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MSK z tördelés, korrektúra

LÉPJEN BELJEBB!



BEKÖSZÖNTŐ

A javaslatomra és a képviselő-testület döntése alapján május 26-tól Páty Község új alpol-
gármestere Dr. Bencze Gergő János. Gratulálok a kinevezéséhez és sok sikert kívánok a 
munkájához! 

Megtörtént a tavalyi év zárása a Pénzügyi Iroda részéről, amelyből tényszerűen kiderül, 
hogy az egyes, tavalyi hiányról szóló híresztelésekkel ellentétben, pluszban zárta a 2021-es 
évet Páty Község Önkormányzata. A bevételek és kiadások egyenlege plusz 763.484.040 Ft 
volt 2021. évben, vagyis az éves bevételek fedezték a kiadásokat. 

Május folyamán sikerült megegyezni az EURO-DIASTER Nonprofit Kft.-vel, amelynek köszönhetően az 
Önkormányzat 260 millió forintért megvásárolja a Kikelet Bölcsődét. Ezzel további 40 bölcsődés korú gyermek 
számára tudunk az ősz folyamán helyet biztosítani.

A vásárlást a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága 120 millió 
forinttal támogatja. A maradék összeget az önkormányzat az általános tartalék keret terhére fizeti ki. Erre azért 
lesz lehetőség, mert ebben az évben megérkezik a Hello Parks 100 millió forintos iparterülettel kapcsolatos 
hozzájárulása, illetve már korábban megérkezett a komposztáló céljára eladott önkormányzati ingatlan 24 millió 
forintos vételára is. A szerződés eredményeként egy nemrégiben még működő, berendezett bölcsődét kapunk.

Civil szervezetek támogatásáról is döntött a képviselő-testület május végén, a szabályos jelentkezést beadó, 
mind a 10 egyesület megkapta az általuk kért maximális összeget, összesen 4 millió forint értékben (táblázat az 
újságban).

Gratulálok a Páty Pedagógusa díjjal idén kitüntetett Aczél Lászlóné Marikának és Kovács Róbertnek, illetve a 
Pátyért Emlékérem kitüntetettjének, dr. Bálint Balázsnak, a PÁKICS Egyesület elnökének! A gyermekeinkkel, 
unokáinkkal való minőségi foglalkozást, illetve oktatást nem lehet elégszer elismerni és megköszönni! 

Székely László – polgármester

Szádváriné Kiss Mária – főszerkesztő MSK z

ÚJ BÖLCSŐDE

„Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje,
Mindent egészséggel látogató ege,”– jelzi a nyár eljövetelét, hogy beléptünk 
júniusba, Szent Iván vagy Nyárelő havába. Májusban megünnepeltük 
az édesanyákat, a gyerekeket, a pedagógusokat. Páty Önkormányzata is 
köszöntötte az oktatás-nevelés szolgálatában állókat, elismerte a kiemel-
kedő teljesítményeket. Mindezekről hírt adunk mostani lapszámunk-
ban. S beszélgetünk a hivatásról, s arról, ha az ember stabil alapra 
épít, van iránytűje, bárhova keveredhet és bármit csinálhat a világban. 
Martin Luther King szavaival: „Ha egy embernek utcaseprő a munkája, 
akkor úgy seperjen utakat, ahogy Michelangelo festett, ahogy Beethoven komponált, 
vagy ahogy Shakespeare írt verseket. Olyan jól seperje az utakat, hogy a menny-
nek és a földnek minden lakója megálljon egy percre s azt mondja, ím, itt élt egy 
nagyszerű utcaseprő, aki jól végezte a munkáját.” E jól végzett munka 
örömét, békességét kívánom mindannyiunknak! 
Nyárelő havában szeretettel, 

332022. június

„AKI JÓL VÉGEZTE A MUNKÁJÁT”

Önkormányzati hírek
Bocskaisokkk
Pátyolgató Óvoda
Gyereknap
Interjú – Menczer Tamás
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Tudom, meghalnék idegenben;
ott még a fák sem ilyenek;
nem virít bodza a berekben,
akácok könnye sem pereg;
nem részegít a széna-illat,
nem villámfénnyel jön a nyár,
nem így táncol felhőn a csillag,
nem szédül az égtől a táj...

Meghalok itt is – : a gyönyörtől,
hogy a repceföld színarany,
hogy a lomb oly zöld szinte tombol,
s a kőnek is illata van;
hogy áll a búza nyers kalásza,
mintha világot nemzene, s e tájon az lel csak magára,
ki végleg egyesült vele.

/Garai Gábor: Június/
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KÉT ÉS FÉLSZERESÉRE NŐHET A BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK SZÁMA

A vásárlást a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzeti-
ségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága 120 millió 
forinttal támogatja. A maradék összeget az önkor-
mányzat az általános tartalék keret terhére fizeti ki. 
Erre azért lesz lehetőség, mert ebben az évben meg-
érkezik a Hello Parks 100 millió forintos iparterülettel 
kapcsolatos hozzájárulása, illetve már korábban meg-
érkezett a komposztáló céljára eladott önkormányzati 
ingatlan 24 millió forintos vételára is. A szerződés 
eredményeként egy nemrégiben még működő, beren-
dezett bölcsődét kapunk. A vásárlás azért vált szük-
ségessé, mert a Kormány által 2021 novemberében 
kiírt „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” 
című Széchenyi Terv Plusz programon nem nyert az 
óvodaépítésre beadott pályázatunk. Így az a beruházás 
még várat magára, amelynek következtében a Dédelgető 
Bölcsőde melletti két óvodai csoportszoba felszaba-
dulhat. A vásárlást a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzattal együttműködve lehetett megvalósítani, 
amit megköszönünk, és az új bölcsőde nevelési prog-
ramjában is számítunk a szakmai támogatására. 

Székely László – polgármester

A május közepén aláírásra került szerződés értelmében Páty Község Önkormányzata 260 millió 
forintért megvásárolja a Kikelet Bölcsődét az EURO-DIASTER Nonprofit Kft.-től. Ezzel további 40 
bölcsődés korú gyermek számára tudunk a közeljövőben helyet biztosítani.

A javaslatomra és a Képviselő-testület döntése alapján 
Páty Község új, társadalmi megbízatású alpolgár-
mestere Dr. Bencze Gergő János. Gratulálok a kine-
vezéséhez, illetve sok sikert kívánok a munkájához! 
Gergő 2019 óta dolgozik képviselőként, és eddig is 
nagyon számíthattam a munkájára. 

ALPOLGÁRMESTERT VÁLASZTOTTUNK

Új alpolgármester választásra azért került sor, mert 
Somogyi Farkas Tamás május 11-én lemondott tisztsé-
géről. Sokak előtt ismert, hogy a nagyon komoly őszi 
műtétje után próbált hasonló lendülettel visszatérni a 
munkába, ahogyan azt korábban már megszokhattuk 
tőle, de néhány hónap elteltével a családjával átbeszélve 
úgy döntött, hogy másnak adja át a helyét és a jövőben 
a további erősödésre és az egészsége megőrzésére kon-
centrál. Bár a döntést nagyon sajnálom, de teljes mér-
tékben elfogadom és tiszteletben tartom. Képviselő-
ként továbbra is számítok a munkájára.

Tamásnak nagyon köszönöm az elmúlt években 
tanúsított energikus, megbízható és kreatív alkotó 
munkáját, sokat köszönhet neki a település. Számos 
elnyert pályázatban, iparterületi és egyéb jövőbeni 
fejlesztésben is komoly szerepe volt! Köszönet érte!

Székely László – polgármester
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Zsobok Páty testvértelepülése, Erdély nyugati 
részén, a kalotaszegi Alszegen, egy festői völgyben, 
a 747 m magas Riszeg hegy lábánál, minden oldal-
ról dombokkal körülölelt hangulatos falucska.

A csupán 264 lakosú, református, színmagyar 
település nagy erénye, hogy meg tudta őrizni magyar-
ságát és hagyományait. Még mindig él itt a tarka 
színvilágáról híres kalotaszegi népviselet, melyet úgy 
az idősebb, mint a fiatalabb generáció egyaránt szí-
vesen visel. Ugyanakkor még sok háznál megtekint-
hető az úgynevezett „cifraszoba”, mely kincseket rejt. 
Ezek a szobák ugyanis a ház értékei, melybe csak 
akkor lépnek be, ha a népviseletet magukra akarják 
ölteni. A népművészeti tárgyakat, a varrottas kézi-
munkákat a falu minden női tagja máig ismeri és 
műveli. Sok családnál régebben az asszonyok kereseti 
forrása ez volt. Az idősebb korosztály még ma is ebből 
tartja el magát a csekély nyugdíj mellett, melyet az 
államtól kap.

Ezen a festői kis településen található az Alapítvány 
Páty Fejlesztéséért által megvásárolt és felújított ven-
dégház, mely várja a vendégeket. A ház a pátyi lakosok 
számára kedvezményesen bérelhető.
A vendégház címe: Zsobok (Jebucu) 87. Románia

+ 36 23 555-532 Szabados Zsuzsanna
(foglalás, támogatás befizetés csak munkaidőben)

A ZSOBOKI VENDÉGHÁZ

A PVK VIRÁGOSÍT
A település rendben tartása nemcsak 
az utak, hidak gondozását, de a nyári 
virágosítást is jelenti a PVK számára, 
amit az Önkormányzat megbízásából 
végeztünk. Májusban alapos előkészítő 
munkálatok előzték meg a 3200 virág-
palánta kiültetését: virágoszlopokat 
gyártottunk, kitisztítottuk a területet…  

Első ütemben a község parkjai, emlék-
helyei, közintézményei borultak virágba, 
valamint muskátli került a villanyoszlopokra 
és tíz virágoszlopot helyeztünk ki. 

A második ütemben az Iskola utca 
növényzetének megújítása szerepel a 
terveink között. A tökéletes végeredmény 
elérése érdekében földcserét is kell végre-
hajtanunk, amely kisebb forgalomkorlátozással 
jár majd, ehhez kérjük a lakosok megértését. 

Ugyanakkor szomorúan tapasztaljuk, 
hogy naponta távolítanak el növényeket, 
ráhajtanak biciklivel a beültetett területekre… 
A nagy melegben a virágok pótlása nehéz-
kesebb, s településünk szépítése sok szorgos 
kezet igényel, akiknek a munkáját jó ha a 
közösség megbecsüli, hiszen mindannyian 
gyönyörködhetünk az eredményben. 

Kérjük a Tisztelt Lakosokat településünk 
virágosításának óvására. Figyeljünk jobban 
környezetünkre, hiszen ez közös otthonunk, 
a hely ahol élünk meghatározza a jól létünket, 
s mi is tehetünk azért, hogy valahol otthon 
legyünk a világban, jelesül Pátyon. 

A PVK  ezért dolgozik, ezért virágosít!

Kép és szöveg: Szitás Edina

 HÍREK 
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Ügyeljünk lakókörnyezetünk tisztaságára!
A tavasz beálltával a közterületek tisztaságának és 
rendeltetéstől eltérő használatának ellenőrzésére is ki-
emelt figyelmet fordítunk. Az elkövetkező időszakban 
ellenőrizzük az ingatlantulajdonosoknál a közterületre 
nyúló növényzet ritkítását, valamint jellemzően a köz-
területen 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” alkalmaz-
nak, azonban ekkor a szükséges munkálatok elvég-
zésére határidőt fognak szabni, melyet ellenőriznek, és 
amennyiben a probléma nem szűnt meg, közigaz-
gatási hatósági eljárást fognak kezdeményezni.

A közösségi terek, parkok folyamatos fűkaszálása 
és takarítása mellett, virágosítás is zajlik a községben, 
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 kör-
nyezetünkre. Bízunk benne, hogy az Önök együtt-
működésével továbbra is a térség egyik legtisztább és 
legrendezettebb települései közé tartozhat községünk.

Örömmel látjuk, hogy Páty utcái, közterei ez évben 
különösen szépek, virágosak lettek. Jó döntés volt, 
hogy a nagy beruházások mellett a falu szépítésére is 
jutott a költségvetésből, amit a PVK kezelésére bízott 
az Önkormányzat. A „házilag” készült kecses virág-
oszlopok, a jó ízléssel összeállított kompozíciók, az 
egyéni ötlettel megvalósult sziklakerti összeállítás 
(lásd Széchenyi u. sarkán), mind azt mutatja, hogy 
szeretettel készült, igazán szépet alkottak. Köszönet 
érte minden érintettnek!!!

Nekünk lakosoknak már csak az a dolgunk, hogy 
örüljünk a szép látványnak, vigyázzunk a kiültetett 
virágokra, az utcák, a terek, az árkok tisztaságára! Ugye 
ez nem nagy kérés? 
Ne feledjék, a széppel lehet szépre nevelni!
Sokak nevében egy pátyi lakos, Sz. Ané

RENDÉSZETI FELHÍVÁS

Hermann Gábor – rendészeti irodavezető

SZÉPPEL LEHET SZÉPRE NEVELNI

CIVIL SZERVEZETEK 
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA, 2022
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A Képviselő-testület 2012-ben döntött úgy, hogy a 
Pátyon kiemelkedő oktatási-nevelési tevékenységet foly-
tató pedagógusok iránti tiszteletének és megbecsülésé-
nek kifejezése céljából pénzjutalommal járó díjat alapít, 
amit minden évben pedagógusnap alkalmából ad át. 

Páty Pedagógusa díjat idén Kovács Róbert és Aczél 
Lászlóné kapják. Kovács Róbert 2012 óta dolgozik a 
pátyi Bocskai István Magyar–Német Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskolában, ahol néhány évig intéz-
ményvezető helyettesként és munkaközösség-vezető-
ként is tevékenyen hozzájárult az iskola sikeréhez. 
Aczél Lászlóné 1992. szeptember 1. óta dolgozik a 
Pátyolgató Óvodában.

Pátyért Emlékérem kitüntető cím adományozható 
azoknak a személyeknek, közösségeknek és szerveze-
teknek, akik településünk életének bármely területén 
kifejtett példaértékű magas színvonalú munkájukkal 
hozzájárultak Páty község fejlődéséhez, hírnevének 
növeléséhez. A Pátyért Emlékérem kitüntetettje 
idén dr. Bálint Balázs lett. Dr. Bálint Balázs szülész-
nőgyógyász, a szülészet-nőgyógyászat országos szak-
felügyelő főorvosa, a természetes szülés elkötelezett 
híve. Három gyermek édesapja, a Pákics Egyesület 
elnöke. Több mint 20 éve lakik Pátyon. Több szülő-
társával együtt 2006-ban alapította meg a Pátyi Ke-
resztyén Ifjúsági Csapatot (PáKICS), mely azóta 
csatlakozott a Magyar Cserkészszövetséghez. 

Bocskai Pedagógus Ösztöndíj
Ezt az elismerést olyan tanár kaphatja, aki az iskola-
időn kívüli időben kiemelkedő szakmai és egyéb – az 
iskola diákjainak előmenetelével, tanulmányi és egyéb 
versenyeken való részvételének elősegítésével, a 
tanulók szabadidejének színvonalas kitöltésével 
kapcsolatos – munkát végez.

2022-ben a Bocskai ösztöndíjjal jutalmazott két pe-
dagógus Pappné Vrábel Etelka és Erdő Kitti 
tanárnők.

PEDAGÓGUSNAP

„Ebben a gyakran lélek nélkülinek tűnő, rohanó 
világban különösen nagy szükség van pedagógu-
saink higgadtságára, bátorító szeretetére, hogy a 
különböző viselkedésű, képességű gyermekek 
mindegyikében meglássák a megismételhetetlen, 
értékes embert és tereljék az élet gyakran kudar-
coktól sem mentes útján” – mondta Székely 
László polgármester az idei pedagógusnapi ün-
nepségen, ahol számos díjat adtak át. 
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2022.05.14-én szombaton este került megrendezésre a Bocskai István Általános Iskola „SZÍNEK 
KARNEVÁLJA” elnevezésű alapítványi bál, mely az iskola szülői szervezetének köszönhetően valósult 
meg. Mindnyájan jól éreztük magunkat. 
Köszönjük a rengeteg felajánlást a tombolába az alábbi támogatóknak:
Anetta Masszázs Kuckó, Avokado Ételmanufaktúra, BeatyRoom – Budakeszi, BEN & KITT Kft. autóalkatrész, Caffe Trevi Cukrászda, 
Candy hair, Cukorborsó Étterem, Csordás Barbara – fodrász, DeliSzesz, Élj, Mozogj, Nevess Egyesület, Erblina Pékség, Erdélyi Anetta – 
Zumba, Granoland, Harmónia Szalon Biatorbágy, Hellish Beauty Salon, Johnny’s Chili Manufaktúra, Kichi Gyorsétterem, Kisgombos Könyvesbolt, 
Kolath Krisztina – Jumana Jóga, Lélekfrissítő Aromaterápiás Talpmasszázs, Lélekző Alternatív Egészségmegőrző Központ, Merkl Bt., Monori 
Attila – méhész, Niki’s Harisalon – Biatorbágy, Nikoletta Cukrászda, Papír-Írószer, nyomtatvány bolt, Pátyi Gazdabolt, Pátyi gyógyszertár, Pátyi 
Kertcentrum, Pátyi Kovászda, Pátyi Levendulás Kert, Pátyi Virágos, Pupák Nails by: Szojka Ferenc, Réka Pedikűr, Rokaly Edina – keramikus, 
Serház – Biatorbágy, StudioX – Páty, Szabóné Lotz Klára – fényképész, Vénusz szépségsziget, VIDÁM Dent Fogászat

„SZÍNEK KARNEVÁLJA” – Alapítványi suli bál

Köszönjük a hangulatos és kreatív dekorációt Fenó 
Annamáriának, a bál konferálását Gondolovics Kata-
linnak, az összes szülőnek, aki részt vett a szerve-
zésben és a lebonyolításában. Továbbá köszönjük 
még a perbáli Jázmin és Írisz Mazsorett csoportnak a 
karneváli hangulatot, a PáWa Band zenekarnak a 
fergetegesen jól sikeredett koncertet, valamint DJ 
Kovács Dávidnak a hajnalig tartó bulit, Kiss Péternek 
és Kissné Varga Zsuzsannának a világítástechnikát. A 
Művelődési Háznak, illetve munkatársainak, Ujvári 
Beatrixnek és Nagy Marcinak, hogy biztosították 
számunkra a helyszínt. Jövőre találkozunk!
Köszönettel: Jándi Tímea, Máramarosi-Pallós Rita és Veres 
Krisztina, SZMK vezetősége, Fotó: Szabóné Lotz Klára

Az idei tanévben az úszásoktatás a törökbálinti Cseh 
László Uszodában valósult meg. A gyerekek nagyon 
sokat fejlődtek, tanultak, ügyesedtek köszönhetően a 
SzüSze kitartó szervezésének és a kísérő szülőknek, 
akik hétről hétre felügyelték a gyerekeket. Miattuk való-
sulhatott meg az úszásoktatás a pátyi iskolásoknak! 
Név szerint:  Barna Balázs, Barta Judit, Bata-Szinyeri Anikó, Berecz 
Tamás, Bernáth László, Boronyák Veronika, Farkas Péter, Gondolovics 
Katalin, Gyarmati Réka, Györök Tamás, Györök-Németh Diána, 
Jordán Ági, Katics Nóra, Kis-Márton Mónika, Komoróczi Petra, 
Magyar Réka, Makoviczki Mária, Marosi-Tóth Anikó, Muzsikné 
Buzár Annamária, Nagy-Halasi Anikó, Olasz Réka, Pákozdi Dóra, 
Ritecz Zsuzsanna, Sipos Eszter Anna, Szilágyi György, Szombathelyi 
Andrea, Turzai Judit, Valovics Mária, Zilahy Zsófia

BOCSKAI ÚSZÁS

SzüSze Vezetőség: Veres Krisztina, Jándi Tímea, Máramarosi-Pallós Rita

Idén tavasszal is megrendezésre került a papírgyűjtés, 
ami nagyon kedvelt „csapatépítési” program a gyerekek 
körében. Most is tetemes összeg gyűlt össze, s most is, 
akár ősszel, az osztályok gazdagodtak ezzel, valamint 
a papírgyűjtésből befolyt összegből fizette ki az iskola 
a végzős diákok nyakkendőjét. Szakítva a hagyományok-
kal, idén a nyeremények egy kicsit eltértek az eddig 
megszokottaktól.
Ezúton is köszönjük az I. helyezett 3.a és 5.b osztályok nevében az 
Élmény Pince felajánlását, ami kenyérlángos-készítés volt. A II. 
helyezett 1.b és 6.b osztályok nevében a C’est la vie Café által felajánlott 
limonádézást, ami gofrizással volt egybekötve egy hangulatos kertben, 
egy kedves anyuka, Lukácsi Krisztina jóvoltából. A III. helyezett 4.c és 
8.c osztályok nevében az iskola vezetőségének a tábla Milka csokikat.

TAVASZI PAPÍRGYŰJTÉS

Jándi Tímea, Máramarosi-Pallós Rita és Veres Krisztina – SZMK vezetősége
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ARADI JENŐ MEGYEI RAJZVERSENY 

Idén már tizenhatodik alkalommal rendeztük meg az Aradi Jenő megyei rajzversenyt. Húsz Pest 
megyei iskolából hatvanöt tanuló jutott be a megyei fordulóra. Az iskolák a háziversenyek legjobbjaival 
neveztek hozzánk, a zsűri az érkező 225 rajz közül választotta ki a megyei forduló résztvevőit. 

A meghívott gyerekek nálunk is készítettek rajzokat, ezeket értékelte a zsűri, Csák Attila szobrász és Bánfi 
Gábor szobrász-restaurátorművész. Nagyon köszönjük, hogy velünk töltötték ezt a délelőttöt és vállalták a 
zsűrizést! Évfolyamonként, azon belül monokróm és színes csendélet, portré rajz és grafikai tervezés kate-
góriában értékeltek, így megvalósulhatott az a célunk, hogy ez az esemény ne verseny, inkább a megye legjobb 
rajzosainak bemutatkozása lehessen. Mindenki győztesnek érezhette magát, megvan az a sikerélmény, ami miatt 
szívesen neveznek a gyerekek évről évre.

Hagyománya van nálunk, hogy vendégül látjuk a kísérőket és a versenyzőket. Ebben segítségünkre voltak azok 
a szülők, akik süteményt sütöttek erre a napra és vállalták a büfé szervezését, a rengeteg szendvics elkészítését is. 
Ezúton is nagyon köszönjük a rengeteg segítséget! A szülőktől és kollégáktól kapott köszönőlevelek mind 
megemlítették, milyen kellemes meglepetés számukra ez a fajta szíves vendéglátás.

A bocskais versenyzők szép eredményt értek el: Regőczi Zsófi és Posgai Zita első, Farkas Lázár második, 
Simon Dorka és Kolonics Vera harmadik helyezett lett a kategóriájában. Szeretettel gratulálunk nekik! (Fotók: 24.o)

       Csák Móni

Idén is megszerveztük az atlétikaversenyt: május 
11-én az alsó tagozatos kisdiákok számára, másnap 
pedig a felsősök is összemérték erejüket. 

A több mint száz versenyzőt vonzó esemény keretein 
belül 200 m-es futásban, kislabdahajításban és távol-
ugrásban versenghettek a gyerekek. A legkisebbek 
kategóriánként indulhattak, míg a nagyobbaknál már 
összesített eredmények születtek. A közel kétórás 
verseny eredménye a következő lett:

A MOZGÁS ÖRÖME

Móni néni, Gabi néni, Anita néni, Vera néni és Gyuri bácsi
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Alsó tagozat eredményei:
Futás – fiú

Futás – lány

Távolugrás – lány

I. Mireisz Krisztián (4.c)
II. Kisari Gellért (3.b) 
III. Ladányi Ármin (3.c)

I. Dani Nikolett (3.b)
II. Róbert Míra (3.b)
III. Hapucsák Luca (4.a)

I. Soós Tímea (4.c)
II. Kegler Noa (4.a)
III. Varga Ninett (3.b)

A felsős atlétikaverseny eredményei:
7-8.  évfolyam lány

7-8.  évfolyam fiú

I. Szűcs Nóra 8.c
II. Gravencz Zsófia 7.c
III. Honner Alíz 8.c

I. Karl Barnabás 7.c
II. Török Rómeo 7.a
III. Gulyás Bálint 7.a

Minden versenyzőnek gratulálunk és köszönjük a rész-
vételt! De azok se csüggedjenek, akik most nem nyertek, 
gyakoroljanak, és jövőre újra visszavárjuk őket!

Távolugrás – fiú

Kislabdahajítás – fiú

Kislabdahajítás – lány

I. Mireisz Krisztián (4.c)
II. Kérdő Barnabás (4.c)
III. Jordán Vince és Frank László (3.c)

I. Kisari Gellért (3.b)
II. Mireisz Krisztián (4.c)
III. Brekovszki Erik (4.a)

I. Iván Bori (4.c)
II. Szilágyi-Montz Borka (2.c)
III. Kegler Noa (4.a)

5-6. évfolyam lány

5-6. évfolyam fiú

I. Nyilas Etelka 6.a
II. Ladányi Lelle 5.c
III. Eisenmann Zsófia 5.c

I. Horváth Rajmond 5.a
II. Varga Marci 5.c
III. Nyilas Dávid 6.a
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Április-május folyamán rengeteg előadó és szóra-
koztató cég kereste meg óvodánkat gyermeknapi 
műsorajánlattal. A Pátyolgató Óvodában azonban 
szokás szerint magunk készültünk meglepetések 
sorával az ünnepre. 

Már május elején rajzpályázatot hirdettünk, s a ki-
rándulás témában vártuk a gyermekek rajzait. Az alko-
tások beérkezését gondos értékelés követte, majd a 
zsűri döntést hozott, és rengeteg ajándékot osztott ki, 
amit május 30-án délután, az eredményhirdetésen a 
megjelent alkotók személyesen vehettek át az okle-
velekkel együtt. A gyermeknap délelőttjére is komolyan 
készültünk. Ebben az évben a Csillagszemű juhász 
című népmese kapott kiemelt szerepet óvodánkban, 
ezért most is ezt játszottuk el a gyermekeknek. A mese 
előtt a meseösvényen, vagyis a mesebeli történetet fel-
dolgozó játékos akadálypályákon kellett végighaladni 
a gyerekeknek. Itt többek között célba dobás, tánco-
lás, várépítés, horgászás várta őket. Miután teljesítet-
ték a feladatokat, kissé elfáradva, de örömmel nézték a

GYERMEKNAP

pedagógusok előadását. Gyuri bácsi a Csillagszemű 
Juhász, Dóri néni az öreg király, Ancsa néni pedig a 
királykisasszony szerepébe bújt. S azzal, hogy mi me-
séltünk az ovisainknak, lett igazán közös az élmé-
nyünk, amire még hetek múltán is mindannyian jó 
szívvel emlékezünk, sőt, hónapok múltán is előkerül: 
„emlékszel, amikor te voltál a ... szereplő...?”
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KIHÍVÁS NAPJA

Május utolsó szerdáján (idén 25-én) ismét csatlakoz-
tunk a legalább ötven országban megrendezésre kerülő 
Kihívás napja felhíváshoz. Az elmúlt két járványos év 
után végre ismét a focipályán gyűlhetett össze a sok 
gyerek. Idén kiegészültünk néhány kolléganővel a Pol-
gármesteri Hivatalból, így még többen mozogtunk 
együtt! Először két bemelegítő kört futottunk a pályán 
Lehottyán Tímea maratonfutó kolléganőnk vezetésé-
vel, majd Szőcs Anna óvónőnk bemelegítő aerobic 
percei következtek. A csoportok a kialakított ügyes-
ségi pályákon mozoghattak, ill. két legjobban focizó 
csoportunk itt mérte össze erejét. A Csiribiri és a Süni 
csoport focistái első helyen végeztek a kupán, szorosan 
nyomukba az Őzike és a Halacska csoport csapataival! 
Kicsik és nagyok kellemesen elfáradtak a sportolásban.

A május eleji óvodabál ismét hatalmas sikert aratott! Az óvoda dolgozóinak fantasztikus csapata Michael Jackson-
számokra összeállított bemutatóval szórakoztatta a nagyérdeműt, majd táncos lábú anyukák meglepetés produkciója 
emelte az est hangulatát. 

A süti pult és a koktélbár is igen népszerűnek bizonyult, a Party Selfie sarokban vicces képek készültek, a DJ remek 
zenét szolgáltatott! Igazán vidám este volt, és nem mellesleg szép bevétellel gazdagodott az Alapítvány a 
Pátyolgató Óvodáért számlája, összesen 509.430,- forint gyűlt össze! 

A legtöbb szülő a Picinke csoportból jött el, így a Picinkék részesülnek a fagyizás örömében! Jövőre 
igyekszünk a Művelődési Ház falát kijjebb tolni, hogy mindenki beférjen, aki szeretne eljönni. 

Demény Erika – intézményvezető

FEKETE-FEHÉR BÁL
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A Bocskai István Általános Iskolában tíz éve indult a lovaskultúra oktatás, az első fecskék és az iskola testnevelő tanára, Szabóné Kecső Ilona 
akinek sokat köszönhetnek a diákok és az iskola is a program elindulásában és megvalósulásában.

Községi gyereknap a Bellandorban 

10 ÉVES A LOVAS OKTATÁS A BOCSKAIBAN
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„Mindig érdekeltek a mindannyiunk életét befolyásoló döntések, s mindig rendkívüli módon foglalkoztatott a 
miértek és mikéntek megértése” – mondja a politikusi hivatás melletti elköteleződése kapcsán Menczer 
Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséért felelős államtitkára, 
térségünk országgyűlési képviselője, akivel nemcsak közügyekről, vagy amint ő fogalmazott, „jobbára 
nem szokványos, de elgondolkodtató kérdésekről”  beszélgettünk.  

– Menczer Tamás különleges 
képességekkel rendelkezhet a tér-
idő áthidalását tekintve, hiszen 
miközben a küldiplomáciai ü-
gyeket intézi szerte a világban, 
rendszeresen találkozik hol 
egyik, hol másik polgármes-
terrel a választókerületéből, s 
még arra is jut ideje, hogy Pátyon, 
a Közösségi Házban kiállítást 
nyisson meg – már bőven nem a 
kampányidőszakban. Sőt, nagy 
meglepetésemre, szűk két héten 
belül a Pátyi Kurír szerkesztőjét 
is fogadta. Mindemellett tudjuk, 
hogy fiatal házas, s kisgyerme-
kes édesapa. Hogyan fér bele 
mindez az idejébe? 

– Nincs általános napirendem, 
mert a napok mindig mások. Ugyan-
akkor fegyelmezett és rendszerető 
embernek gondolom magam, a 
feleségem mindig előre tudja, hogy 
melyik este nem vagyok otthon, ami 
ad egy tervezhetőséget mindannyi-
unknak. S ha este nem találkozom a 
kisfiammal, akkor reggel igyekszem 
egy órát „ellopni”, hogy segítsek ott-
hon és együtt legyek a gyerekem-
mel. Büszke vagyok arra, hogy ezt 
még a kampány idején is be tudtam 
tartani, s most sem tervezem, hogy 
kiszállok a családom életéből. No 
meg – mondhatom némi humorral – 
fiatal házasként még a feleségemnek 
is van igénye rám, ezt is igyekszem 
fenntartani. Kicsit komolyabbra for-
dítva, sok erőt ad az is, hogy szere-
tem azt, amit csinálok, nagy kegye-
lemnek tartom, hogy olyasmivel fog-
lalkozhatok, ami kifejezetten érdekel. 
El szoktam mondani annak, aki ezzel 
a pályával kacérkodik, hogy ezt csak 
komolyan, nagy odaadással lehet 
csinálni, aki muszájból dolgozik

ezen a területen, az nem leli örömét 
benne. Ez persze a többi foglal-
kozásra is igaz, de itt különösen 
érvényes. 

Én politikával akartam fog-
lalkozni,  a 2002-es választási évben 
lettem 18 éves, s máris szavaz-
hattam. A gimiben kiváló töritaná-
runk volt, és az érettségiző osz-
tályunk eleve élénken foglalkozott 
a közélettel.  Pártszimpátia alapján 
osztottuk el az embereket tesiórán 
is, jobboldali-baloldali focimeccset 
játszottunk. Ez is mutatja, mennyire 
komolyan vettük az ügyet, de per-
sze barátok voltunk. Már ekkor 
tudtam melyik politikai közösséget 
érzem magaménak. Ennek ma már 
tagja, sőt képviselője vagyok, azt 
hiszem, nem vádolhatnak köpö-
nyegforgatással.

– Egy évtizedet a médiában 
töltött, s ott is főként sportripor-
terként dolgozott, például a lon-
doni olimpiáról vagy a brazíliai 
foci vb-ről is tudósított.

– A politika és a sport is ér-
dekelt, de még főiskolás koromban 
azt a tanácsot kaptam, hogy a spor-
toló előéletem (ugyanis 13 éves ko-
romtól érettségiig versenyszerűen 
fociztam Baján) előny lehet az új-
ságírói pályámon. 2006-ban diplo-
máztam a Budapesti Gazdasági Fő-
iskola nemzetközi kommunikáció sza-
kán, médiamenedzsment szakirá-
nyon, és már a gyakorlati időmet a 
Duna Televízió sportszerkesztőségé-
nél töltöttem. Később már vezettem 
politikai, közéleti műsorokat is. S 
amikor 2015 elején a Külügyminisz-
tériumban Szijjártó Péter sajtófő-
nököt keresett, örömmel mondtam 
igent. 

– Azért nem mindennapi pá-
lyaválasztás ez manapság egy 
fiatalnak. A családi környezete, 
a neveltetése mennyire játszott 
szerepet az érdeklődése alaku-
lásában?

– Nem egy különösebben poli-
tizáló családból származom. Azért

Aki bemegy a pályára

BESZÉLGETÉS MENCZER TAMÁSSAL
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vagyok hálás, és első helyen az édes-
anyámnak, mert igyekezett belőlem 
rendes embert faragni. Hogy ez 
mennyiben sikerült, nem az én 
tisztem megítélni, de jobb pillana-
taimban bizakodom benne, hogy 
nem volt teljesen eredmény nélküli. 
A családom nem terelt sem a sport, 
sem a politika felé, hanem az élet-
hez szükséges értékeket igyekeztek 
átadni. Anyai ágon sváb származású 
vagyok, édesanyám két anyanyelvű, 
a sváb kultúrát, a szorgalmat, a 
munka tiszteletét otthonról hozom. 
Azt gondolom, ha az alap, a fun-
damentum, amit számomra első-
sorban jó anyám tett le, stabil, attól 
kezdve mindegy merre keveredik 
az ember a világban, mert van egy 
iránytűje, hogy hogyan kell visel-
kedni, mit tart jónak, rossznak, mi 
az, ami értékes.

– Ebbe a vallás is beletarto-
zott? Köztudott, hogy templom-
ba járó református.

– Reformátusként nevelkedtem, 
vallásos ember vagyok. A bajai re-
formátus gyülekezet a nevelő gyü-
lekezetem, édesanyám révén oda 
jártam hittanra, gyermek-isten-
tiszteletre. És felnőttként magam is 
sajátomnak tartottam ezt a közös-
séget. A mai napig nagyon szeretem 
a nevelő lelkészemet, Bán Bélát, ma 
is otthon érzem magam az ottani 
gyülekezetben is. De az új közös-
ségbe is befogadtak Budakeszin, egy 
lelkészházaspár, Boros Péter és 
felesége szolgál ott – remek emberek. 

– Mostanság különösen nem 
egyszerű a politika, a sok kritika 
országhatáron belül és kívül, az 
olykor durva viták… 
Gondolom, rendesen próbára 
teszik az ember külső-belső te-
herbíró képességét. Ilyenkor mi 
az, ami tovább segíti vagy új 
lendületet ad az ön számára? 

– A politikával kapcsolatban, 
úgy vélem, az ember két út közül 
választhat. Vagy nem megy be a 
pályára, hanem megáll az oldalvonal 
mellett, s inkább onnan mondja

azt, hogy hogyan kellene ezt jobban 
csinálni, vagy bemegy a pályára, és 
megpróbálja a tehetségéhez mér-
ten a dolgát jól csinálni, vállalva azt, 
hogy a sárból őrá is hullani fog. Én 
úgy gondoltam, az utóbbit válasz-
tom. És hogy miért? Mert mindig 
érdekeltek a mindannyiunk életét 
befolyásoló döntések, s mindig rend-
kívüli módon foglalkoztatott a 
miértek és a mikéntek megértése. 
Valóban, nehéz idők járnak jelenleg, 
de amikor az ember például azért 
dolgozhat, hogy egy világjárvány 
idején életmentő vakcinákat besze-
rezzen, és a szakemberek szerint is 
tud eredményt felmutatni, az egészen 
különleges állapot. Nekem és a 
munkatársaimnak pedig ez felada-
tunk volt, külügyminiszter úr irá-
nyítása alatt. Nos, ilyenkor úgy 
gondolja az ember, hogy valami 
olyasmiért küzdött, dolgozott, jelesül 
emberéletekért, ami abszolút nem 
mindennapi, és ha soha más nem 
adatna meg, már akkor is megérte. 
És ezek a helyzetek mindenképp 
ösztönzően hatnak.

– Most is utalt rá, és többször 
nyilatkozta, hogy szenvedélyesen 
szeret kérdezni, az emberekkel 
beszélgetni. Emlékszik arra, 
milyen érzés volt először például 
államtitkárként az asztal másik 
oldalán ülni és válaszolni a kér-
désekre?

– Az első élményeim bennem 
maradtak, és a válaszadás, mond-
hatom, sokkal bonyolultabbnak lát-
szott, mint amikor az én kezemben 
volt a mikrofon, és én vártam a választ. 
Azt tapasztaltam, hogy hatalmas a 
felelősség, mert nem magánember-
ként beszélek, hanem egy miniszté-
rium, vagyis a magyar kormány ne-
vében. Ami a felelősség mellett rend-
kívül fontos, az a hitelesség, öna-
zonosság. Az emberek észreveszik, 
ha aki kiáll eléjük, hiteltelen. Aki nem 
önazonos, az szerintem elbukik, és 
inkább előbb, mint utóbb.

– Mondják, jó pap is holtig 
tanul. És az államtitkár? 

– Az is. Minél több mindent 
tudok, annál inkább úgy érzem, 
hogy rengeteg mindent nem tudok. 
Ami a szakmai részét illeti a mun-
kámnak, egy speciális trénerem van, 
úgy hívják, hogy Szijjártó Péter, aki 
mellett már nyolcadik éve dolgo-
zom. A kommunikáció területén a 
televíziós tapasztalataim segítettek, 
de a politikai kommunikáció fogá-
sait Szijjártó Pétertől leshettem el. 
Kevesebbet beszélgetünk ebben a 
fölgyorsult, minden médialehetőség-
gel telenyomott világban, de igyek-
szem meghallgatni azokat a politi-
kus vagy politikán kívüli barátai-
mat, akiket nagyon tisztelek. A 
feleségem nem politikus, aminek 
nagyon örülök, mert legalább 
kettőnk közül valaki „normális”, és 
az ő kívülről jövő meglátásai, meg-
világításai is érdekesek és építők 
számomra.

– Államtitkár úr! Az új kor-
mányzati struktúrában ön a két-
oldalú kapcsolatok fejlesztéséért 
felelős. Ez mit jelent? 

– Külügyminiszter úr a rá jellemző 
őszinteséggel és némi humorral azt 
mondta, oké, hogy eddig beszél-
tem a külügyi kérdésekről, de most 
már csináljak is valamit. Ez eddigi 
politikai, kommunikációs munkám 
mellé nagy portfóliót kaptam, min-
den relációban felelős vagyok a po-
litikai, gazdasági és egyéb kapcsola-
tok fejlesztéséért. Három helyettes 
államtitkár segíti a munkámat.

– Számos beruházást köszön-
het az ön közbenjárásának ez a 
választókerület, s Páty is. Tudjuk 
például, hogy tervezetten leg-
később ősz elején megkezdődik 
a Páty-Telki összekötő út felújí-
tása. A pátyi sportcsarnok ügye 
hol tart?

–A listám tetején, előkelő helyen 
áll a pátyi sportcsarnok, s mindent 
megteszek azért, hogy a magyar köz-
igazgatás zegzugos útvesztőin a le-
hető leggyorsabban toljam keresz-
tül. Nagyon bízom benne, hogy 
hamarosan jó hírekkel szolgálhatok.
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– Végezetül, a kihagyhatatlan 
kérdés a focirajongó, Fradi-druk-
ker Menczer Tamáshoz: most is 
rúgja még a bőrt?

– Egy héten egyszer este kilenc-
kor szoktam focizni, a Covid-jár-
vány és a kampány alatt kimaradt, 
de újrakezdtem. Azonban a jobb 
térdemet már háromszor operálták, 
és két év kihagyás után, a lábaim 
rögtön jelezték, hogy nem boldo-
gok a váratlan terheléstől. Némi 
pihenő után most megint úgy 
érzem, hogy üzemképes vagyok, 
újra megszervezem a csapatot. A 
foci mindig kikapcsol, áttisztítja a 
fejemet és a testemet is. Gyerekkori 
szerelem egymáshoz. 

Szádváriné Kiss Mária

Május 29-én a pátyi református templomban 15 fiatal konfirmált. A konfirmáció a protestáns egyházakban 
a hitben történő megerősítés. Egyházunk törvénye és szokása szerint  ez egy vizsga azokból az alapvető 
ismeretekből, amit Istenről, az ember megváltásáról, egyházunkról és ünnepeinkről, a keresztény 
értékekről fontos tudni. Ezt követi a fogadalomtétel, amelyben a fiatalok kimondják, hogy e hit, tudás és 
igazság szerint élik az életüket.

„Az istenfélőkben gyönyörködik az Úr, 
azokban, akik az ő szeretetében bíznak.” Zsolt.147,11

KONFIRMÁCIÓ 2022 

Mi szükség van erre a tudásra? Ezt a hittel vallott 
tudást a tapasztalás teszi teljessé. Megtapasztalom, 
hogy amit tudok és hiszek, az igaz. Isten, Jézus, a 
Szentlélek ma is tevékenykedik, ma is működik, ma is 
Övé a hatalom, akár akarom, hiszem, akár nem. Minden 
ember szép életre vágyik. Ez jelent élményeket, anyagi 
gazdagságot, bőséget, boldog és elégedett életet. Az 
emberek többsége ezt saját erőből, akaratból, saját 
képességei és tehetsége szerint szeretné elérni. Hiszi 
azt, hogy ez így lehetséges is és így működik. Mi, 
keresztyének viszont azt állítjuk, hogy Isten kínálja az 
embernek mindazt a szépséget, élményeket, fizikai, 
anyagi és lelki gazdagságot, bőséget, amire vágyik. 
Egy boldog életet kínál. Sőt, ennél is többet: az örök 
életet és azt, hogy abból már itt a földön megtapasz-
talhatjuk az Ő szeretetét, gazdagságát, bőségét. Már itt 
a földön Isten országának lakói lehetünk. Neki van 
egy története minden egyes embernek az életére nézve. 

Egy jó terve, amit, ha megélünk, ha ráhangolódunk, 
ha Őt, Istent követjük az Ő szeretetére bízva magunkat, 
szép és teljes lesz az életünk. Ez a vizsga, a kon-
firmáció arra szolgál, hogy ezen az úton elinduljon a 
fiatal. A fogadalom pedig, hogy ezt vegye is komolyan.

A most konfirmált fiatalok lassan gyermekből fel-
nőttek lesznek, ami hosszú folyamat, nagyon szép, 
gyönyörűséges, izgalmas, de sokszor gyötrelmes és 
nyomorúságos helyzetekkel is együtt jár. Megélnek 
sok lelki magasságot és mélységet. Sokféle kapcsolat-
ban és közösségben kell helytállniuk. Rengeteg kon-
fliktus, probléma, nehézség, öröm és bánat éri őket. 
Tudniuk kell azonban, hogy Isten minden pillanatban 
ott van velük. Semmi nem történik véletlenül. Minden 
az Ő terve szerint alakul. Az Ő tervében pedig minden 
ember tökéletes. Minden azt szolgálja, hogy ez a terv 
megvalósulhasson, és megszülessen az új ember!
 

Szabó István 
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Különleges kiállításnak adott otthont a Közösségi Ház májusban: Józsa Judit kerámiaszobrász „Mária, 
a Magyarok Boldogasszonya” című kiállításában Szűz Mária életét mintázta meg a katolikus liturgikus 
évhez igazodó tematikában, amely e tekintetben egyedülálló a kortárs magyar szobrászatban, a 
kerámiaművészetben. 

„Hiszek az összetartozásban”

JÓZSA JUDIT KIÁLLÍTÁSA A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN

A számos díjjal kitüntetett kerámiaszobrász, 
művészettörténész, Józsa János és Julianna, Európa- 
szerte ismert, neves korondi keramikus népművészek 
harmadik gyermeke, aki egészen fiatal alkotóként is 
állított már ki a Közösségi Házban, Pátyon. A mostani 
tárlatát Kovács Gergelyné kultúrtörténész nyitotta 
meg, s csodálatos Mária-dalokat adott elő Kővári 
Eszter Sára énekművész Peltzer Ferenc gitárművész 
kíséretével. A szép számú érdeklődőt Menczer Tamás 
államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntötte. A 
sajátos hangulatú, szemet-lelket gyönyörködtető ke-
rámiák egyértelműen hordozzák alkotójuk hitvallását, 
amelyben úgy fogalmaz, hogy „Hiszek az egy Istenben/ 
Hiszek a hazában/ Hiszek a nemzetben/ Hiszek az össze-
tartozásban/ Hiszek a szeretetben/ Hiszek a családban!” 
 

MSK z



18

MÚLTIDÉZŐ

2022. június

A 19. században az iskolai oktatást a papok, a kántor 
és/vagy a segédtanítók látták el.

Ki a kántor? 
Magyar szóval egyházzenész. Felekezetének istentisz-

teletein a liturgikus eseményeket énekkel, zenével kíséri.
A kántortanító kettős feladatot látott el. Fő te-

vékenységeként az oktatást és mellette fontos egyházi 
szolgálatot teljesített.

A 19. századi halotti anyakönyvi bejegyzésből is tudjuk, 
hogy Nyikos József  kántortanítót (1828–1914) a pátyi 
református egyházközség alkalmazta, és kántori feladata a 
temetési szertartások énekes kíséretére is kiterjedt, sőt

A SZÁZADFORDULÓ FELÉ…
 a gyermekek és a szegények búcsúztatását önállóan is 
végezhette. Nyikos József  leányát, Máriát vette fele-
ségül Huszár Lajos, aki apját, Huszár Károlyt 
(1847–1911) követte a kántortanítói pályán. Huszár 
Lajost (1873–1939) a falubeliek „öreg rektorként” 
emlegették, és feleségével együtt hosszú évtizedeken 
keresztül meghatározó szerepet töltöttek be a község 
életében, a volt tanítványok tisztelettel emlékeztek 
rájuk.

A legrégebbi fotóink a 20. század első évtizedeiből 
valók, melyek az „öregiskola” nyitott folyosója előtt 
készültek.

2 

2. KÉP: 1920-ban az V. és VI. osztályosokat örökítette meg 
Huszár Lajos rektorral. Adatközlőnk – Kocsis Istvánné Nyitrai 
Ilona – elmondta, hogy a lányok közül balról az első az Ő 
édesanyja, Silingi Ilona, mellette Juhász Etel, Őt követi Polgár 
Mária, a fiúk közül Dani Gábor nevét említette, mint az 
1908-as korosztályhoz tartozót.

1. KÉP: 1918-1919-ben készült az 1910-11-12-
ben született I. és II. osztályos református 
gyermekekről. Közülük csak az első padsor 
jobb oldalán a második leánykát tudjuk 
megnevezni, mert Ő az adatközlőnk – Polgár 
Istvánné Czigány Etelka – édesanyja, Bika 
Erzsébet, aki 1911-ben született.

A közölt fotókhoz csupán néhány adatot kapcsolhattunk, de képet ad az adott kor viseletéről, hangulatáról, s 
talán a jellegzetes családi vonásokról néhányan őseikre ismerhetnek.
Ha lesz ilyen, kérem jelezzék a 30/680-2448-as telefonszámon.

Szabó Andrásné – Páty Faluközösségért Alapítvány Kuratóriuma nevében

1 

Múltidéző
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Lapzártánk után érkezett a hír egy pátyi fiatal férfiról, 
Fehér Martinról, akinek segítségre lenne szüksége, hogy 
a leégett héregi házát újjáépítse.  

A lángra kapott épület egy része, valamint tetőszerkezete leégett, 
és a megvalósult álmok is vele együtt. Martin ugyanis minden 
energiáját és pénzét, erre a házra fordította, mert szentül hitte, 
hogy valami új, csodaszép dolgot teremtett és itt végre 
elfeledkezhet a betegségéről és a bánatáról, itt önmaga lehet. Az 
élete ugyanis folyamatos küzdelemből áll, hiszen pár éve 
elveszítette édesapját és egy komoly betegséggel is meg kell 
küzdenie. Rátalált az írásra, tehetséget is kapott hozzá, és sok-
sok embernek szerez örömöt verseivel évek óta. És nem adta fel, 
mindig harcolt, harcol és harcolni fog, mert Fehér Martin ilyen. 
Ezért kérem az Önök segítségét, a lakosság összefogását: tegyük 
meg ezért a fiatalemberért, hogy  az álmai valóban 
megvalósuljanak és ez a küzdelem véget érjen!

 

MEGVALÓSULT ÁLMOK?

Szabóné Kiss Henrietta

Számlaszám: 11773425-04715146 
Számlatulajdonos: Fehér Martin Zsolt - OTP BANK

Telefonszámom: 06205676798
E-mail címem: feher.martin.zsolt@gmail.com

A 10 millió Fa Alapítvány pátyi csoportjának szerve-
zésében idén a tavaly félbemaradt ültetéseket fejeztük 
be: a Kincsem Közben, és a Kirchheim téren (a lángo-
sozó mellett) helyeztünk el 29 fát. Két ütemben kellett 
a munkát elvégezni, mert kevés volt az egyszerre 
megjelent segítő. A szervezés sem ment egyszerűen, 
de mindkét alkalommal jó hangulatú, vidám közösségi 
együttlét kerekedett a faültetésből. Az Önkormányzat 
ismét biztosított víztartályt, sőt felkérésre a Pátyi Kert-
centrum szakértői segítséget is biztosított az ültetéshez. 
Újításként a gyökerek mellé dréncsövek kerültek, amik 
a jobb öntözővíz hasznosítást szolgálják. A Kincsem Köz 
fasora így teljessé vált egészen a Rákóczi utcától a 
Pincehegyig. A Kirchheim tér már nem üres gyepfolt, 
hanem zöldellő liget lett már most is. Néhány év múlva 
igazi kis park lesz belőle. 

Köszönjük ismét Bényei István építésznek az 
anyagi támogatást, az Önkormányzatnak a karók, trágya, 
víz, egyéb szükséges anyagok biztosítását, a Pátyi Kert-
centrumnak a szakértői felügyeletet, és végül nagy-
nagy köszönet az ültetőknek, akik idejüket feláldozták 
a közösségi munkára. 

KÖZÖSSÉGI FAÜLTETÉS 

Harka László

Az Oázis Sport Club edzésein a városi uszodában minden nap két órán keresztül 
Szabó Gábor és Vakán Gyula edző segítségével sajátítják el a gyerekek a vízilabdázás 
fortélyait. A mély vízben már úszó gyerekeket várjuk nyári táborainkba. A táborok 
kellő számú jelentkező esetén indulnak. Az ár külsősöknek 35 ezer forint egy hétre.

Bővebb információ: Bilkei Bora 06304942009, 
bora.oazis@gmail.com,  www.oazissport.hu. 

NYÁRI ÚSZÓ ÉS VÍZILABDA TÁBOROK BICSKÉN

Közterület-felügyelet

Gyepmester
07–22 óra között hívható telefonszám: +36 30 2071 777

Kincses Imre: +36 70 626 7378
Tuncsik József: +36 20 972 8231
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Karrierlehetőség!
Pátyra, azonnali kezdéssel, 

kiemelt bérezéssel, 
családias hangulatú cégünkhöz, 

munkatársat keresünk 
egyszerű szerelési munkára. 

Jelentkezni:
hr@indupro.hu e-mail címen, 

telefonos elérhetőségünk: 
70/316-2400.
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Zsámbéki Szépia Bio & Art Hotelbe 

szobalányt keresünk.

szepiahotel@szepiahotel.hu

Amit kínálunk:
- hosszú távú munkalehetőség
- biztos, versenyképes jövedelem
- kulturált, családias munkakörnyezet
- vidám csapat
- ingyen ebéd
- bejárás támogatása

Fényképes önéletrajzokat a  címre 
várjuk. Érdeklődni a 06/23 919-100-as telefonszámon lehet.



Aradi 

rajzverseny

 rajzai

Gratulálunk!
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