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BEKÖSZÖNTŐ

KERÉKPÁRUTAK TERVEI
Az elmúlt időszakban több egyeztetés is volt a Pátyot érintő kerékpárutakkal kapcsolatban,
ami jó hír és reményre ad okot. Egyrészt a Polgármesteri Hivatalban jártak június elején az
Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ munkatársai, akik jelenleg koordinálják a
Páty–Biatorbágy között kerékpárút tervezését. Az engedélyezési tervek a várakozások
szerint a télre elkészülnek. A Budapest Fejlesztési Központ megbízásából egy konzorcium
agglomerációs kerékpárforgalmi hálózatfejlesztési stratégiát készít, amelynek Budakeszin
tartott egyeztetésén kiderült, hogy elsősorban a vasúti ráhordás élvez majd elsőbbséget,
vagyis a Páty és Biatorbágy közötti kerékpárút mielőbbi megvalósulásának tovább nőttek az esélyei. Ez a szakasz
reményeink szerint az elsők között kaphat majd forrást a térségben. Mindemellett pedig a Budakeszi–Páty közti
kerékpárút tanulmánytervét is (ami kijelöli a lehetséges nyomvonalat) várhatóan megrendeljük Budakeszi Város
önkormányzatával közösen a közeljövőben. Ez az első lépés ahhoz, hogy az erdőn átvezető csodaszép kerékpárútunk legyen Budakeszi és a Széll Kálmán tér irányába is.

Régészeti szenzáció Pátyon
A Múzeumok éjszakáján a „Tarsolylemezek – A honfoglaló elit kincsei” című kiállításra voltam hivatalos a Magyar
Nemzeti Múzeumba, aminek oka a közelmúltban Pátyon talált régészeti leletek bemutatása volt. Itt kiderült, hogy
a pátyi temetőtől néhány száz méterre dolgozó régészek miért titkolóztak annyira, amikor az eredményekről
faggattam őket: a Páty mostani temetőitől néhány kőhajításnyira már a 10. században is temetkeztek honfoglaló
őseink. Sokat fogunk még hallani a jövőben erről. Így várhatóan az autópálya bekötőútjának építésekor is komoly
régészeti munkák várhatók.
Nagy büszkeség, hogy Páty neve felkerül a Honfoglalással foglalkozó történelemkönyvek lapjaira.

„Nézd csak, bolondul, karikázva
hogy összecsap az a két sárga
lepke! hogy kezd tündéri táncba!

Csókolóznak? vagy marakodnak?
Most hirtelen egybefogóznak,
s nyílegyenest fölfurakodnak. …”

hogy gyúrja egymást, hogy forog!
Négy szárnyuk százfelé lobog,
pedig egyhelyben kavarog.

/Szabó Lőrinc: Nyár/
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HÁLA
Ünnep, ünnep után: ez jellemezte június havát. Meg a
kedves, örömös tekintetű emberek, akik hálásak voltak,
hogy találkozhattak egymással, hogy új közösségi tereket
vehettek birtokba, hogy gyönyörű helyeken járhattak, hogy
új utakra indulhattak, hogy segítséget kaptak szükségükben…
Mert a hála „olyan szemüveg, amelyen át nézve megláthatjuk azokat
a dolgokat, amelyek nem landolnak a megoldandó problémák
listáján.” Kívánom, hogy hordjuk a nyári hétköznapokban
is ezt a szemüveget! És remélem, hogy szeptember elején
lapunk újra beszámolhat a csodaszemüveg erejéről (is).
Addig is jó olvasást, kellemes pihenést, feltöltődést kívánok a Kedves Olvasóknak, szeretettel
Szádváriné Kiss Mária – főszerkesztő SzKM
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SEGÍTSÉGNYÚJTÁS MAGYAR TESTVÉREINKNEK
UKRAJNAI TESTVÉRTELEPÜLÉSÜNK
ELÖLJÁRÓJÁNAK LEVELE
Tisztelt Polgármester Úr, kedves Képviselők és
szeretett Páty község lakosai!
Nehéz helyzetben vagyok, amikor leülök Önöknek
levelet írni. Hisz mindig két szót kell ismételgetnem,
amivel ki tudom fejezni érzéseimet: ez a köszönet és a
hála. Június 4-én a Nemzeti Összetartozásunk ünnepén,
kis templomunk harangját mindig megszólaltatjuk, hogy
vigye hírül a világba: élünk és összetartozunk!
Kedves Polgármester Úr, Önök ismét tetteikkel
vallották meg összetartozásunkat, amikor nem feledkeztek meg a kis közösségünkről, és mint a múltban,
úgy a jelenben is, segítséget nyújtottak a bajba jutott
kárpátaljai testvéreiknek. Szeretném kifejezni hálámat
és köszönetemet minden adakozónak a háború kezdete
óta hozzánk küldött élelmiszer és egyéb adományokért, támogatásokért.
Az adományok egy részét szétosztottuk a községeink
itthon maradt lakosai között, akik a nehézségek ellenére, példásan helytálltak a hozzánk érkező menekültek
ellátásában. Segélycsomagot osztottunk azoknak a
menekülteknek, akiket községeink lakosai fogadtak
be, de azoknak is, akiket iskolákban, öregek otthonába
és gyermekotthonban helyeztek el. Vittünk azoknak a
27 évtől 60 évig behívott katonaköteleseknek, akik a
gyűjtőállomáson várakoztak és felkészültek, hogy kivigyék őket a frontra.
Köszönjük az anyagi segítséget is, amit hasznosan
tudunk felhasználni, gyógyszerekre és az elfogyott élelmiszerek pótlására a reggeli szendvics készítésének
hozzávalóitól a vacsoráig bezárólag.
A háború kezdetén az üzleteink hirtelen kiürültek,
de mostanra aránylag rendeződött a helyzet. Igaz,
minden jóval drágább lett.
Az adományok nagy részét már felhasználtuk,
elfogytak. Azonban, vannak olyan dolgok, amiket egy
ideig még tárolnunk kell, mivel most nincs rájuk szükség:
ruhanemű, plédek, gyerekpürék, vizes törlők, maszkok,
fertőtlenítőszerek. Ezért tisztelettel kérem a Polgármester Urat, hogy aki a pátyi önkormányzaton keresztül
adakozni szeretne, ha lehetséges azt anyagi hozzájárulással tegye. Így könnyebben tudnánk pótolni a
hiányosságokat, ha helyben megvesszük.
Ahogy a levelemet kezdtem, úgy is fejezem, hála és
köszönet mindenért. „Isten fizesse meg százszorosan!”
Tisztelettel és üdvözlettel, Illár József

Akik testvértelepülésünknek szeretnének segíteni,
az adományaikat alábbi számlájára legyenek szívesek elutalni.
Kérem a közlemény rovatba írják be, hogy

KÁRPÁTALJA ADOMÁNY
Alapítvány Páty Fejlesztéséért
10403208-50526776-69571000
Székely László – polgármester

ÚJABB ÉJSZAKAI JÁRATOK
A VOLÁNBUSZ MENETRENDJÉBEN
A Volánbusz június 18-án hajnaltól bővíti a Budakeszire, Pátyra, Telkire, Budajenőre, Perbálra,
Tökre és Zsámbékra közlekedő éjszakai járatainak
számát a hétvégi időszakban.

2022. június 18-án, szombat hajnaltól hétvégente a
Budapestről induló 922-es és az új 922B járatok 30
percenként biztosítanak majd eljutást a fővárosból
Budakeszire, illetve a Széll Kálmán térről 0:48 és 2:48
órakor induló járatok 922B jelzéssel szintén
„kékbuszként” közlekednek tovább Zsámbékig PátyPerbál útirányon át – ezzel új éjszakai eljutási lehetőséget nyújtva az érintett településekre utazók számára.
Zsámbékról 2:00 órakor indul agglomerációs éjszakai
járat a főváros irányába.

HIRDETMÉNY
Páty Község településrendezési eszközeinek módosítását
megkezdtük. Az ehhez kapcsolódó partnerségi
egyeztetési eljárás részleteiről Páty Község honlapján
(www.paty.hu) és hirdetmény útján fogunk további
tájékoztatást adni.
Székely László – polgármester
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ISMÉT BOCSKAI ÖSZTÖNDÍJAK
A ballagáson adtak át az Önkormányzat által alapított díjakat. A Bocskai ösztöndíjak ötletgazdája, Bella
János az ünnepségen is megszólalt, s a díj kapcsán lapunknak is elmondta, hogy 2016-ban egy közösségi rendezvényen beszélgetett a pátyi iskoláról, s akkor határozta el, hogy pénzjutalommal járó díjat
kellene bevezetni a diákok ösztönzésére.
Gondolatát Páty Község Önkormányzat Képviselőtestülete támogatta. Elsőként tíz kiváló tanulónak
szavaztak meg 100-100 ezer forintot, a következő
éven a pedagógusok jelezték, hogy sok tehetséges, de
szerény körülmények között élő diák is jár az iskolába,
így Bella János nekik pedig szociális ösztöndíjat
javasolt, amit a települési elöljárók szintén elfogadtak,
s tíz főnek 100-100 ezer forintot szavaztak meg. Pár év
múlva pedig a pedagógusok oktató-nevelő munkáját
támogató díjjal bővült az elismerések sora, hogy a
kétévente tanároknak adományozott Év pedagógusa
díj mellett az iskolai pedagógusok szakmai munkáját
így is támogassa az Önkormányzat. A pedagógus ösztöndíjat évente két tanár kaphatja meg 4-400 ezer forint
támogatással a szakmai munkájuk fejlesztésére.
Mindegyik elismerésre az iskola maga terjeszti föl a diákot vagy pedagógust, a tanulók az iskolán keresztül
pályázhatnak az ösztöndíjra. Hat év alatt 58 diák tanulmányi, az öt év alatt 34 diák szociális és négy év alatt 8 tanár
pedagógus ösztöndíjat kapott. „Reméljük – mondta végezetül Bella János –, hogy ezzel is ösztönzünk pedagógust és
diákot egyaránt a további színvonalas, jó teljesítmények elérésére.”

SzKM

KULCSÁTADÁS AZ ÚJ BÖLCSŐDÉBEN
Kővári Eszter Sára intézményvezetővel és Székely
László polgármester úrral ismét körbejártuk a
120 millió forintos állami támogatással vásárolt
korábbi Kikelet bölcsőde épületét. A Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya és a karbantartók
felmérték a szükséges átalakításokat, megtörtént
a kulcsok átvétele. Az épület gyönyörű, különösen tetszett a sószoba.
Reményeink szerint ősszel indulnak az új csoportok, immár Rozmaring bölcsőde néven, mely a Dédelgető tagintézménye lesz.
Köszönjük Menczer Tamás országgyűlési képviselő
és Soltész Miklós államtitkár úr segítségét, állami
támogatás nélkül nem tudtuk volna megvásárolni az
épületet.

Dr. Bencze Gergő János – alpolgármester
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„Repülj lelkem, keresd meg hazámat”

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA PÁTYON
„Mint Erdélyből való magyar ember abban hiszek, hogy „egy vérből valók vagyunk”, s akár van
emléknapja az összetartozásnak, akár nincs, mi összetartozunk. Magyarország erős ország, főleg, ha
hiszünk benne! Elhisszük, hogy nem vagyunk egyedül. Hiszem, hogy a határon túli testvéreink velünk
rezdülnek, érzik a haza lüktetését, mely lüktetés erőt ad a mindennapokhoz, identitásuk megőrzéséhez” –
hangsúlyozta Kádár Ferenc operaénekes, képzőművész június 3-án este, a trianoni békediktátum
aláírására emlékezve a pátyi trianoni emlékműnél, a haranglábnál tartott ünnepségen.
Páty Önkormányzatának megemlékezésén közreműködtek Danhauser Zoltán népzenész és zenészbarátai, a BKHE Budai 2. honvédzászlóalj tagjai,
valamint a PÁKICS fiataljai. Az ünnepség után a
hagyományőrzők és a zenészek, valamint a zászlóvivő
PÁKICS tagok vezetésével indult a menet az országzászlóhoz, ahol az Önkormányzat mellett több szervezet
is elhelyezte a kegyelet virágait.

SzKM
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A megtartó erő

ÚJABB KÖZÖSSÉGI TÉR MEGÚJULVA: HAGYOMÁNYOK HÁZA
A közösségben és a közösségért végzett munka örömét és erejét hirdeti a Hagyományok Háza kívülbelül gyönyörűen felújított épülete. Ezt hangsúlyozta Menczer Tamás országgyűlési képviselő, Székely
László polgármester és az átadó ünnepség levezetője, Kristó Sarolta, önkormányzati képviselő is az
eseményre összegyűlt népes hallgatóság előtt.
Az államtitkár kifejtette, hogy örömmel jön és segít
minden közösségnek, akik erre számítanak, a polgármester pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar
népi kultúra nem muzeális dolgok gyűjteménye, hanem
megtartó erő. A nyitóünnepségen felléptek a Pátyolgató
Óvoda ovisai Pergel Zsuzsanna vezetésével, a Pátyi
Pitypang Gyermek Tánccsoport, a Bocskai István
Általános Iskola diákjai (Tiebl Bori, Hajda Bogi, Csincsák
Dani, Scaricamazza Máté, Tarr-Péterffy Zoltán, Gebri
Botond), valamint Danhauser Zoltán tanítványai, zárásként pedig Kádár Ferenc operaénekes még a népes
közönséget is megénekeltette stílusosan a Befordultam
a konyhára kezdetű közismert Petőfi-verssel.
Az épület története közel tíz évre tekint vissza,
amikor egy maroknyi lelkes csapat elhatározta, hogy a
romos épületet használható közösségi térré alakítja,
amit sok-sok ember önkéntes munkájával és anyagi támogatásával meg is valósítottak. Majd 2019-ben pedig
pályázati és önkormányzati forrásból felújították a
Kossuth utca és a Kincsem köz sarkán álló Hagyományok Házát. A teljes kívül-belüli felújítás során,
többek között új tetőt, nyílászárókat és mosdót kapott
az épület első része. A Kormány idén további 60 millió
forint forrást biztosított az épület befejezéséhez. Az
épület hátsó részét lebontották, majd teljesen újjá
építették, amiben helyet kapott egy felszerelt konyha
kemencével, valamint egy tágas, nyitott közösségi
térrel bővült a ház.
– kurírinfó –

2022. július

7

K
K
K
O
S
I
A
K
S
C
BO
OKTATÁS

www.bocskaisuli.hu

Észrevétlen tanulás

ERDEI ISKOLÁBAN A 3.B

Édesanyámmal, jelenlegi tanító párommal több mint
20 éve szervezünk erdei iskolákat. Mostani, közös
osztályunkban is már elsőben belevágtunk a szervezésbe, ám a koronavírus járvány közbeszólt, és 2 évig
esélyünk sem volt eljutni egy hosszabb tanulmányi
kirándulásra. A tanulók, szüleik és mi, tanítók is vártuk
azt a pillanatot, ami idén végre sikerült! 21 gyermek, 4
éjszaka, 2 tanító és számtalan örök életre szóló emlék.
Hosszú hetekig tartó egyeztetések, szervezések, rengeteg kreatív ötlet, együttműködő, a tanítók felé bizalmat szavazó szülői közösség és támogató vezetőség
kellett, hogy létrejöhessen ez a különleges hét.
Az erdei iskola nem átlagos kirándulás, hanem visszük
magunkkal a tananyagot, és egy hétig kiköltözünk az
erdő közepébe, hogy a természet közvetlen közelében, játékosan, tapasztalat útján adjuk át a gyermekeknek a tudást. A tanulók észre sem veszik, hogy
nyelvtanórájuk van, mikor egy erdészeti magazinból
kell különböző szófajú szavakat gyűjteniük, vagy olvasásórájuk van, mikor pizsamában, az ágyban az esti
mesét dolgozzuk fel közösen. Matekóra keretében kiszámolták miből, milyen mennyiségre van szükség, ha
az általunk meglátogatott váci várban bált rendeznek,
aztán gubacstinta készítése közben az űrmértékek átszámolása sem okozott gondot. Milyen egy igazán
izgalmas testnevelésóra, ha nem olyan, hogy egy patakot kell átszelniük, kizárólag kövekre, faágakra
lépve? Ilyen akadálypályát semelyik tornateremben
nem tudnánk építeni. A busszal való utazás hosszú,
látszólag unalmas perceit közös énekléssel töltöttük,
de az utolsó este rendezett búcsúbulin a ritmusra való
mozgás is énekórára való feladatnak bizonyult. Rajzóra keretében saját póló készült, melyre örök emlékként a helység (Bernecebaráti) nevét, illetve az évszámot is ráírtuk. Így egyenpólóban tértünk haza a
nagy útról. Technikaórán erdei állatokat alkottunk hőre
száradó gyurmából, a mindennapos erdei iskolai
napló írásával pedig a fogalmazásórákat színesítettük.

Fotók: Bocskaisokkk

Nyelvtanóra a fűben? Testnevelésóra a patakparton? Matekóra gubacstinta készítése közben? Írás
nádtollal? Rajzórán pólófestés? Olvasásóra pizsamában, az ágyban? Így is lehet tanulni? A helyes
válasz: igen, az erdei iskolában.

Sorolhatnánk még, milyen élményeket és tudást
szereztek a tanulók ez alatt az öt nap alatt, miközben
egy nagy családként, egymásra számítva, egymást elfogadva és még jobban megismerve töltöttük el az
időt. A barátságok erősödtek, az összetartás nőtt, amit
hazahoztunk magunkkal az iskola falai közé is, hiszen
ezek az élmények személyiségünk részévé váltak. Nem
véletlen írok többes szám első személyben, hiszen
nemcsak a tanulóknak, de nekünk, tanítóknak is nagy
élmény és sokféle tapasztalás egy erdei iskola megvalósítása, s persze ez egy 5 napig tartó 24 órás műszak
is. … De megéri! Mikor az örömtől csillogó szemű
gyermekeket visszük haza szüleikhez, de miután
anya/apa nyakába borultak, visszafordulnak hozzánk
még egy ölelésre, egy „köszönöm”-re, ilyenkor elszáll a
fáradság, és megtelünk elégedettséggel.
Ezúton is köszönjük a lehetőséget a vezetőségnek,
a bizalmat a szülőknek, amivel lehetővé tették ennek a
csodának a létrejöttét!
Papp Emese – tanító néni
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TOVÁBB, TOVÁBB – BALLAGÁS 2022
Június 15-én, az utolsó tanítási napon volt a ballagás iskolánkban. Kovács Róbert és Marosi Borbála
osztályfőnökök új útjukra engedték 48 tanítványukat. Az iskola épülete és udvara ünnepi díszbe
öltözött. A gyönyörű környezetet a 7. évfolyam osztályfőnökei és szülei teremtették meg.
A rengeteg virág mellett számtalan lufiból készített
dekoráció díszítette a bejáratot, a folyosókat és a színpadot. A 7. évfolyam tanulói megható irodalmi
összeállítással köszöntek el a ballagóktól. Fenyvesi
Zsolt intézményvezető ünnepi beszéde után Bella
János átadta a Bocskai ösztöndíjakat. Honner Alíz és
Rein-Keresztes Zente vette át. Megtért Mária, a német
nemzetiségi önkormányzat képviselője pedig díjat adott
át a német nyelvből legjobban teljesítő tanulóknak.
Borsai Flávia és Honner Alíz érdemelte ki az elismerést.
Nyolcadikosaink igazgató úrtól vették át utolsó általános
iskolai bizonyítványukat. A szép ünnepély zárásaként
„ökolufikat” engedtek a levegőbe búcsúzó diákjaink.
Mi pedig sok szerencsét és boldogságot kívánunk nekik!
Silingi Anna – intézményvezető-helyettes

ÉLMÉNYTÚRÁK

ÜLTESS FÁT EMLÉKÜL

Csupa öröm az élet így év vége felé! Egymást érik a
jobbnál jobb programok, kirándulások! Az 5.b-vel
Kápolnásnyéken Vörösmarty Mihály előtt tisztelegtünk, majd a Dinnyésen található Vármakettparkba
vettük az irányt. Ez a múzeum a Magyarországon már
csak romokban (vagy úgy sem...) található várakat rekonstruálja levéltári kutatások alapján. Itt részt vettünk egy
lovagi tornán (!) és egy kézműves, fazekas foglalkozáson.
Osztatlan sikert aratott mindkét program, amint hazaúton a Bory vár megtekintése is. Jó volt látni, mennyire
telitalálat volt a program, s remek az 5.b! A Zene Háza,
a Néprajzi Múzeum mellett hazánk harmadik grandiózus kulturális teljesítménye az utóbbi időben! 2022.
március 15-én nyitotta meg kapuit a felújított régi Posta
épületében a Pénzmúzeum, ahol a gyermeknap alkalmából jártunk: a több mint 2000 m2-en megszámlálhatatlan érdekesség, kaland, információ áradt
felénk. Pénztörténeti, pénzügyi edukációs központ ez
– innovatív, lenyűgöző, izgalmas formában prezentálva... Az itt eltöltött délelőtt csak ízelítő volt! Ezt mindenkinek látnia kell! A kijáratnál az 1945-ben elhíresült
„aranyvonat” is látható – rozsdamentes acélból aranyra
színezve, de a mozgást szimbolizálva, hiszen az első
ipari forradalom óta a „lokomotív” mindig a változás, a
progresszivitás jelképe is volt! A gyerekek alig akartak
hazajönni!

Ballagó nyolcadikosaink immáron hagyományként
egy fát ültettek az iskola udvarára az utolsó előtti
tanítási napon. A kicsi formás, japán fűzfa őrzi
emlékét elballagó diákjainknak.
Fenyvesi Zsolt intézményvezető rövid beszéde
után a 4.c osztály tanulói szép műsorral koronázták
meg az eseményt. A kis fácska büszkén áll az udvaron
a többi fa sorában. A vékony törzsre kötött szalag őrzi
a 8.a és 8.c osztály emlékét.

Ida néni

Silingi Anna – intézményvezető-helyettes
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INTERJÚ
„Az idősebb példájával tanítunk”

BESZÉLGETÉS DR. BÁLINT BALÁZZSAL
Nem diplomás pedagógus, de egy-egy cserkésztáborban például száznál több fiatal nevelője, a
családbarát szülészeti program keretében rendszeresen oktat egészségügyi szakembereket, a szülészetnőgyógyászat országos szakfelügyelő főorvosa… – Bálint Balázs ezer szállal kötődik az oktató-nevelő munkához. Nem meglepő tehát, hogy a Pátyért Emlékérmet a községi pedagógusnapi ünnepségen vehette át. Ez
alkalomból beszélgettünk többek között személyes vállalásairól, a pátyi cserkészotthonról, a példa erejéről.

– Meglepett a személyes meghívás, nem sejtettem, miért kell eljönnöm, de az óvónő nagymamám,
a tanítónő másik nagymamám és a
gimnáziumi tanár nagyapám most
büszke lenne rám, hogy a pedagógusnapon kapok kitüntetést. A családom
ugyanis szinte csak egészségügyi
dolgozókból és pedagógusokból
áll. A díjat pedig mindenképpen a
cserkészcsapathoz kapcsolom, úgy
is küldtem szét a hírt a tagoknak,
hogy elismerést „kaptunk”. És azért
én kaptam a díjat, mert a legöregebb
vagyok a csapatban.
– Való igaz, hogy nem szokványos éltes férfiakat látni egyenruhában, nyakkendőben, mint a
kisgyerekeket. Noha tudom, hogy
a cserkészet egyben életforma
is, de általában ifjúsági mozgalomként él a köztudatban.
– Így igaz, de az országos szervezetben nálam jóval idősebbek is
megtalálhatók, a mi csapatunk még
fiatal, ezért itt a feleségem és jómagam vagyunk a korelnökök. Valójában a cserkészet ifjúságot nevelő
mozgalom, amelyben minden korosztálynak helye van. Ugyanakkor
a csapatok is gyakran ifjúsági mozgalomként értelmezik önmagukat,
ezért részesítik előnyben a fiatalokat
vezetőnek. De a cserkészképzés alapja a példa a nevelésben, az idősebb
példáján keresztül tanítjuk a fiatalokat. Személy szerint nekem nem
idegen az egyenruha, hiszen az
egészségügyben is azt hordunk. A
hölgyek kevésbé ragaszkodnak hozzá, de amikor az egységes megjelenés az előírás, számukra is természetes. A példaadás, a példával nevelés
pedig az öltözködésre is kiterjed.
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– Mennyire aktuális a fiatalok
körében mostanság a példaképekről beszélni?
– Ma az individuumra helyeződik
a hangsúly, de az élet természetes
rendjét akkor sem lehet megcáfolni:
ha egy közösségben én egy meghatározó személy vagyok, nem tudatosan, de példának tartanak, amint
magam is példának tekintem, ha
valaki ilyen szerepet tölt be az én
közegemben. Mostanában roppant
divatosan mondják, hogy nincs
klasszikus értelemben vett férfi és
nő, de a gyermek a biológiai és lelki
fejlődése során akkor is ilyen példát
fog keresni, ha ezt tagadjuk.
– A PÁKICS történetét nézve
a nevelési elveik sikeresek, hiszen
másfél évtized alatt megsokszorozódott a létszámuk.
– Ugyanakkor szó sincs arról, hogy
az 1020-as cserkészcsapat mindig jól
teljesít. A minap két szülői levél
érkezett hozzánk közel egy időben:
egyik nehezményezte, hogy képtelen
hozzánk igazodni, mert nem tartjuk be a tervezett dolgainkat, a
másik pedig leírta, hogy könnyes
szemmel hallgatta a gyermeke beszámolóját, hogy mennyi mindent
kapott a csapattól. Mi is hibázunk, de
összességében pozitív a mérlegünk.
2006-ban, amikor a csapatot megalapítottuk, az első táborunkban összesen 25 fő vett részt, jelenleg négyszerötször ekkora résztáborokat szervezünk, s idén például három nyári
tábort indítunk, s még ehhez jönnek a téli, tavaszi, őszi portyáink. A
csapat komoly szabályok szerint
működik, de nem szélsőséges szigorral, hanem a hangsúly egymás
tiszteletén van, hiszen mindenki

érték, és ezt az értéket becsülni kell,
ez a házasság alapja is.
– Úgy gondolom, a közösség
megélésének fontos lépcsője, ha
saját otthona lehet egy csapatnak.
Pátyon ez megvalósult, s nem
is akármilyen eredménnyel. S
Balázsnak komoly szerepe volt
mindebben.
– Az egykori magtárépület szépen
megújult: csoportszobák, termek,
nagyobb előadó, jól felszerelt melegítő konyha, ami egy-egy kisebb
közösségnek alkalmi főzésre is jó…
A felújításban a csapatot fenntartó
egyesületnek, amelynek az elnöke
vagyok, jutott a főszerep. A háttérmunkát mi, öregek végeztük, elsősorban Pásztor Edina, Badacsonyi
Zoli és feleségem, Zsuzsa. A mi
feladatunk volt a pályázatírás, az építkezés nyomon követése, és még
számos háttérmunka.

INTERJÚ
Természetesen, időről időre egyeztettünk a csapat aktív vezetőivel.
Sokat segített a jelenlegi csapatvezető, Krenner Márk, aki az én
őrsömbe járt annak idején, valamint felesége, Tüncsi, illetve Kollár
Tamás, aki a nagy öregek és az ifjú
vezetők közötti legerősebb kapocs.
Az épületet az önkormányzat adta
a két helyi egyházközségnek (a katolikusnak és a reformátusnak), a felújítására állami támogatást nyertünk.
– Belakták már a cserkészotthont?
– Sokféle programnak adhat otthont a házunk. Elsősorban az
őrsgyűlések és a csapat eseményeinek
helyszíne, de tervezzük, hogy rendszeres filmklubot is szervezünk.
Amióta birtokba vettük a házat,
egymás után keresnek meg bennünket hittanórák tartásával, táborok
esőnapi helyszíneként, cserkészvezetőképzés miatt. Ennek a háznak
elsősorban a hitre nevelés a feladata, de az se baj, ha különféle alkotótáboroknak adhatunk otthont, fontos,
hogy élettel teljen meg az épület,
amely önmagában is hordoz egy szellemiséget, s a nagyteremben lévő
kereszt pedig mindig figyelmeztet,
hogy kinek köszönhetjük mindezt.
– Tudjuk, hogy ön hitvalló
keresztyén, aki a pátyi református
közösségben is tevékenykedik.
Mióta tartozik a gyülekezet vezetőségébe?
– Amikor a cserkészcsapatot
alapítottuk, akkor lettem presbiter
is, 2006-ban. Talán ekkor értem az
egyedfejlődésem azon fokára, hogy
elkezdtem magam is szolgálni. Épp
a presbiterválasztás előtti nyáron a
gyülekezeti csendeshét meghívott
előadója kérdezte meg tőlem, hogy
presbiter vagyok-e már? Elgondolkodtam rajta, s amikor ősszel felkértek, igent mondtam. Sajnos, nem tudok annyira aktívan jelen lenni, ahogy
szeretném, de a feleségem kipótolja,
mert ő rendszeresen tart gyerek istentiszteletet a 6-7. osztályosoknak.

– Mindezek mellett Bálint
Balázs mint szülész-nőgyógyász
orvos dolgozik, a családbarát
szülészet program megalkotója
és elkötelezett vezetője. Az orvosszakmai közéletben is aktív.
– Egy tudományos társaság, a
Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság
elnöke vagyok. Ez a szülés közeli
eseményekkel foglalkozó szakembereket és sok-sok lelkes nem szakembert tömörítő szervezet az ország
összes szülészeti osztálya számára
tart képzéseket a covid alatt életre
hívott családbarát szülészet program keretében.
A Budai Irgalmas Rendi Kórházban a Keresztény Család Centrum Nőgyógyászati Szakambulanciáját vezetem, és termékenységi
problémákkal foglalkozom. S mivel
országos szülész-nőgyógyász szakfelügyelő főorvos vagyok, e tekin-

tetben Müller Cecília beosztottja,
átlátom a szakterület országos helyzetét is.
– Hogyan fér mindebbe bele
még a család is?
– Mindenhol részállásban dolgozom, ami persze együttesen jóval
több, mint egy teljes állás, de az új
törvényünk jótéteménye, hogy az
életünk kiszámíthatóbb lett, így
tudom az időmet az ügyeleteken
felül többé-kevésbé magam beosztani. A gyermekeink pedig már
felnőttek, a legkisebb is húszéves
egyetemista. Igyekszem kivenni a
részem a házimunkából, amit mindig
is szerettem. A legfontosabb pedig,
hogy sehol nem tudok semmiben
egyedül részt venni, elengedhetetlen
a hátország, a társak, a biztos családi
háttér. Így, ha valamiben nem tudok
részt venni Pátyon, akkor ott áll a
feleségem. No meg leginkább az
Úr Isten!
Szádváriné Kiss Mária

A pátyi református gyülekezetben idén tizenöt fiatal konfirmált, vagyis tett bizonyságot,
hogy megismerte a Biblia és egyházuk alapvető tanításait.
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KULTÚRA

PÁTYI PINCENAPOK 2022
Hosszú kényszerszünet után ismét Pátyi Pincenapok a Művelődési Ház és partnerei szervezésében. Sok
helyszínen, hagyományos és teljesen új programok, kézműves termékek vására, ízléses étkezőhelyek,
finom ételek és nyitott pincék borral, vendéglátással, zenével, verssel, játékkal.
Kedvére szórakozhatott kicsi és
nagy, pátyi és idelátogató, mulathatott a nótakedvelő vagy a kemény
rock szerelmese, táncolhattak tánczenére vagy népzenére. Az ifjak és
a kevésbé ifjak is kipróbálhatták a
magyarok ősi fegyverét, az íjat, de a
lézerharcot is, sőt, valódi, 1848-as
csatajelenet részese lehetett a nagyérdemű. Itt találkoztak a környék
bringásai és elektromos kerékpárra
is pattanhatott bárki egy próbakör
erejéig. Mindeközben komoly csatát
vívtak a sakk-asztaloknál. Az Önkormányzat, a művház, a pincegazdák és a pátyi civil szervezetek igazi
fesztiváli hangulatot varázsoltak a
hegyre, amihez az égiek is csatlakoztak a rendezvénybarát időjárással.

SzKM
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KULTÚRA

A PÁTYI CSATA, AVAGY IDŐUTAZÁS A PÁTYI PINCENAPOKON
Hosszú kényszerszünet után ismét teljes lendülettel működött a Pincehegy a 27. Pátyi Pincenapokon.
Idén nemcsak a zenekarok hangját lehetett hallani szerteszét a faluban, hanem egy „igazi” 1848-as
csatának is szem- és fültanúi lehettek az érdeklődők és a nagyrét környezetében lakók.
A csatajelenet előtt Menczer
Tamás országgyűlési képviselő és
Székely László polgármester köszöntötte a résztvevő hagyományőrzőket
és a népes érdeklődőket, majd dr.
Pelyach István történész fantasztikus,
rengeteg érdekes részletet felvonultató közvetítése mellett harcba
indultak egymás ellen a honvédek
és a császári csapatok. A látványos,
képben és hangban egyaránt erős
produkció pillanatok alatt több évszázadot röpítette vissza a fogékony nézőket nemzeti történelmünk
sorsdöntő időszakába, az 1848-as
szabadságharc dicső pillanataiba.

SzKM
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SARLÓS ERZSÉBET ÉLETMŰ KIÁLLÍTÁSA
Már a kertben műalkotások fogadták az érkezőt Sarlós Erzsébet kiállításmegnyitóján a Közösségi
Házban. S szinte lépni nem lehetett a teremben a sok-sok érdeklődő miatt. Nem véletlen, hiszen Sarlós
Györgyné több évtizedig tanított a pátyi iskolában. A Közösségi Ház gazdája, az egykori munkatárs
pedig méltó ünnepséget szervezett az életmű kiállításhoz.
Egészen megható volt, hogy a
polgármesteri köszöntő után megszólaltak az egykori tanítványok is,
Dr. Bartos Mária az első diákjai
közül, míg Soós Csaba az utolsó
osztályának tagjaként emlékezett,
hogy mennyi mindent kapott, illetve
kaptak a tanárnőtől. Mint fogalmazott,
ők is Sarlós Erzsébet életművéhez
tartoznak. Különleges színfoltja volt
a megnyitónak, hogy megszólalt a
jelen lévő Prof. Dr. Prokof Mária
művészettörténész, egyetemi tanár
is, aki kiemelte Erzsébet fáradhatatlan pedagógiai és művészi munkáját. Mint mondta, a művészet ott
kezdődik, ha valaki rá tud csodálkozni a világra, ha kinyílik a lelke.
Ebben pedig a pedagógus mellett a
szülő a legnagyobb művész, aki példájával elülteti a gyermekében ezt a
gondolatot. A kedves köszönő szavak
után a Páty Faluközösségért Alapítvány tagjai látták vendégül a megjelenteket, s a látogatók a műsorban
közreműködő Harsányi Elvíra és
Zsolt zeneművész házaspár kerti
muzsikája mellett tekintették meg a
tárlatot, és még hosszasan beszélgettek.

SzKM
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CIVIL

PINCEHEGYI HÍREK
Pár hónapja adott hírt lapunk a pincehegyi mozgolódásról, amikor egy lelkes hölgykoszorú ötletelt a
pátyi pincefalu jövőjéről. A gondolatokat tettek is követték. 2022 februárjától megtalálható az online
térben is a Pátyi Pincehegyi Közösség, aktív a facebook és instagram oldaluk, ahol a Pincehegy híreit,
szolgáltatásait ismertetik. E mellett a hegyen is történtek változások, amelyekről a Pátyi Pincenapok
forgatagában beszélgettünk néhányukkal.
„Az elmúlt hónapokban kialakult
közösség – függetlenül attól, hogy magánpincék tulajdonosai, borosgazdák és vendéglátással foglalkozó pincék tulajdonosai –
összefogott, és ezért tudtunk új információs
táblákat kihelyezni, amelyek az egész
Pincehegy térképét, és a pincéket egyaránt
tartalmazzák. Továbbá iránymutató táblák
segítik, hogy a helyismerettel nem rendelkező látogatók jobban megtalálják a keresett
pincét. Új kezdeményezésként elkezdtük
felhelyezni az egyes pincék neveit is az
adott borospincékre. Sok helyen virágokat ültettünk közösen. Márciustól, ahogy
ígértük, elindult a Pincehegyi Nyitogató, vagyis megvalósult, hogy minden
hónap második szombatján megnyitnak
borospincék, ahol borokat lehet kóstolni,
és új színfoltként jelentek meg a workshop/
kézműves pincék. Nyitogató programunkat
sokan nagyon várják, számítanak rá,
visszatérő vendégeink vannak.
Július 9-én már az ötödiket
tartjuk, majd augusztus 13-án a
következőt, 16.00 órától nyitjuk
pincéinket, egész estés programot kínálva vendégeinknek!
Júniusban, a Pincenapokon megnyílt első
hivatalos vendéglátó helyként az Amina
Csárda és Borház, ahol péntektől-vasárnapig finom étkeket vehet magához az
éhes túrázó, zarándok, látogató. És lehetőség van a Pincehegyen pincét bérelni,
ahol a család, barátok, ismerősök főzhetnek, szabadban lehetnek együtt.
Augusztus 22–27. között ismét új
programmal jelentkezünk, ekkor tartjuk az
I. Pátyi Pincehegyi Borhetet a
Borudakörnyéki Borkultúra
Egyesület szervezésében, amelyhez csatlakozik a Pincehegy Közösség is. A borhéten, amely augusztus
22-én, hétfőn kezdődik, minden nap
nyitva lesz a borospincék egy része, és
ezen pincék előtt mindig muzsikál valaki.
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Nyugodt, békés, borozgatós, zenehallgatós
hetet tervez az Egyesület és a Közösség. A
borhét lezárásaként, augusztus 27-én
kerül megrendezésre – ugyancsak a Budakörnyéki Borkultúra
Egyesület által – harmadik alkalommal a Borral Barangoló Vásár,
amelyre már mondhatjuk, hogy a Pincehegyen hagyomány, ráadásul kiegészül
a Német Nemzetiségi Nappal.
Reméljük, hogy az egyre több szervezet
összefogásával megvalósuló programsorozatok révén Páty különleges kincse még
több ember számára jelent értéket falun
belül és kívül.”

Naprakész infók a Pincehegy eseményeiről:

Pátyi Pincehegyi Közösség

CIVIL
„Magam pedig vígan járok”

FELLEGAJTÓ TÁNCKÖR
A sokféle programot kínáló Pincenapok kedves színfoltja volt a közönséget is megtáncoltató, alkalmi
táncházat tartó Fellegajtó Tánckör bemutatkozója. A Művelődési Házhoz tartozó közösség szervezője,
vezetője Bányai Réka, akivel a fellépésük után és a kesztölci tánctáboruk előtt beszélgettem a lassan öt
éve együtt táncoló csapatról.
A Fellegajtó nevüket a Csík
Zenekar által is feldolgozott, közismert vajdaszentiványi népdalból
vették – „Én vagyok az, aki nem
jó,/Fellegajtót nyitogató” –, előbb a
Messenger csoportjukat hívták így,
és annyira magukénak érezték, hogy
ez lett a hivatalos nevük is. És illik
rájuk a nóta záró sora is: „Én a búnak
utat adok,/ Magam pedig vígan járok,”
A jelenleg húszfős közösség ugyanis
igazi örömtáncos csapat, nem kötelező mindenkinek fellépni sem, nem
róják meg, ha valaki valamiért átmenetileg nem tud próbára járni,
ugyanakkor egyre összeszokottabb
közösséggé érnek, egyre több kötetlen együttlétet szerveznek, és persze
sokat tanulnak is, amit mutat a
mostani fellépésük sikere. Vallják,
hogy a magyar népi kultúra egy csodálatos kincsestár, amelybe ha egyszer bepillant valaki, könnyen lehet,
hogy örökre beleszeret. A magyar
táncokban, dalokban ugyanis az
egész élet benne van, ennek örömét,
szépségét élik át a táncpróbákon.
Jelenlegi vezetőik, a fiatal táncművészetisek, a Bihariban táncoló Zách
Boróka és Kozma Gergely laza koreográfiákat tanítanak, amelyekben
helye van az esetleges improvizációnak is. „A pincenapi fellépésre is öröm
volt a felkészülés, a fiatalok ugyanis a mozgás
és a zene örömét adják át, érzésekkel,
játékokkal vezetnek rá egy-egy táncformára,
különleges alkotói közeget teremtenek. Ha
egy hosszú nap után az ember odavonszolja
magát a művházba, mire vége a próbának
felüdülve, vidáman tér haza, átfordul a
hangulata jó irányba” – mondja Réka,
aki szakmáját tekintve programozó
matematikus és szoftwer tanácsadóként dolgozik jelenleg.

A tánckörben senki nem profi táncos, illetve nem rendelkezik hosszú
táncos múlttal, általában, itt, a 4,5 éve
Perbálon indult csoportban kezdtek
táncot tanulni mindannyian. Az induláskor György Károly és felesége vezette a csoportot. A kistérségből (Páty
mellett Zsámbékról, Tökről, Mányról, Budakesziről) jöttek házaspárok,
illetve táncolni szerető egyének,
jobbára táncos gyerekek szülei, és
van köztük biológus, grafikus, tanár,
tűzzománcos… „Eleinte Perbálon még
mindenki nagyon bicebóca volt, most azért
már sokat fejlődtünk, de bárki jöhet,
kezdheti a nulláról, csak türelmesnek
kell lennie, és egy év alatt biztosan fölzárkózik” – ajánlja Réka lelkesen a
kedd esti próbákat. És meg is tesz
mindent a tagtoborzásért, mint
mondja, ő mindenkivel barátkozik
és népszerűsíti a néptáncot, hívogat
a kis csapatukba. „A Civilízáción
megszólítottam egy kalapos zenészt, akiről
kiderült, hogy a Tatros Együttes zenésze,

és szeretne moldvai táncházat indítani
Pátyon” – meséli Réka. A táncház
pedig szeptember elsején el is indul
Illés Gábor vezetésével, a házigazdája pedig a Fellegajtó Tánckör lesz.
Ez kapóra jött a csoportnak, hiszen
a kikapcsolódás, az örömtánc mellett
céljuk a magyar nyelvterület tánckultúrájának minél mélyebb megismerése is, és ennek az örökségnek sajátukká tétele. Már több táncos hétvégét,
tánctábort és táncházat is rendeztek.
Réka eldicsekedett, hogy a táborukba
legutóbb még Paksról és Orosházáról is érkeztek érdeklődők. Jó kapcsolatot ápolnak a Pátyi Pitypangok
vezetőjével, Pergel Zsuzsannával
nem egyszer közösen szerveznek
zenekart, tartanak táncházat.
„Hálásak vagyunk, hogy van helyünk,
ahol táncolhatunk, és a vezetőinket is
fizeti a művház” – mondja a beszélgetésünk végén és hozzáteszi még,
hogy „várjuk a pátyi pitypangok szüleit
is a csoportunkba!”

SzKM

2022. július

17

ÉLETMÓD
„Tarsolylemezek – A honfoglaló elit kincsei”

RÉGÉSZETI SZENZÁCIÓ A PÁTYI ÁSATÁSON

Amint lapunk már hírt adott róla a HelloParks
csoport által fejlesztett pátyi ipari park helyén végeztek
régészeti feltárásokat a Ferenczy Múzeum munkatársai
mintegy 4000 négyzetméternyi területen. Az eddig
előkerült őskori településnyomok, egy avar kori temető
és a 77 sírt számláló honfoglalás kori temető mellett a
legértékesebb ez a két lelet. A koronázási ékszereken
kívül ugyanis a legfontosabb nemzeti jelképeink a
tarsolylemezek, amint ezt beszédében kiemelte Dr.
Virágos Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum régészeti
főigazgató-helyettese. A kiállításon köszöntőt mondott
még L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum
főigazgatója és Dr. Vitályos Eszter, a Kulturális és
Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese is.
– kurírinfó –

SVÁB BÁL ÉS NEMZETISÉGI NAP A PÁTYI MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
A Pátyi Német Nemzetiségi Önkormányzat a
nyár elején és a vége felé is tart nyitott, közösségi
programot minden érdeklődő számára. Május
végén a XI. Sváb bált rendeztük meg a
Művelődési Házban.
Az ünnepi alkalmon Páty Önkormányzata részéről
részt vett Somogyi Farkas Tamás képviselő, és Veres
Erika jegyző asszony. Elfogadta meghívásunkat Schrotti
János, Budakeszi Város Német Önkormányzatának
elnöke és Gölcz Mira, a budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgatója. A köszöntő beszédek
után kezdődött a vacsora, amelyet ezúttal a Német
Nemzetiségi Önkormányzat tagjai készítettek. Majd a
Somorer Tanzgruppe táncbemutatója következett,
amely ezúttal is nagy sikert aratott. A talpalávaló muzsikát idén is a pilisvörösvári Die Spitzbuben Zenekar
szolgáltatta, akik fergeteges hangulatot varázsoltak a
táncparkettre. Köszönjük mindenkinek, aki eljött és
velünk volt ezen az estén.
Következő rendezvényünkre is várunk mindenkit
szeretettel: 2022. augusztus 27-én, a pátyi Pincehegyen
tartjuk a III. Német Nemzetiségi Napot hasonlóan
színes programokkal.
Kép és szöveg: Vanyek Bernadett
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Szenzációs honfoglalás kori leletekre bukkantak a közelmúlt régészeti feltárásai során Pátyon. A Magyar
Nemzeti Múzeumban volt a bemutató lapzártánk után, a Múzeumok Éjszakáján. Előkerült egy új
tarsolylemez, illetve egy veretekkel díszített tarsoly. A tarsolylemezek jellegzetes 10. századi magyar
rangjelző tárgyak, amelyek a korabeli magyar ötvösművészet kiemelkedő darabjai. Számuk igen csekély,
napjainkban 40-nél is kevesebbet ismerünk – ezért igazán különleges ez a tárlat és a két új lelet.

ÉLETMÓD

A pátyi római katolikus egyházközség új Képviselő-testülete:
(felső sorban balról jobbra) Ther Tamás, Schumicky Pál, Dr. Szloboda Lajos, Schumicky András, Karvázy Szabolcs
(középső sorban balról jobbra) Horváth Norbert, Budavári Zoltán, Hursán-Czájlik Nóra, Jordán László, Harkai Gábor, Dr. Németh László, Dr. Kővágó István, Herczku Gyula
(alsó sorban balról jobbra) Lantosné-Megyesi-Schwartz Dóra, Király Mónika, Miczinger Andrea, Bólya Mária, Sadecky Ilona, Reményiné Somlai Judit, Katona Máté.
A fotón nem szerepel: Gutowski Robert és Temesszentandrási Gábor.

NE RETTEGJ, HOGY ELLOPJÁK, INKÁBB TEGYÉL ELLENE!
Megérkezett a kerékpáros szezon, egyre többen veszik elő kerékpárjaikat vagy
a rollert, és munkába, iskolába vagy hétvégi kirándulásra indulnak. Egyre
népszerűbb a kerékpáros turizmus, melyhez a kerékpáros utakat folyamatosan
fejlesztik, bővítik. Pest megyében több száz kilométer kerékpáros út áll a
sportolni vágyók rendelkezésére.
A kerékpár közlekedési eszköz. Ez azt jelenti, hogy a járművekre
vonatkozó közlekedési szabályokat be kell tartani. A roller nem számít
közlekedési eszköznek, ettől függetlenül használatuk szintén óvatosságot és
nagy körültekintést igényel, hogy ne történjen baleset.
Kérjük, fogadják meg tanácsainkat!
➢ Kerékpárját, rollerét soha ne hagyja őrizetlenül! A tolvajnak két perc is elegendő!
➢ Ha kerékpárját az utcán leállítja, mindig tegyen rá lakatot, biztonsági láncot! A kerékpárzár
minősége álljon arányban a kerékpár árával. A lábbal hajtható rollerek nagy előnye, hogy
könnyen összecsukhatók, így bárhova be lehet vinni őket.
➢ Keressen forgalmas helyet, ahol nagy a gyalogos forgalom, mert a nagy tömeg elriaszthatja
a tolvajt!
➢ Lehetőség szerint a kerékpár vázrészét zárja oda valamilyen nehezen mozdítható tárgyhoz!
➢ Ismerje a kerékpár alvázszámát, egyedi azonosító jeleit, mert esetleges lopás esetén ezzel
segítheti a nyomozást! A lábbal hajtható rollerre valamilyen titkos jelet rakhat, így
eltulajdonítása esetén – ha még viszont látja bármikor – könnyebben felismerheti.
➢ Nagyobb értéket képviselnek az elektromos rollerek, melyet elsősorban a gyorsabb városi
közlekedés érdekében vásárolnak. Nincs szükség motorkerékpár-vezetői engedélyhez sem,
14 éves kor felett, bukósisakban bárki használhatja. Ugyan ez is összecsukható, azonban a súlya
miatt nem lehet „csak úgy” felkapni és bevinni bárhová. Ezért érkezés után gondoskodni kell
a biztonságos parkolásról, tárolásról!

Vásárlás során:
➢ Mindig megbízható üzletből, személytől vásároljon kerékpárt, rollert! A valós
értéknél jóval kedvezőbb áron kínált portéka legyen gyanús! Főként, ha papírokkal
sem rendelkezik. Ugyanis előfordulhat, hogy bűncselekményből származó kerékpárt
vagy rollert kínálnak önnek eladásra.
➢ Ha a kerékpár alvázszáma ki van köszörülve, semmiképpen se vegye meg! Jelezze
a rendőrség felé, hogy ki, mikor, mennyiért és milyen kerékpárt kínált eladásra önnek!
➢ Akinek tudomása van arról, hogy az eladásra kínált kerékpár, (elektromos) roller
bűncselekmény elkövetéséből származik és ennek ellenére megveszi, orgazdaság
bűncselekményt követ el!
A rendőrség 2015-ben indította el a Bike Safe elnevezésű kerékpár regisztrációs
országos programját, melynek során lehetőség van egyénileg vagy a rendőrség
közreműködésével regisztrálni a kerékpárokat a www.bikesafe.hu oldalon. Amennyiben
ezt szeretné igénybe venni, kérdezze meg az ön lakhelyéhez legközelebb található
rendőrkapitányság illetékesét arról, hogy mikor lenne lehetőség arra, hogy ezt a
lehetőséget igénybe vegye!

Ha mégis baj történik, hívja az ingyenes rendőrségi segélyhívó számot: 112
Kellemes kerékpározást kíván a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya!
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HIRDETÉSI INFORMÁCIÓK

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

AZ ÖN HIRDETÉSÉNEK HELYE!
Bővebb információk:
kurir@paty.hu vagy 06 (23) 555 532
Páty Önkormányzatának lapja
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Zsámbéki Szépia Bio & Art Hotelbe

szobalányt keresünk.
Amit kínálunk:
- hosszú távú munkalehetőség
- biztos, versenyképes jövedelem
- kulturált, családias munkakörnyezet
- vidám csapat
- ingyen ebéd
- bejárás támogatása
Fényképes önéletrajzokat a szepiahotel@szepiahotel.hu címre
várjuk. Érdeklődni a 06/23 919-100-as telefonszámon lehet.
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