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MSK z tördelés, korrektúra

LÉPJEN BELJEBB!

„Ősz, arany ősz, a tarlón vér nyoma,
szeder kúszik, illeg a galagonya”
(Csukás István)



BEKÖSZÖNTŐ

Községünk az elmúlt évek során minden lehetséges épületenergetikai pályázaton indult és 
számos esetben nyert. Ennek köszönhetően az évek során az önkormányzat által fenntartott 
épületek nagy részén sikerült hőszigetelési munkálatokat és nyílászárócserét elvégezni, valamint 
napelemet is kapott számos épület (Polgármesteri Hivatal, Bölcsőde, Művelődési Ház, Egész-
ségház). Ezen felül egy pályázat keretében a közvilágítás energiatakarékos átalakítása is 
megtörtént. Mindezen fejlesztéseknek köszönhetően valamelyest takarékosabban működik 
településünk az energiafelhasználás tekintetében. Az eddigi éves energiaköltség (villany és

 gáz) hozzávetőleg 35 millió Ft volt évente. Ebben az évben az önkormányzat minden rezsiköltséget fedezni tud, 
azonban jövőre állami támogatás hiányában a beruházások terhére lehet majd csak kifizetni az akár többszörösére 
növekedett rezsi árakat. Ezért a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás települései ezügyben elfogadtak egy 
határozatot, amelynek értelmében a kormányzat segítségét kérik. Vagyis az önkormányzatokra háruló, illetve az 
önkormányzatok kötelező feladatellátásával kapcsolatos energiaterhek tekintetében, kiemelten a köznevelési 
intézmények és a közvilágítás rezsiköltségének terheire, annak csökkentésében segítsenek.

Az előírt és szükséges átalakítások és felújítások befejeztével még októberben megnyílhat a Rozmaring Bölcsőde, 
így további 40 bölcsődés korú gyermek számára tudunk helyet biztosítani. Emlékezetes: 260 millió forintért 
megvásárolta önkormányzatunk a korábbi Kikelet Bölcsődét az EURO-DIASTER Nonprofit Kft.-től. A vásárlást a 
Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága 120 millió forinttal támogatta.

Székely László – polgármester

MSK zSzádváriné Kiss Mária – főszerkesztő

REZSIKÖLTSÉGEK AZ ÖNKORMÁNYZAT TEKINTETÉBEN

„Pusztulás és halál. Ez most a föld képe.
A nap is búsan jön reggel föl az égre,
s hogy kibontakozik szürke köpenyéből,
ablakomra csordul a könny a szeméből.
S mégis ő az, kinek maradt még reménye,
hogy csak meleg kell és az ő áldott fénye,
és minden föltámad,”

Gárdonyi Géza sorai különösen találóak a természet  
és az emberi lét fordulóján. Enyészet havának elején az élők 
emlékeznek elhunyt szeretteikre. A mécsesek fénye bera-
gyogja a temetőket, s a mellettük felidézett emlékek meg-
melengetik a lelkünket. S üzenik: „Az Élet él és élni akar”

Őszutó havában szeretettel,

332022. október
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Indul a bölcsőde

A népszámlálás hazánk legnagyobb, mindannyiunk életét érintő statisztikai adatgyűjtése. A népszámlálás 
során gyűjtött adatok alapvetően határozzák meg a jövőnket, megbízható alapot nyújtanak az országunkat, 
a településeinket és a közvetlen lakókörnyezetünket érintő legfontosabb döntések előkészítéséhez. 

Aki nem élt az online önkitöltéssel, október 17. és november 20. között már csak számlálóbiztos 
közreműködésével, személyesen tehet eleget a kötelezettségének. Kérdéseire választ kap az 

vagy a  e-mail címen. A népszám-
lálással kapcsolatban részletes információt talál a  honlapon.

ingyenesen 
hívható 80/080-143 zöld számon kapcsolat@nepszamlalas2022.hu

nepszamlalas2022.hu
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Mindemellett a közös területekre smart ready lámpákat 
telepítenek, a raktár parkolójában pedig elektromos-
autó-töltők is rendelkezésre állnak majd. 

„A HelloParks Páty fejlesztésnek köszönhetően hamarosan 
már három helyszínen, vagyis Fóton, Maglódon és Pátyon is a 
legkorszerűbb épületekkel tudjuk kiszolgálni a hazai logisz-
tikai és ipari szektort. Külön öröm, hogy az érintett városok-
ban rendkívül jó kapcsolatot tudtunk kialakítani az önkormány-
zattal, és a helyi közösségi életbe is sikerült aktívan bekap-
csolódnunk. A folyamatosan érkező piaci igényeknek megfelelően 
a beruházások teljes kapacitással haladnak” – hangsúlyozta 
Nemes Rudolf, a HelloParks vezérigazgatója.

A magyar tulajdonú ipari ingatlanfejlesztő első két 
épülete – HelloParks Maglód MG1 és HelloParks Fót 
FT1 – alig néhány hónap alatt 100 százalékosan megtelt 
bérlőkkel, és még az idén további két projekt befeje-
zését tervezi: a HelloParks Maglód területén jelenleg a 
második, 45.000 m2-es (MG3) csarnok építése zajlik, 
amelynek átadása 2022 utolsó negyedévére várható, a 
HelloParks Fót 76 hektáros területén pedig az első 
City Flex típusú, 26.000 m2-es csarnok (FT6) építési 
munkálatai folynak. Ez utóbbiba év végén 
költözhetnek majd be az első bérlők.

ÚJ IPARI CSARNOKOT VALÓSÍT MEG A HELLOPARKS PÁTYON

2022. október

Oszlopállítási ceremóniával ünnepelte meg a HelloParks a pátyi megapark első, 58.000 m2-es raktár-
csarnokának (PT1) kivitelezését. A közel 70 millió euró értékű beruházás lesz Budapest vonzáskörzetének 
legnagyobb egybefüggő raktárcsarnoka, valamint az ipari ingatlanfejlesztő eddigi legnagyobb projektje 
is. A Big Box típusú energiatakarékos és környezetbarát raktárat várhatóan 2023 nyarán adják át. 
Mindeközben teljes lendülettel folyik a HelloParks Fót és Maglód megaparkok fejlesztése, ahol az idén 
még 1-1 projekt átadását tervezik.

A főváros szomszédságában, Pátyon, az M1-es 
autópálya mentén egy több mint 100 hektáros területen 
kezdte meg az ország egyik legnagyobb ipari központ-
jának megvalósítását a Futureal-csoporthoz tartozó 
HelloParks. A HelloParks Páty megaparkban a tervek 
szerint összesen 354.000 m2 bruttó bérbeadható területű 
modern raktár és ipari infrastruktúra valósul majd 
meg, több fázisban. 

Az első ütemben jelenleg épülő, 58.000 m2 alap-
területű, Big Box típusú csarnokban a legkisebb bérbe 
vehető terület 3.500 m2 lesz. A pátyi létesítményt már 
a BREEAM fenntarthatósági szabvány Outstanding 
minősítésének megfelelően alakítják ki, New Con-
struction kategóriában, ami az elérhető legmagasabb 
követelményeket támasztja. A legszigorúbb fenntart-
hatósági kritériumok teljesítése egybeesik a vállalati 
törekvésekkel, miszerint a karbonsemleges Európa felé 
vezető úton a HelloParks az iparágon belül az elsők 
között érjen célba. Ehhez a pontos útvonalakat és 
kulcs állomásokat a vállalat ESG célkitűzései adják meg.

A csarnok BREEAM New Construction kategória 
Outstanding minősítésének gyakorlati megvalósításához 
többek között már a kivitelezés indulásától kezdve 
szelektálásra kerül az építési hulladék, amelyet több 
mint 85 százalékban újra is hasznosítanak, az építés 
során pedig ISO 14001-es minősítésű anyagok kerül-
nek felhasználásra. A kész épületben az irodák primer 
energiafogyasztása nulla lesz, köszönhetően a tetőre 
telepítésre kerülő napelemeknek és a megújuló ener-
giával működő hőszivattyús hűtő-fűtő rendszereknek. 
Még a tetőre hulló csapadék is felhasználásra kerül, ezt 
locsolási célra külön gyűjtik majd. Világszinten az épü-
letek kevesebb mint 3 százaléka kapja meg az Out-
standing minősítést, Magyarországon ipari épületet 
ebben a kategóriában jelenleg csak a HelloParks épít.  

A megaparkot számos okos, korszerű megoldással 
is ellátják, így például a HelloParks már elkészült épü-
leteiben alkalmazható applikáció segítségével a bérlők 
elérhetik majd a PT1-es csarnokot is felügyelő BMS 
rendszert. Ennek köszönhetően akár az energiafo-
gyasztással is igényeik szerint gazdálkodhatnak. A 
mobilalkalmazáson keresztül bárhonnan folyamatosan 
felügyelhetik közüzemi fogyasztásaikat, módosíthatják  
fűtési, szellőztetési és világítási beállításaikat. 

Forrás: helloparks.com

***A HelloParks-ról
A HelloParks egy újgenerációs, innovatív ipari ingatlanfejlesztő és befektető cég, 
amely teljes körű és ügyfélközpontú megoldásokat kínál a telekfejlesztéstől 
kezdve az épület kivitelezésen át egészen a létesítményfenntartásig. A környezet-
tudatos, fenntartható és minőségi műszaki technológiák ötvözésével, a vállalat 
olyan jövőbe mutató megaparkokat hoz létre, amelyek partnereik számára hosszú 
távú értéket teremtenek. Indulása óta a HelloParks már három helyszínen, 
Maglódon, Fóton és Pátyon van jelen, ahol összesen 222 hektáron több mint 
900 ezer m2 raktár- és ipari terület fejlesztésén dolgozik. A folyamatban lévő 
projektek teljes beruházási értéke megközelíti a 200 millió eurót. A HelloParks a 
Futureal-csoport tagja, amely a kelet-közép-európai régió egyik vezető ingatlan-
fejlesztő és befektető cégcsoportja, Európa 10 legnagyobb ingatlanfejlesztője 
között tartják számon.



PVK NONPROFIT KFT. 
2071 Páty, Rákóczi u. 74., pvk@pvk.hu 
+36 30 838 2879, +36 23 343 994

ÁGDARÁLÁSI AKCIÓ

A jelentkezés lezárása után (2022. október 31-ig) PVK 
NKft. képviselője felveszi a jelentkezőkkel a kapcso-
latot időpont-egyeztetés céljából. Az ágdarálás díja 
egységesen bruttó 5000.- Ft, függetlenül, hogy a 
kötegek elérik e az 5 m3-t. Díjfizetés a jelentkezés 
lezárása után PVK NKft. visszaigazoló e-mail, vagy 
telefon értesítése után átutalással, illetve készpénzzel. 
A befizetés az ágdarálás feltétele!

Aki olyan megoldást szeretne, hogy az ágdarálékot 
egyből el is szállítsák, vagy nagy mennyiségű levelet 
szeretne leadni, annak tudjuk ajánlani a Pátyi kom-
posztáló (M1 biokomposzt Kft.) lehetőségét, akik 
vállalják a zöldhulladék háztól való elszállítását is, 
illetve a telephelyükön személyesen is leadható.

Elérhetőségük:
       +36 30 593 5316

 info@m1biokomposzt.hu

Páty Község Önkormányzata ágdarálási akciót hirdet, amelyre jelentkezni lehet 2022. október 31-ig, 
e-mailben vagy személyesen a PVK Nonprofit Kft. központi irodájában, a Rákóczi u. 74 sz. alatt. 
A jelentkezésben meg kell adni az ágdarálás címét, a megrendelő / számlafizető nevét, lakcímét (ha külön-
bözik az ágdarálás címétől) és telefonszámát. Elérhetőségek: pvk@pvk.hu, 06/23/343-994

Adatbejelentési kötelezettség teljesítése

magánszemély kommunális adó 12.000.-Ft/év/adótárgy

Ha egy helyrajzi számú ingatlanon több lakóegység (lakás) került 
kialakításra, akkor a helyi adót lakásonként kell megfizetni:

ét 
lakás, vagy több lakás szerepel, minden lakásra adatbejelentést kell benyújtani.

de a valóságban több lakóegység

A helyi adókról szóló Páty Község Önkormányzatának 13/2016. (X.25.) önkormányzati 
rendeletének 9. §-a és helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 24. § alapján a 

jának mértéke . 
Felhívjuk az ingatlan tulajdonosainak, haszonélvezőinek figyelmét, hogy az adó tárgya az 
építmények közül a lakás. 

1. Amennyiben a kiadott használatba vételi engedélyben vagy hatósági bizonyítványban k

2. Ha a használatbavételi engedélyben vagy a hatósági bizonyítványban nem szerepel a több 
lakás,  került kialakításra, minden kialakult lakásra 
adatbejelentést kell benyújtani.
3. Engedély nélkül használatba vett épület esetében is a valós állapotnak megfelelően a 
lakóegységek számát tükröző adatbejelentést kell benyújtani.

Kérjük, hogy akik fenti adatbejelentési kötelezettségüknek eddig nem tettek eleget, azt 
haladéktalanul teljesítsék. 

FELHÍVÁS A HELYI ADÓKKAL KAPCSOLATBAN
HÁTRALÉK MEGFIZETÉSE

építményadó telekadó magánszemély kommunális adó

helyi iparűzési adó

 
idegenforgalmi adót 

Talajterhelési díj
Mezőőri járulék

Tisztelt Adózók! Felhívjuk azon Adózóink figyelmét, akik még nem tettek eleget az adózás 
rendjéről szóló 2017. évi CL törvényben (a továbbiakban: Art.) előírt fizetési 
kötelezettségeiknek, azaz adóhátraléka van, hogy mielőbb rendezzék tartozásukat a 
végrehajtási eljárás megindításának elkerülése érdekében.

Adózó az t, t, ját a naptári évben, 
félévente, kettő egyenlő részletben március 15. napjáig, valamint szeptember 15. napjáig 
fizetheti meg késedelmi pótlékmentesen.

Adózó az állandó jellegű tevékenység utáni ban az adóelőleget az 
adóév harmadik hónapjának 15. napjáig (március 15.), valamint kilencedik hónapjának 15. 
napjáig (szeptember 15.) fizetheti meg. A megfizetett adóelőleg, valamint az adóévre 
megállapított adó pozitív különbözetét az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó 
napjáig (május 31.) fizetheti meg.

Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott
az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig fizetheti meg 

(tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig).
 bevallási és fizetési határideje minden év március 31. napja.

 befizetési határideje adóév november 15. napja.
A lejárt adótartozások után az Art. előírásai alapján késedelmi pótlék kerül fel-

számításra, melynek mértéke minden naptári nap után a késedelem időpontjában érvényes 
jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része. Pátyi Polgármesteri Hivatal, Adóigazgatási Iroda

52022. október

ÖNKORMÁNYZAT
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BOCSKAISOKKK
www.bocskaisuli.hu

OKTATÁS

Szeptember 1-jén a csengő nálunk is megszólalt. Sajnos 
az időjárás beszorított bennünket a tornaterembe. A 
80 elsős nebulónk izgatottan várta ezt a napot. Tanév-
nyitó ünnepélyünket a kis elsősök vidám, dalos össze-
állítása nyitotta meg. Ezután Fenyvesi Zsolt intéz-
ményvezető köszöntötte a diákokat, szülőket és kollé-
gákat. Majd néhány fontos információ elhangzása után 
megkezdődött a 2022/2023-as tanév.
                                                                                                 

A tanévnyitó előtti napon kicsi elsőseink ismerkedő 
foglalkozáson vettek részt. Nagy izgalommal álldogáltak 
az udvaron, szüleik kezét szorongatva. Fenyvesi Zsolt 
intézményvezető néhány köszöntő gondolat után átadta a 
kicsiket a tanító néniknek. Néhány könnycsepp is le-
gördült egy-egy gyerekarcon. Nem sokkal később vidám 
játék, dalolás és beszélgetés zaja szűrődött ki a tanter-
mekből. Benépesült az udvar, majd a tornaterem is. 
Gyorsan megismerkedtek az épülettel. A labdajátékok, 
a fogócskázás és a versenyfutás gyorsan feloldották a 
reggeli izgalmakat. Vidám, mosolygós arcú gyerek-
sereg fogadta a várakozó szülőket.

BECSENGETTEK
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 Silingi Anna – int.vez.helyettes

FÉSZEKHAGYÓ FOGLALKOZÁS

 Silingi Anna – int.vez.helyettes

Páty Község Önkormányzata idén is csatlakozott a 2023. 
évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz.
A pályázóknak előzetesen regisztrálniuk kell a 

oldalon, majd a felületről kinyomtatott pályázati 
adatlapot a pályázati kiírásban

 felsorolt mellékletekkel kell benyújtani a Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálatán

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx 

 2022. november 3-ig.
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OKTATÁS

Az előző tanévben már nagy sikert aratott a LEGO 
foglalkozás, ami az idén is folytatódik. A résztvevő 
gyerekek leginkább robotokat építenek, melyek 
távirányítással életre is kelnek. Főként az alsós tanulók 
látogatják a foglalkozást, de néhány felsős is aktív 
résztvevője a programnak. A „Természettudományi utazás 
a motorizált LEGO modellek, és a programozható robotok 
világába” nevű foglalkozáson heti 2 alkalommal 
vehetnek részt diákjaink.

ISMÉT LEGOZUNK

felsős szakkörön, valamint tanórákon is lesz alkalmuk 
a gyerekeknek megismerkedni. Célunk, hogy minél 
többen találkozzanak velük, és ismerkedhessenek 
meg a mérnöki tudomány alapjaival.

Izgalmasan várjuk az előttünk álló félévet!

Az egyik készlet robotjaiban a vezérlést a tavaly 
már megismert micro:bitek végzik, így ez azoknak lesz 
izgalmas, akik tavaly informatikaórán már találkoztak 
a micro:bitekkel. Most lehetőségünk nyílik megismerni 
a mikrovezérlő egy másfajta felhasználási módját, 
amikor a program egy szerkezetet irányít. A kisebbek-
nek második osztálytól pedig egy scratch programo-
zási nyelv-alapú robotkészlet áll a rendelkezésére,
amivel nemcsak a programozás alapjaiba nyerhetnek 
betekintést, de a finommotorikus képességeiket is 
kiválóan tudják fejleszteni. A robotokkal alsós és 

ABACUSAN VÁNDOROBOTOK A BOCSKAIBAN!

Iskolánk az Abacusan Stúdió által kiírt pályázat 
keretében két készlet (2×6 db) Abacusan 
VándoRobotot nyert, amit a 2022/23-as tanév 
első félévben 10 héten át használhatunk.

Kiskó Anikó

Művelődési Ház, Páty

2022. november 4., 19.00
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Idén is eljött a szeptember, és vele a sokak által kedvelt 
és várt öko-napi rendezvény. 10 éves hagyomány már, 
hogy szeptemberben egy szombat délelőtt játszani 
hívjuk a családokat. Különleges népi játékokat sora-
koztatunk fel ilyenkor, melyeket Till Imre tiszteletbeli 
kollégánk készít! Környezettudatos szemléletünket mu-
tatja az újrahasznosított alapanyagokból készült játékok 
sokasága. A játékok nagy része mozgásos, így a gye-
rekek által különösen kedvelt, de jó néhányat közülük 
a felnőttek is szívesen kipróbálnak. A Páty Község 
Önkormányzata civil pályázatán nyert támogatással 
megvalósuló rendezvényen a gyermekek nemez labdát 
és fonal sünit is készíthettek, valamint az egészséges 
életmódra nagy hangsúlyt fektetve, finom gyümöl-
csökkel és zöldségekkel kínáltuk vendégeinket. Mivel 
az időjárás is kegyes volt hozzánk, sok család láto-
gatott el ezen a napon is az óvoda csodálatos kertjébe.

ÖKO-NAP

Demény Erika

ÓVODÁNK 110 ÉVES ÉVFORDULÓJÁRA

Szeptember 5-én délután bensőséges hangulatú születésnapot tartottunk a Pátyolgató Óvodában: intéz-
ményünk 110 éves fennállását ünnepeltük régi fotók, feljegyzések körében. A Közösségi Házban ren-
dezett kiállításon pedig a jelenünk is megszólalt néhány különlegesen ügyes munkatársunk alkotásai-
nak bemutatója révén.

„Elfogadom az összes rászoruló gyermeket, akit a gondviselés nekem szán.” 
(Brunszvik Teréz 1809)

Több mint 110 évvel ezelőtt a faluvezetés felismerte, 
hogy az iskolák mellett óvodára is szükség van. Így 
épült meg 1912-ben az az épületrész, amely ma is 
óvodai csoportszobaként működik, név szerint a Szí-
vecske csoporttal. Ebben a nagy teremben akkor 
60–70 gyermekkel egy óvónő foglalkozott, Czucor 
Márti néni, akiről visszaemlékezések alapján azt tudjuk, 
hogy sokat hegedült a padokon körben ülő gyerekek-
nek. A II. világháborúban az épület megrongálódott. 
A helyreállítási munkák alatt, 1945 tavaszán átmenetileg 
a kastély adott helyet az óvodásoknak és kisiskolásoknak 
idényjellegű napköziként működve. Majd néhány hónap 
múlva újra megnyithatta kapuit az óvoda és a szomszédos 
iskola is. Az óvoda 1951-ben 2 csoportra bővült (mostani 
Mókus), majd 1961-ben egy új szárnyat építve még 2 
csoport jött létre, ez a Tyúkanyó épület középső része. Fo
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A kezdetektől több mint 55 évnek kellett eltelnie, 
hogy bevezessék a vizet. Ezután lehetett vizesblokko-
kat kialakítani 1969-ben, és bár hihetetlen, de ekkor 
kaptak melegpadló és lambéria burkolatot is a szobák. 
A kiállítók és a jelenlegi dolgozók közül többen is, 
köztük én is már az ilyen burkolatú, és olajkályhával 
fűtött szobákba járhattunk. 1977-ben KRESZ-pálya 
épült az udvaron, ’79-ben pedig újabb 2 csoport került 
kialakításra. Az egyik az ún. bikaistálló helyén, a 
mostani Katica csoport, a másik egy volt pékség 
helyén, ami a most nyáron lebontott tornaszoba volt. 
Ez utóbbi hol csoportszobaként, hol tanteremként, 
hol tornaszobaként, vagy vész esetén átmeneti befo-
gadóhelyként üzemelt. Az 1980-as, ’90-es években 
gyarapodó gyermeklétszám miatt a bölcsőde épületét 
is szükségessé vált átalakítani 2 csoportos óvodává. 
Ez lett a Csibe épület, és ekkor már 8 csoportos a pátyi 
óvoda. Majd 2000-ben, egy szolgálati lakásból is létre-
hoztak egy kis szobát, mely most a Katica csoport 
öltözője.

A rohamos létszámnövekedés miatt egyre égetőbb 
szükség lett férőhelyekre. Már nem volt elég 9 csoport 
sem. Mégis 7 évet kell várni, míg 2007-ben egy 3 cso-
portszobás új épületet adtak át a Rákóczi úton, a volt 
Kisiskola helyén. Ez most a Fészek épület. Ekkor 11 
csoportos már az az óvoda, ami Manyi óvó néni név-
ötlete alapján a Pátyolgató Óvoda nevet kapta 2008-
ban. 2011-ben elkészült a Csicsergő épület egyik 
terme, majd 2013-ban a másik. Közben 2012-ben a 
Fészek épület emeletén is kialakítottak a nevelői szoba 
helyén gyermekeket fogadó csoportszobát, a mostani 
Maci csoportot. Ezek a visszaemlékező adatok csak a 
csoportszobák növekedését mutatják, de bővültek, 
szépültek mindenhol az udvarok is.

Napjainkban Páty község óvodája, a Pátyolgató 
Óvoda több mint 300 gyermeket fogad, és látjuk, 
milyen nagy szükség lenne új, korszerű, tágas termekre, 
mert az élet nem áll meg. Így kezdtem a 100 éves 
évfordulóra készült visszaemlékezés záró gondolatát, 
és 10 év elteltével sem mondhatok mást. Az élet nem 
áll meg. Előttünk a következő 10–20–100 év, és látjuk, 
hogy fejlődésre, fejlesztésre most is szükség lenne. De 
minden régiben van érték, és minden régi egyszer 
elavulhat. Kivétel ez alól a gyermek, és az egymás 
iránti elfogadás, jóindulat, szeretet. Ezek motiváljanak 
továbbra is bennünket választott pályánkon, hiva-
tásunkban! Abban mind egyetértettünk, hogy a leg-
fontosabb érték – ami soha nem évül el – a gyermekek, 
felnőttek elfogadása, tisztelete, egymás segítése. Talán 
ezeknek az értékeknek a megtartása segíti óvodánkat, 
hogy ilyen hosszú éveken keresztül is jó hírrel működik. 
Az ünnep nem csak a visszaemlékezésről szólt. A 
Közösségi Házban egy kiállítás is nyílt ezen a napon. 
Az óvoda korábbi és jelenlegi dolgozói közül néhányan 
igen tehetségesek különféle alkotó tevékenységekben. 
Az ő munkáikból nyílt kiállítás. Csonka Petra, Suta 
Melinda és Hajas Ágnes csodálatos festményei, Kapusi 
Kata selyemre festett képei, Aczél Marika horgolt 
alkotásai, Csonka Margitka varrt és horgolt játékai, 
Gálicz Terike textil munkái, Nagy Piroska gyöngy 
képei, Rokaly Edina gobelinjei és kerámiái, Nyitrainé 
Malinka Ibolya bőr munkái, Kiss Istvánné Manyi néni 
gobelin képe, Juhász Betti saját készítésű játékai, 
Polacsek Klárika és Szilágyi György festménye, mind 
kiváló alkotások. 

A kiállítást Demény Erika óvodavezető nyitotta 
meg, majd történeti visszatekintésem után Vilma néni 
és Horváth Judit kollégáink is felszólaltak. Így emlé-
keztünk mi. 

Stefanné Rokaly Elvira – óvó néni, óvodavezető-helyettes
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PÁTYI CIVILÍZÁCIÓ
Már első alkalommal 22 csoport részvételével indult az azóta egyre népszerűbb CivilÍZáció: 2019-ben 27 
közösség sütött, főzött. 2021-ben 32 csoportot regisztráltunk a rendezvényre, idén pedig a pincékkel 
együtt 52-en voltunk. Ezen a napon minden a civilekről és az ízekről szól, azaz mirólunk, a közössé-
geinkről, illetve a települési közösségről.

A 2017-ben útjára indult közös-
ségépítő rendezvényünkre meghívást 
kapnak a településen működő intéz-
mények, alapítványok, egyesületek, 
művészeti csoportok, hobbikörök. 
A programban minden csoportnak 
lehetőséget biztosítunk bemutatkozni. 
A villáminterjú keretén belül mu-
tatják be működésüket, tevékeny-
ségüket. Természetesen, a színpad 
mindenkié, így produkciók is ér-
keznek szép számmal. A helyiek 
pedig tájékozódnak érdeklődési kö-
rüknek megfelelően a településen 
elérhető lehetőségekről. A rendez-
vényt egy könnyed, esti zenés mulat-
ság zárja. 

Kiemelkedő a rendezvény kö-
zösségépítő ereje. A csoportok e-
gyenként és együttesen jutnak olyan 
közösségi értékekhez, amely nem 
csak belülről erősíti meg őket, hanem 
kifejezetten erős a település közös-
ségeinek együttes fejlődése szem-

portok mellett kézművesek, gye-
rekprogramok széles kínálatával is 
találkozhattunk. Egész nap ment 
az íjászat az íjász pályán, koncert a 
Déberling Pincénél, nótázás az 
Amina Csárdában, a GáBORok 
Házában pedig borral kísért iro-
dalmi utazáson vehettek részt az 
érdeklődők. Volt akadálypálya és 
ugrálóvár, koncert és zenepavilon, 
fotósarok és kézműves foglalkozá-
sok. A Nagyréten piknik mozi 
várta a filmkedvelőket, ahol a Made 
in Hungária című filmet láthatták. 
Este pedig a Madarak zenekar fer-
geteges házibulija zárta a szép, őszi 
napot. A látogatók közlekedését 
idén is egy 50 személyes DOTTÓ 
vonat segítette kicsik és nagyok 
legnagyobb örömére.

2023-ban is mindenkit vissza-
várunk, s hívjuk azokat is, akik eddig 
még nem ízlelték meg a CivilÍzáció 
közösséget építő erejét.

pontjából. 2018-ban ennek jelké-
peként egy közösségi kirakót, 2019-
ben pedig egy óriási közösségi zász-
lót raktunk ki a résztvevő cso-
portok közreműködésével. 2020-
ban időkapszulát készítettünk, amit 
2030-ban nyitunk ki újra. Tavaly 
egy hosszú, 15 cm-es hungarocell 
gömböket fűztünk lánccá, amely a 
település színes és sokszínű arcát 
mutatja. Idén pedig egy receptes 
könyvet adunk ki, amelyben a cso-
portok, közösségek által elkészített 
étel található. 2022-ben testvértele-
püléseink is meghívást kaptak a civil-
ÍZ-ációra. Nagy örömünkre eljöt-
tek Kirchheimből és Zsobokról is. 
Erdélyi testvéreink kalotaszegi tánc-
csoportjukkal érkeztek, akik ferge-
teges bemutatóval ajándékoztak meg 
bennünket. Emellett sütöttek 
miccset, és elhozták az autentikus 
zakuszkát is, ami az utolsó üvegig 
elfogyott. A Pincehegyen a cso-
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2071 Páty, Kossuth L. u. 77. 06 23 343 550     muvhaz@paty.hu
             Pátyi Művelődési Ház

     
PÁTYI MŰVELŐDÉSI HÁZ

Dédelgető

Ringató

Felnőtt néptánc

Tatros táncház

Ovis néptánc

Ovis angol

Pokémon Klub

Torna Gizussal

Zumba Anettával

PSE Ritmikus gimnasztika

Kempo

Pátyi Kórus

Sakk

Henna Hastánc

Társasjáték Klub

Ady Klub

Egyetértés Klub

Hétfő 10.00-11.00

Szerda 9.30-10.00

Kedd 20.00-22.00

Minden hónap első csütörtök 
19.30-23.00

Kedd 16.45-17.45
Csütörtök 16.45-17.30

Kedd 15.30-18.00
Baba mama angol
Kedd 9.30-10.30

Szerda 17.00-19.00

Kedd-Csütörtök 18.15-19.15
Szombat 8.00-9.00

Hétfő-Szerda 18.30-19.30

Hétfő 15.00-17.00

Hétfő, szerda 17.00-18.30

Csütörtök 18.00-20.00

Péntek 16.00-19.30

Hétfő 18.30-20.00
Vasárnap 9.30-11.30 

Minden hónap utolsó 
vasárnapja

NYUGDÍJAS KLUBOK

Hétfő 15.00-18.00

Csütörtök 14.00-18.00

ÁLLANDÓ 
PROGRAMOK

KULTÚRA

2022. OKTÓBER

Dátum Időpont Program Helyszín

2022.10.01. Levendula ünnep – lepárlás Hagyományok Háza

2022.10.01. 18.00 Egyetértés Nyugdíjas Klub - idősek Világnapja bál Művelődési Ház

2022.10.06. 17.00 Aradi vértanúk megemlékezés Országzászló

2022.10.06. 19.30 TATROS Táncház Művelődési Ház

2022.10.15. 10.00–11.30 Zenepavilon MH Nagyterem

2022.10.21. 19.00
HOBO est - Hármasoltár 

(József  Attila-Viszockij-Jim Morrison)
MH Nagyterem

2022.10.22. 15.00
Irodalmi Barangolások Kiss Eszterrel -

Utazó íróink Sorozat
Közösségi Ház

2022.10.23. ’56-os megemlékezés és fáklyás felvonulás MH Nagyterem

2022.10.30. 14.00 Társasjáték Klub MH Nagyterem

2022. NOVEMBERI ELŐZETES

Dátum Időpont Program Helyszín

2022.11.04. 19.00

Mikszáth Kálmán: Fekete Kakas 
– Fabók Mancsi bábszínháza 14+ előadás MH Nagyterem

2022.11.05. 10.00-11.30 Eszemadta élőzenés táncház Művelődési Ház

2022.11.11. 18.00 Márton-napi lámpás felvonulás Pincehegy

2022.11.19. 10.00-11.30 Zenepavilon MH Nagyterem

2022.11.27. 14.00 Társasjáték Klub Művelődési Ház
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A Nemzeti Együttműködési Alap 2023. évi össze-
vont és egyszerűsített pályázati kiírásai október 
elején jelentek meg. 2023 első felében, március 
elejéig kapják meg a nyertes civil szervezetek az 
elnyert támogatási összeget. Egyesületek, alapít-
ványok bármilyen témában jelentkezhetnek.

Budakeszin az ezzel kapcsolatos fórumon Men-
czer Tamás országgyűlési képviselő és Szalay-Bob-
rovniczky Vince helyettes államtitkár tájékoztatta a 
megjelenteket. A pályázatokhoz kapcsolódóan országos 
tájékoztató előadás-sorozatot indított minden megyében 
a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsola-
tokért Felelős Helyettes Államtitkársága. Az egyik 
ilyen fórumot Budakeszin, a Városházán tartották, 
ahol Menczer Tamás országgyűlési képviselő és Szalay-
Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár tájékoztatta 
az érintetteket a kormányzati támogatási lehetőségek-
ről. A tájékoztató napok legfontosabb célja, hogy 
minél több sikeres pályázatot tudjanak beadni a civil 
szervezetek. Ehhez rendelkezésre áll a Civil Informá-
ciós Centrum segítsége is.

Egyesületek, alapítványok bármilyen témában je-
lentkezhetnek, a lényeg, hogy civil szervezetek legyenek. 
Fontos szempont az is, hogy a civil szervezetek tevé-
kenysége közösségépítő, nyilvánvalóan társadalmilag 
hasznos és értékteremtő legyen.

Figyelem! Az utóbbi időben az interneten a NEA 
pályázatokkal kapcsolatban megjelent megtévesztő, 
hamis információk miatt kérik, hogy a pályázatokkal 
kapcsolatban kizárólag a Civil Információs Portál 
(https://civil.info.hu/ ), valamint a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. (www.bgazrt.hu) honlapján megjelenő 
információk alapján tájékozódjanak. 

A NIR pályázóbarát felülete, a nea@bgazrt.hu e-
mail címen elérhető ügyfélszolgálat, valamint a Civil 
Közösségi Szolgáltató Központok országos hálózata 
(https://civil.info.hu/kezdolap/CKSZK/index.html) 
ingyenes tanácsadó szolgáltatásai teljeskörűen segítik 
a civil szervezetek pályázatainak benyújtását.

PÁLYÁZATOK CIVIL SZERVEZETEKNEK 

hirkapszula.hu alapján

Police Café néven szervezett a Pátyi Rendészeti 
Iroda irányított kerekasztal beszélgetést rendőrök-
kel a Művelődési Házban. Hermann Gábor, a helyi 
önkormányzati rendészet vezetője felbuzdulva dr. 
Molnár Katalin kommunikációs tréner, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem tanára által szervezett 
Rendőrkávéház programon, Pátyon is elindította 
a Police Café beszélgetést.

Kik beszélgettek? A Pátyi Művelődési Házba egy 
híján húsz résztvevő érkezett 2022. szeptember elején. 
A település biztonságáért felelős személyek: polgár-
mester, jegyző, művelődési ház igazgató, önkéntes 
tűzoltó, roma önkormányzati vezető, óvodai titkár, 
bűnmegelőzési rendőr, önkormányzati rendész, civil 
egyesületi vezető, helyi pincegazda, szociális szakem-
ber, őrsparancsnok.

Miről beszélgettek? Moderátor segítségével leginkább a 
biztonságról. Arról, hogy mitől érezzük jól magunkat 
ott, ahol élünk, dolgozunk, szórakozunk, közlekedünk. 
Hogy mitől élhető a környezetünk, a lakóhelyünk, az 
utcánk, a munkahelyünk, az iskolánk. Vagy mitől nem. 
„Ahány szakterület, annyi megközelítés, de a közös nevező: Páty. 
Lokálpatriotizmus a javából. A nagy témát ezúttal az alábbi 
három résztémára osztottuk föl: a közösségi együttélés kihívásai; 
Páty közterületének biztonsága; a lakosság közbiztonsági sze-
repvállalása.” – írja blogján dr. Molnár Katalin, s zárszó-
ként hozzáteszi: „Persze ebben a műfajban is az utóhatások 
az igazán lényegesek. Csak kiforrnak azok is, de hogy milyen 
lesz az eredmény, az – természete szerint – csak később 
mutatkozik meg. Ha minden igaz, és hihetünk az ígéretnek, 
akkor lesz még Pátyon Police Café…”

PÁTYI POLICE CAFÉ – beszélgetés a biztonságról

MSK z
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Központban a pátyi kastély

KÖNYVBEMUTATÓ 
Falusétával és a közösségi házban tartott könyvbemutatóval kapcsolódott Páty a Kulturális Örökség 
napok országos rendezvénysorozathoz szeptemberben. Mindkét program illeszkedett az országos 
tematikához, amely idén a 150 éves intézményes magyar műemlékvédelem előtt tisztelgett.

Intézményes országos védelem 
alatt áll az egyik műemlékünk, a 
Splény-Várady kastély, mely a köz-
ségi értékeink listáján az elsők 
között szerepel. A faluséta egyik 
helyszíne is ez volt és Czentár 
László könyve is erről szól, ennek 
az épületnek és a lakóinak 
történetét meséli el. „Évtizedek óta 
nap mint nap megyünk el mellette, már-
már beletörődötten tudomásul véve a 
pusztulását, omladozást. Ugyanez vonat-
kozik a híres puskacsöves kerítésre is, 
alig van a 350 darabból néhány, teljes 
épségben meglévő elem” – mondta Czen-
tár László, a Páty Faluközösségért 
Alapítvány elnökhelyettese, hozzá-
téve, hogy azért „egyfajta állagmegóvás 
ugyan történt a múltban, amely csak arra 
volt jó, hogy az összedőléstől éppen hogy 
csak megmentsük.” Az elmúlt években 
több alkalommal szerveztek a romos 
épületben vagy az udvarán rendez-
vényeket, amelyekkel szintén a fel-
újítás lehetőségére is fel kívánták 
hívni a figyelmet. A most megjelent 
könyvről a bemutatón a szerző 
elmondta, hogy elsősorban népsze-
rűsítő, ismeretterjesztő céllal készült. 

Adatait évek óta gyűjtötte, és 
egészítette ki az elődei munkáiból. 
A kötetben lévő fotók egy része 
adományokból, vagy saját kutatá-
sokból származik, melyek az Ala-
pítvány Helytörténeti Gyűjteményét 
gazdagítják. „A klasszikus levéltári 
kutatások mellett ma már bőven van 
alkalom az internetes, digitális kutatá-
sokra is, melyek – főleg a vírus idején – 
nagymértékben megkönnyítették az 
adatgyűjtést.” A lokálpatrióta érték-
táras számára, mint mondta, kettős 
időutazást jelentett a könyv meg-
írása: egyszerre térben és időben, 

könyv-terve pedig – tudtuk meg 
tőle a bemutatón – Páty község 61 
értékéből az első 20 feldolgozott 
értéket mutatná be, ugyancsak ha-
sonló ismeretterjesztő formában.
A kötetet Szádváriné Kiss Mária, a 
Kurír főszerkesztője szerkesztette. 
A könyv szakmai lektora Hursán 
Czajlik Nóra volt, aki tanárként és 
kutatóként eddig még ilyen mun-
kában nem vett részt. Nóra első-
sorban Splényi Béla naplójára hívta 
fel a figyelmet, amelyből a kötetben 
is sok idézet olvasható. 

A könyvet kiadó alapítvány 
elnöke, Szabó Andrásné a Falu-
közösségért Alapítvány eddigi mun-
káját és kiadványait méltatta. A 
zsúfolásig megtelt teremben hosszú 
sorban álltak az érdeklődők, akik 
ajándékba kapták a kötetet, s ezt 
önkéntes adományukkal viszonoz-
ták. A beszélgetős könyvbemutatót 
Czentár László unokáinak muzsi-
kálása és felolvasása, valamint 
Kádár Kata és Kádár Ferenc Kodály 
pátyi gyűjtéseiből való énekei szí-
nesítették.

Czentár László a népes hallga-
tóság előtt hangsúlyosan megkö-
szönte a kiadvány létrejöttében szere-
pet vállalók munkáját és Páty Község 
Önkormányzata anyagi támogatását. 
A könyv, illetve a bemutató hihe-
tetlen népszerűsége tán elindíthatja 
a kastélyról való komoly gondol-
kodást is a közösségben, mert amint 
a szerző zárszavában fogalmaz: 
„Páty közösségének tenni kellene valamit, 
mielőtt a kerítés végleg megsemmisül, és a 
településközpont hajdan volt büszkeségéből 
csak a története marad!  (…) a helytörténész 
megtette az első lépést. S csak reméli, hogy 
lesz valódi, tevőleges folytatása…”

ugyanis mindkét család története 
a könyvben valamikor a XVIII. 
század közepén kezdődik, és szinte 
a közelmúltig tart. „Ezen idők alatt 
képzeletben megjártam fél Európát, 
Drezdától Fiuméig, Párizstól Isztam-
bulig. És alaposan megismertem a re-
formkori Pátyot, Budát, no meg termé-
szetesen Splény Béla naplója alapján 
szinte testközelből az 1848-as forra-
dalomhoz vezető eseményeket is.”

Érdekességként említette továb-
bá, hogy mekkora a hasonlóság a 
Splény család életútja és Jókai Kő-
szívű ember fiai című művében 
szereplő Baradlayak története 
között. „A Jókai-regény 1869-ben 
jelent meg, benne az író az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharcnak állít 
emléket. A Splény-ék, Guyonnal az élen 
tevőlegesen is részt vettek ebben a szabad-
ságharcban.” Aztán kiemelte, hogy 
komoly munkát jelentett számára a 
családi vonatkozású kapcsolatok 
kibogozása, amely „ma is fejtörést 
eredményezhet még egyeseknek”. De rend-
kívüli lelet számba ment számára a 
Varasdi várban fellelhető Pásztori-
Várady etruszk gyűjtemény is, 
„melyet akkor még a történetünkben 
Arányi és Rómer Flóris Pátyon tekintett 
meg a kastély oldalszárnyában. Tetejébe 
pedig a horvátországi birtok, a Kri-
zovljani kastély épületével együtt.” László 
hangsúlyozta azt is, hogy számos 
fotó, adat, mellékszál kimaradt a 
kötetből a szerkesztés során, s az 
anyagi és terjedelmi korlátok miatt. 
„Azt tervezem – jelezte már a könyv-
bemutatón –, hogy egy-egy, a kastéllyal 
kapcsolatos előadás keretében viszont azo-
kat is bemutatom az érdeklődőknek, 
mint egy „Ami a kastélykönyvből 
kimaradt” címszóval.” A következő 
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FÜRGELÁBÚ KÖSZÖNET

Ezúton is megköszönjük a Fürgelábú Tánccsoport szeptember 17-én  megrendezett őszi batyus báljára érkezett szép számú 
támogatást. 

Név szerint is köszönjük Székely László polgármester úrnak, Dr Bence Gergő alpolgármester úrnak, valamint Szabó Lászlónak és 
Szabó Aninak, Gábor Ákosnak, Sági Györgynek és Ságné Finta Mártának, a pátyi CBA-nak, Tesco-nak, Madarász Katalinnak,  Madarász 
Gabinak, Szojka Ferencnek, a Galgóca hentes boltnak, a  Pátyi  kertész centrumnak. a  Kinga virágosnak, a Pátyi gazdaboltnak, a Vénusz 
Szépségszalonnak, a Pátyi kovászdának, a Pátyi falónak, a Cukorborsó Vendéglőnek, a Trevi cukrászdának, a Pátyi papírírószer boltnak, 
a Simi pékségnek, az Albán pékségnek, a Saci optikának, Király Andrea  kozmetikusnak, a Candyhair Fodrászatnak,  Richtarcsikné Varga 
Annának.  Köszönjük továbbá mindazoknak, akik eljöttetek a bálunkba. 

Köszönjük a tánccsoport tagjainak (Baricz Annamária, Horváth Zsuzsanna, Tata Katalin, Szirota Andrea, Richtarcsik Zoltán)  a 
szervezést és a fellépést.  

Szirota Andrea – a Fürgelábú Tánccsoport vezetője 
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Református híradó
Pátyi Református Egyházközség, 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 95., 06-23-343-386, paty@reformatus.hu, www.paty.parokia.hu 

RENDSZERES GYÜLEKEZETI ALKALMAK

* A megjelölt alkalom alatt gyermekmegőrzést biztosítunk.
** A nyári hónapokban szünetel.

Vasárnap 
     délelőtt 10 óra

Istentisztelet*, valamint gyermek- és 
ifjúsági istentisztelet 4 korcsoportban
a gyülekezeti házban

Minden hónap 1. vasárnapja
     délelőtt 10 óra

Családi istentisztelet, 
utána szeretetvendégség
a gyülekezeti házban

Minden hónap utolsó vasárnapja
     délelőtt 10 óra

Úrvacsorás istentisztelet 
(ha a hónapban nem volt más 
ünnepi úrvacsorás alkalom)

Kedd délelőtt 8 óra 15 perc Imakör a gyülekezeti házban

Kedd délelőtt 9 óra Bibliaóra a gyülekezeti házban

Minden hónapban a családi istentiszteletet   
     követő kedd este 7 óra

Presbiteri bibliaóra 
a gyülekezeti házban

Csütörtök este 6 óra Hétközi istentisztelet a gyülekezeti házban**

Csütörtök este 7 óra Kóruspróba a gyülekezeti házban**

Péntek este 6 óra Ifjúsági bibliaóra a gyülekezeti házban

Kéthetente pénteken este 7 óra Női bibliakör a gyülekezeti házban**

Kéthetente pénteken este 8 óra Férfi bibliakör a gyülekezeti házban**

Minden hónap 3. vasárnapja 
     délután 16 óra

Házasköri alkalom a gyülekezeti 
házban** 

További információ: 
www.paty.parokia.hu

CIVIL

Új padokkal gazdagodott, szépült a református temető. 
Köszönjük és becsüljük meg a közösségért végzett munkát.
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Körzeti női csendesnap lesz 
november 5-én, szombaton 

10-15 óra között. 
Erre az alkalomra 

nemcsak pátyi 
nőtestvéreket várunk.

Elcsendesedés nőknek

16
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Ismét nagy izgalommal várta minden gondos 
gazda, illetve gazdasszony, hogy megmérettessen 
a lekvárfőző tudománya a hagyományőrzők immár 
hagyományos lekvárnapján a Hagyományok Há-
zában. 

A kellemes őszi napon az egyesület tagjai bog-
rácsban  főzték a lecsót, csomagolták a levendulát hogy 
kellemesen teljen a várakozás míg minden pályázó 
meghozza a már befőzött lekvárjait a lekvármustrára. A 
zsűri tagja között most is jelen volt a polgármester, Székely 
László, a Pátyi Kurír főszerkesztője, azaz jómagam, s a 
zsűri elnökének egyöntetűen Szabó Andrásné Vilma 
nénit jelöltük meg. No, a lekvárok közül már nem 
ennyire könnyen tudtuk a helyezetteket kiválasztani, 
mert sok finomság érkezett. A viszonylag hosszas íz-
lelgetésnek végül meglett az eredménye: sárgabarack, 
szilva, birs vitte el az első három helyet, míg a 
közönség a meggyet részesítette előnyben. A zsűri a 
csomagolást is kiemelte, s még egy különdíjat is ado-
mányozott.

Az alábbi táblázatban olvashatók az eredmények.

LEKVÁRNAP VERSENNYEL

MSK z
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MÚLTIDÉZŐ

A januári számban a XVI–XVII. század kezdeti lépé-
seiről, a februáriban a XVIII. század előírásairól, Mária 
Terézia iskolareformjáról, Eötvös József  1868-as népis-
kolai törvényéről, az iskolák építéséről, a tankötelezettség 
bevezetéséről adtunk számot. Az augusztus-szeptemberi 
Kurírban a kántor, a tanító munkájáról írtunk, akik a 
tudás alapjait – a betűvetést, a számtani műveletek el-
sajátítását – plántálták a nebulók fejébe. 

Most pedig lássuk, hogy a tanügy fejlődése, hogy 
tükröződött a pátyi gyermekek életében immár a XX. 
század első negyedében. 

Köszönet Lucz Istvánné Tóth Jolánkának, hogy 
megőrizte és kölcsönadta az 1925-ben készült fotót, 
amit édesanyja, Petrec Jolán kapott a tanító nénijétől.

I – Az elsős és másodikos diákok a református iskola udvar 
felőli nyitott folyosója előtt Fodor Jolán tanító nénivel. 
A gyermekek nevét nem tudjuk azonosítani, de a tanító nénire 
sokan emlékeznek még a mai idősek közül, hiszen évtizedekig 
tanította az itt élőket a „betűvetés” tudományára, többek 
között a cikk íróját és kortársait is.

Hogy történt? Milyen módszerrel? Erről is érdemes szót ejteni! 
A hangok kiejtését mozdulattal kísérték a nebulók. 
A hang összevonását – ami az olvasás alapja – a hang és a 
mozdulat összekapcsolásával oldották meg. A hangok képét, a betűt 
először a levegőben rajzolták meg, mindezt többször ismételve és 
fokozatosan csökkentve a mozdulat nagyságát. A palatábla, az irka, 
a könyv csak sok-sok gyakorlás után került a kézbe.

Múltidéző

A TANÜGY FEJLŐDÉSE ÉS A HÚSZAS ÉVEK

1 

2 

II – A második kép ízelítőt ad arról, hogy milyen volt az évközi (ma félévinek mondjuk) és az év végi értesítő, milyen tantárgyakat 
tanultak a IV. osztályosok.



MÚLTIDÉZŐ

– Páty Faluközösségért Alapítvány kuratóriuma nevében  Szabó Andrásné 

Mindez sokat elmond eleink életéről, neveléséről és a helytörténeti gyűjtőmunkáról.

III – A bizonyítvány elő- és hátlapja önmagáért beszél. Az értesítő könyvecske a helytörténeti gyűjteményünk törzs anyaga, amit 
a leszármazottaktól – több évtizede – köszönettel átvettünk és megőriztünk.

3 

Alkotni vágyó, ötletgazdag hölgyeknek, uraknak, kisebb közösségeknek bemutatkozási lehetőséget kínáltunk az előző számban. A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolható,
.

Egy jelentkező 1-3, illetve sorozat esetén több darabból álló alkotást nevezhet be, az elhelyezés (asztalon, állványon, falon stb.) megjelölésével, illetve a helyigény 
méretének megadásával.
Anyagát tekintve lehet: gyapjú, pamut, textil, papír, üveg, csuhé, vessző, fa, kő stb.
Technikája: szövés, fonás, varrás, kötés, horgolás, faragás, festés, ólomüveg, tűzzománc stb.
Használata szerint: ajtó, ablak, asztal, fali és karácsonyfadísz, több darabból álló életkép stb.
Karácsonyi finomságok: mézeskalács kompozíciók, különböző édességek, amik legalább 2 hétig megmaradnak eredeti formájukban, hogy a látogatók 
gyönyörködhessenek benne.

Ragadja meg az alkalmat! Mutassa meg az Önben rejlő értéket, ügyességet! Várjuk jelentkezését!

 
természetes anyagból készült kézműves munkák bemutatására október 30-ig lehet jelentkezni a 06 30 680 2448 számon

ÚJRA ÉS BŐVEBBEN A KIÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGRŐL!

Köszönet a felajánlott 1%-ért!
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik munkánk megbecsülése jeleként a 2021. évi Szja 1%-át Alapítványunk javára ajánlották fel. A NAV 2022. 

szeptember 26-án 93.026 forintot utalt át a számlánkra, amit a helytörténeti, értékmegőrző tevékenység ismertetésére, népszerűsítésére fordítunk.

Páty Faluközösségért Alapítvány kuratóriuma nevében: Szabó Andrásné 

Páty Faluközösségért Alapítvány kuratóriuma nevében: Szabó Andrásné 

192022. október



20

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

A hirdetések valóságtartalmáért és a hibákból eredő károkért a kiadó nem vállal felelősséget!2022. október

dorko.ildiko@maltai.hu címen, 

GONDOZÓNŐT KERESÜNK

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pátyi Támogató Szolgálata 
gondozónőt keres teljes vagy részmunkaidőben. 

Feladat: fogyatékkal élő ügyfelek saját otthonaikban történő 
segítése, gondozása, Páty és környéke településen.

Feltétel: szociális ápoló-gondozó végzettség, saját gépjármű megléte.  

vagy a 30 9040470-es telefonszámon 

Jelentkezés: 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pátyi Támogató Szolgálata 
gépjárművezetőt keres teljes vagy részmunkaidőben. 

Feladat: fogyatékkal élő ügyfelek szállítása, 
9 személyes kisbusszal, B kategóriás jogosítvánnyal.

dorko.ildiko@maltai.hu címen, 

GÉPJÁRMŰVEZETŐZ KERESÜNK

vagy a 30 9040470-es telefonszámon 

Jelentkezés: 
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A hirdetések valóságtartalmáért és a hibákból eredő károkért a kiadó nem vállal felelősséget! 2022. október



 kurir@paty.hu vagy 06 (23) 555 533HIRDETÉSI INFORMÁCIÓK
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A hirdetések valóságtartalmáért és a hibákból eredő károkért a kiadó nem vállal felelősséget! 2022. október

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

AZ ÖN HIRDETÉSÉNEK HELYE!

Páty Önkormányzatának lapja

Bővebb információk:

 kurir@paty.hu
06 (23) 555 532

AZ ÖN 
HIRDETÉSÉNEK 

HELYE!

Páty Önkormányzatának lapja

Bővebb információk:
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