
Csak megbízható személy jelentkezését várjuk.

Tel: 06/20-559-8115
MASSZÁZS AZ OTTHONÁBAN
Benő Gabriella – gyógymasszőr
Házhoz megyek, hívjon!

Tel.: 06-20-5-73-73-37
A mai rohanó világban a masszázs felüdülést nyújt
a fáradt testnek, szellemnek egyaránt.

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