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MSK z tördelés, korrektúra

LÉPJEN BELJEBB!



BEKÖSZÖNTŐ

A mesterségesen előidézett energiaválság kapcsán önkormányzatunk is áttekintette a lehe-
tőségeit. Mint ahogyan azt már többször megírtuk, az elmúlt években igen sok energetikai 
pályázaton indultunk és nyertünk, amelynek köszönhetően az épületeink szigetelése sokkal 
jobb, emellett számos napelem került telepítésre, és az új önkormányzati bölcsődei épület 
pedig hőszivattyús fűtéssel rendelkezik. A korábbi években „ledesre” cserélték a közvilágítást. 
Ezen túlmenően felülvizsgáltattuk az összes önkormányzati épület fűtésberendezését, ahol 
kellett ott megtörtént a javítás.

 Páty Község Önkormányzata NEM ZÁR BE egy intézményt és épületet sem a télen!
A képviselő-testület legutóbbi ülésén a hőmérsékletek szabályozásával kapcsolatban pedig úgy döntött, hogy 
– a Polgármesteri Hivatalban 20 fok lesz.
– a Művelődési Házban, ahol nincsen folyamatos jelenlét, ott 19 fok.
– az óvodákban és a bölcsődékben pedig 22 fok.

A gázszolgáltatóval több éves szerződésünk van előre meghatározott árral, amely jövő őszig tart. Az elek-
tromos áram ára a szolgáltatóval kötött megállapodás szerint jövőre 3 forinttal emelkedik kilowatt óránként, ami 
fél évig biztosan marad. 

A képviselő-testület – ugyan nem egyhangúlag –, de fizetésemelést hagyott jóvá a magas háborús infláció miatt 
az óvodai, bölcsődei és hivatali dolgozóknak. Ez szerintem elkerülhetetlen volt, hiszen az infláció miatt a munkál-
tatók mindenhol béremelést hajtanak végre.

Az Önkormányzat fel fogja mérni, hogy szociális alapon hol van szükség segítségre, és azok, akik valóban 
megfelelnek a feltételeknek, segítséget kapnak majd.

Székely László – polgármester

MSK zSzádváriné Kiss Mária – főszerkesztő

NEM ZÁRUNK BE EGY INTÉZMÉNYT ÉS ÉPÜLETET SEM A TÉLEN

„Volt emberek./ Ha nincsenek is, vannak még. Csodák./ Nem téve 
semmit, nem akarva semmit,/ hatnak tovább.” – mondja Koszto-
lányi a halottakról. Rájuk emlékeztünk: októberben a nemzeti 
hőseinkre, novemberben a saját életünk csoda-embereire. 
Akiket tisztelünk, akiket szeretünk, akiknek az emléke nem 
árnyékot vet ránk, élőkre, hanem „fényes, szelíd és ragyogó” és 
cselekvésre, helytállásra, kitartásra ösztönöz, amire manapság, 
e kiszámíthatatlan, bizonytalan, zűrzavaros világunkban tán 
nagyobb szükségünk van, mint valaha. Advent felé tartva 
vegyünk bátorítást példájukból, s figyelmezzünk szavukra: 
„Építsetek olyan házat, / Gyógyítsátok a világot!”
Tisztelettel Enyészet havában,

332022. november

EMLÉKEZZÜNK!
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Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete
képviselő-testületi ülést, mint közmeghallgatást tart a Művelődési Ház nagytermében. (2071 Páty, Kossuth L. u. 77.)

Napirend: 1. A polgármester beszámolója a 2022. évben elvégzett feladatokról, fejlesztésekről.

                   2. Közérdekű javaslatok, hozzászólások.

A közmeghallgatás során a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a szerint Páty lakossága 

és a helyben érdekelt szervezetek képviselői szóban és írásban a helyi közügyeket érintő javaslatokat fogalmazhatnak meg és kérdéseket tehetnek fel. 

Az elhangzott javaslatokra, kérdésekre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni.

 2022. november 28. napján (hétfőn) 18 órakor 

MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSRA



TÁJÉKOZTATÓ A ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁRÓL

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosokat, hogy idén kizárólag a Depónia zöldhulladék matricáival ellátott, vagy a kifejezetten erre a célra vásárolható depóniás 
zöldhulladékos zsákok lesznek elszállítva.

Ennek egyik oka, hogy jelentősen megnőtt a szállítás költsége, a Depónia pedig kapacitás hiányában idén ezeken felül nem tud többet elvinni. Az 
Önkormányzatra is évről évre egyre nagyobb terhet rótt az őszi ingyenes elszállítás, amely emellett elképesztő mennyiségű műanyag hulladékot is generált. Az 
Önkormányzat ráadásul nem szállíthatná be közvetlenül a pátyi ipari komposztálóba a matrica nélküli lakossági zöldhulladékot, mivel ez állami monopólium, 
csak a Depóniával szerződhetünk.

A Depónia november 4-i nap mellett, az Önkormányzat kérésére, 
Javasoljuk mindenkinek a komposztálás lehetőségét, ezért is oszt 2020 óta minden évben az önkormányzat ingyenesen komposztládákat, ezt a lehetőséget 
jövőre is meghirdetjük. Ha szükséges, a Depónia által biztosított 8 db zöldhulladékos matrica felhasználható, de a legkörnyezetbarátabb megoldás az, ha 
hagyjuk a fa alatt elkorhadni a leveleket, vagy a saját komposztálónkba helyezzük.

Az önkormányzat idén először ágdarálási akciót hirdetett. Aki erről lemaradt, vagy olyan megoldást szeretne, hogy a darálékot is szállítsák, vagy avart 
szeretne leadni, annak tudjuk ajánlani a Pátyi komposztáló (M1 biokomposzt Kft.) lehetőségét, akik vállalják a zöldhulladék háztól való elszállítását is, illetve a 
telephelyükön személyesen is leadható. Személyes leadás esetén 100 kg kerül bruttó 2794 Ft-ba. Háztól történő elszállítás esetén egy köbméter zöldhulladék 
elszállítása bruttó 4500 Ft, akár ágakról, akár avarról van szó.

további egy alkalommal, november 18-án pénteken szállítja el a zöldhulladékot. 

Elérhetőségük: E-mail: info@m1biokomposzt.hu  –  Telefonszám: +36 30 593 5316  –  www.m1biokomposzt.hu

Október közepén az autópálya lehajtó és a nyugati 
bekötőút építésével kapcsolatos megbeszélésen vol-
tam a beruházóval és a kivitelezők képviselőivel, 
pár nap múlva pedig Menczer Tamás ország-
gyűlési képviselővel, a NIF felelős vezetőivel, 
illetve Tarjáni Istvánnal, Biatorbágy polgármesteré-
vel közösen bejártuk a területet.

A kivitelező ígérete szerint jövő év végéig a lehajtó 
és a bekötőút is megépül, a korábban tervezett és 
közzétett határidőket előreláthatólag tartani tudják. 
Kérésemre Menczer Tamás országgyűlési képviselő 
úr megígérte, hogy a beruházást követően támogatja, 
hogy elérjük egy valóban Pátyot elkerülő út tervezését 
és megépítését, amely a Zsámbéki útról közvetlenül 
Telki és Budajenő között húzódna és mentesítené a je-
lenlegi átmenő forgalom jelentős részétől településünket.

A jelenleg futó HÉSZ módosítás kapcsán érdemes 
megemlíteni, hogy az önkormányzat megtesz min-
dent, hogy megfelelő forgalom csillapítás mellett falun 
belüli gyűjtőút maradjon (ne váljon elkerülővé) a Határ 
út és a Bóbita út vonala, vagyis más néven a szerkezeti 
terven kb. 20 éve szereplő északi-gyűjtőút. Erről a 
Képviselő-testület fog dönteni még ebben az évben.  
A Határ út és a Bóbita út összenyitását egy valódi 
elkerülőút megépítéséig nem tervezzük. Javában el-
kezdődtek a bekötőút építésének előkészületei is a 
Zsámbéki-kanyarhoz. A beruházást az állam megbí-
zásából a Nemzeti Infrastruktúra Zrt. (NIF) bonyolítja. 

Közlekedés Pátyon belül és kívül

AUTÓPÁLYA LEHAJTÓ ÉS BEKÖTŐÚT

Székely László – polgármester

A Zsámbéki-kanyar mostani íve megszűnik a jövő-
ben. A fatelep mögött épülő körforgalomba fut majd 
be az út. A következő időszakban zajárnyékoló fal épül a 
Zsámbéki-kanyartól a falu határáig a meglévő töltés 
szélén. A zajárnyékoló fal látványa személy szerint 
engem sem tölt el boldogsággal, de azt a Pest Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi Hatósága írta elő 
kötelezően, mindez pedig az autópálya lehajtó és 
elkerülő út terveiben szerepelt, illetve a lefolytatott 
közbeszerzésnek is része volt. A Zsámbéki-kanyarban 
jelenleg földkábelt vezetnek el a Kölcsey és Rákóczi út 
sarkán, ezért van a lámpás forgalomirányítás. Ezen a 
szakaszon átlátszó zajárnyékoló fal is épül majd körül-
belül 40–50 méter hosszan.

ÖNKORMÁNYZAT
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Énekszóval, beszédekkel, szalagátvágással indult az átadó ünnepség október 18-án délután, majd a 
meghívottak körbesétáltak a Rozmaring Tagbölcsőde épületében. Az alkalmon megjelent Soltész Miklós, 
a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Menczer Tamás, a térség 
országgyűlési képviselője is.

Mint már hírt adtunk róla, Páty Község Önkor-
mányzata megvásárolta a korábbi Kikelet magánböl-
csőde épületét, amelyet a kormány 120 millió forinttal 
támogatott. A 3 csoportos, 40 férőhelyes intézmény a 
Dédelgető Bölcsőde részeként működik, így Pátyon 
összesen 68 bölcsődés korú gyermeket tudnak ellátni. 
Decemberben pedig indul a Dédelgető baba-mama 
játszóklub a még nem bölcsisek számára. Az intézmény-
egység német nemzetiségi jellegű, szakmai programjában 
a gyermekek dédelgetése mellett továbbra is a komplex 
művészetre nevelés és a hagyományápolás áll – tudtuk 
meg Kővári Eszter Sára intézményvezetőtől, aki a meg-
nyitón a munkatársaiból alakult alkalmi kamarakórussal 
énekelt egy német dalt és egy magyar népdalt Kodály 
pátyi gyűjtéséből. 

Az avatón Menczer Tamás országgyűlési képviselő 
hangsúlyozta: válság idején fontos, hogy a kormány 
megerősítse stratégiai céljait. „A kormány a családtámo-
gatási rendszerből semmit nem vesz el, sőt, lehetőség szerint bővíti a 
támogatásokat.” A képviselő többek között beszélt arról, 
hogy a gyermekvállalási kedvet kifejező termékenységi 
ráta Magyarországon 10 év alatt 24 százalékkal emel-
kedett, s ez az érték Európában a legmagasabb.

Soltész Miklós elmondta, az elmúlt 10–12 évben 
80 százalékot meghaladó mértékben, több mint 22 
ezerrel nőtt a bölcsődei férőhelyek száma ország-
szerte. Minderre a kormány 230 milliárd forintot 
fordított. Az államtitkár kitért arra is: Pátyon 1990 óta 
négyezerről nyolcezerre nőtt a lakosságszám, és a tele-
pülés vezetésének nagy kihívást jelentett, hogy megte-
remtse a növekvő igényeknek megfelelő infrastruktúrát.

Székely László, polgármester beszédében kiemelte: 
a tagbölcsőde minden igényt kielégít, s a szakmai 
elvárások mellett az új energetikai céloknak is megfelel, 
mert megfelelő a szigetelése, kizárólag ledes izzókkal 
és napelemmel van felszerelve, és hőszivattyús fűtéssel 
is rendelkezik. A polgármester megköszönte az Állam-
titkárság támogatását és megjegyezte, hogy a teljes kivi-
telezés mindösszesen 300 millió forintba került, amely 
a jelenlegi építési árakat nézve rendkívül költségha-
tékony megoldás a település számára, hiszen egy ilyen 
szintű létesítményt lassan már ennek az árnak a dup-
lájából sem lehetne megépíteni.

Decemberben indul a Dédelgető baba-mama ját-
szóklub, a még nem bölcsisek számára.

Újabb bölcsődei férőhelyek 

MEGNYÍLT A ROZMARING TAGBÖLCSŐDE
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A szépkorúakat Székely László polgármester kö-
szöntötte, kiemelve, hogy „az idősek nem terhet jelentenek, 
hanem erőforrást, akikre lehet számítani családi és társadalmi 
vonatkozásban egyaránt. Egy kutatás szerint a nagyszülők a 
családok 78 százalékában a gyereknevelésben is aktívan részt 
vesznek. Az a szerencsés, ha a nemzet jövőjét a fiatalok és idősek 
együtt szövik.” Majd a legidősebb megjelent hölgynek, 
Kiss Jánosné Izsó Teréziának (87), és a legkorosabb 
úrnak, Bella Jánosnak (82) emléklapot és egy kis aján-
dékot adott át. A remek étel és a kedves felszolgálás 
mellett a vidámságról, a lelki felüdülésről pedig Kővári 
Eszter Sára és Kristó Lajos gondoskodott a szívmelen-
gető, nosztalgikus operettdalokkal és magyar nótákkal.  

Páty Község Önkormányzata a szociális kiadások emelését tervezi jövőre. Az idei évben a lakosság 
terheit kedvezőtlenül befolyásoló gazdasági változások hatására év közben kellett növelni ezen önkor-
mányzati támogatások összegét. 
 Ide tartozik a: – gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás

          – ápoláshoz nyújtott települési támogatás
          – rendkívüli települési támogatás

Úgy látjuk, hogy az infláció, valamint a megnövekedett energiaárak következtében a rendkívüli települési 
támogatásra fordítható keretösszeg szükségszerű és jelentős emelése indokolt a jövő évben. Az önkormányzat 
által szervezett és népszerű nyári napközis tábor kiadásait is szükséges lesz megemelni, ha jövőre is indításáról 
dönt a képviselő-testület.

Szép hagyományt követtek idén is az önkormányzati képviselők, akik saját készítésű székelykáposztával 
látták vendégül a megjelent szépkorúakat az Idősek világnapja alkalmából szervezett ünnepségen a 
Művelődési Házban.

„Az idősek erőforrást jelentenek”

IDŐS PÁTYIAK KÖSZÖNTÉSE A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

MSK z

SZOCIÁLIS KIADÁSOK, TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK

Székely László – polgármester
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AZ ARADI VÉRTANÚKRA EMLÉKEZVE
1849 márciusában – megsemmisítve az akkor már több száz éves magyar alkotmányt – a fiatal Ferenc 
József  osztrák császár kiadta a maga, ún. olmützi oktrojált alkotmányát, amelyben elszakításra ítélte 
Magyarországtól Erdélyt, Horvátországot, Szlavóniát, a Bánságot és Tótországot, lényegében magát a 
trianoni tragédiát készítve ezzel elő. Ez az alkotmány azonban nem lépett életbe, mert a magyar honvéd-
sereg egymás után győzte le a nálánál nagyobb létszámú osztrák haderőt, kudarcot vallott Jellasics, 
Windischgrätz, Schwarzenberg és Haynau is. 

Mikor az osztrák Habsburg-ház 
számára nyilvánvalóvá vált, hogy 
Magyarországot egyedül legyőzni 
nem képes, Ferenc József  önmagát 
megalázva I. Miklós orosz cárt hívta 
segítségül, aki mintegy 200 ezer fős 
sereget küldött, amely június 15-én 
megkezdte a benyomulást a Duklai-
hágónál. Ezt követően a harc Dávid 
és Góliát küzdelmévé vált – s bár a 
magyarok hősiesen helytálltak, sőt 
visszafoglalták Aradot, és a komá-
romi csatában visszaverték Haynau 
táborszernagy túlerőben lévő csa-
patait is –, a végső kimenetel senki 
előtt nem lehetett kétséges, és a 
sokszoros túlerővel szemben Görgey 
vezetésével – mintegy 32 ezer ember 
és 144 löveg – annyi dicsőséges győ-
zelem zászlóvivői és végrehajtói au-
gusztus 13-án Világosnál letették a 
fegyvert az oroszok előtt.

Az Aradon kivégzett tábornokok 
egy része azonban még Világos után 
is fegyverben állt: Damjanich János 
Aradnál, Dessewffy Arisztid és Lázár 
Vilmos tábornokok Karánsebesnél 
és Gr. Vécsey Károly Borosjenőnél. 
Kazinczy Lajos ezredes Zsibónál 4 
ezer katonájával csak augusztus 25-én 
kapitulált, szintén az oroszok előtt. 
Legutoljára, október 4-én Klapka 
György adta át a bevehetetlen Ko-
márom várát. 

Haynau, a „bresciai hiéna” senkinek 
sem kegyelmezett. Ernst törzshad-
bírónak utasításba adta, hogy gyorsí-
tott eljárással, tanúkihallgatások nél-
kül, csak a legfontosabb vádpontra 
szorítkozva kezdje meg a tábornokok 
perét. Aradon, 1849. október 6-a haj-
nalán golyó által végezték ki négyüket, 

Lázár Vilmost, Dessewffy Arisztidet, 
Kiss Ernőt és Schweidel Józsefet, míg 
a többi kilenc vértanúra a legmega-
lázóbb halálnem, az akasztás várt. 

A 12. és a 13. kivégzett tábornok 
Damjanich és Vécsey volt. Damja-
nich János „A veretlen hadvezér” 
Stazán született 1804-ben, szerb ha-
tárőr családban. A tavaszi hadjárat-
ban döntő szerepe volt, s július 11-én 
Kossuth kinevezte az aradi vár pa-
rancsnokává. Négy nappal Világos 
után adta át a várat az orosz csa-
patoknak. A szabadságharc egyik 
legkiemelkedőbb egyénisége volt. 
Lángoló hazaszeretetével, hősiessé-
gével a nagyok között is kimagaslott. 
Katonái rajongtak érte. Sokak szerint

az aradi vértanúktól származó egyik 
legszebb imádságot hagyta ránk, 
melyet ekképp fejezett be: „Áldás reád 
Arad! Áldás a szerencsétlen hazának!”

A 13. tábornok, Gróf  Vécsey 
Károly Pesten született 1807-ben. 
Apja lovassági tábornok, a magyar 
nemesi testőrség utolsó parancsnoka 
volt, nővére udvarhölgy, Ferenc 
József  egyik nevelője, és míg apja 
és testvérei a császár szolgálatában 
maradtak, Vécsey Károly a magyar 
alkotmányra, a magyar kormányra 
esküdött föl, „Szegre akasztom osztrák 
kardomat, magyar vagyok, hazámmal 
tartok…” jelentette ki. 1848 decem-
berében tábornoki kinevezést kapott. 
Nagyváradi városparancsnok, majd
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az Aradot ostromló és azt elfoglaló 
sereg vezére, aki az augusztus 9-i 
temesvári csata után fedezte a 
magyar fősereg visszavonulását. A 
világosi fegyverletétel idején Temes-
várt ostromolta, és csak egy héttel 
később tette le a fegyvert a cári 
csapatok előtt. Mivel családja hű 
maradt a császárhoz, de ő nem, 
ezért a legnagyobb büntetést kapta: 
végig kellett néznie társai haláltusáját. 
A gróf  – nem lévén már kitől elbú-
csúznia – az előtte kiszenvedett 
Damjanich-hoz lépett, s bár a földi 
életben nem szívelték egymást, le-
hajolt, és megcsókolta a kezét, és 
ezekkel a szavakkal lépett a bitófa 
alá. „Isten adta a szívet, lelket nekem, 
amely népem és hazám szolgálatáért 
lángolt.” 

KÖZSÉGI MEGEMLÉKEZÉS OKTÓBER 23-ÁN

Sebestyén Hajnalka – elhangzott a községi megemlékezésen

„Isten áldd meg a magyart” – hangzott nemzeti imádságunk a zsúfolásig megtelt Művelődési 
Ház nagytermében, ahol dr. Sebestyén Hajnalka történész, önkormányzati képviselő beszéde 
után a Bocskai István általános iskolás diákok idézték föl a forradalom eseményeit, a Páty Községi 
Kórus Újváry Beatrix és Nagy Márton közreműködésével énekelt, majd az ünnepség koszorúzás-
sal zárult az 1956-os emlékműnél.

Sebestyén Hajnalka a tőle meg-
szokott részletességgel és ugyan-
akkor lényeglátó megközelítéssel 
beszélt a korszakról és az 1956-os 
forradalom és szabadságharc valós 
tényeiről. „A második világháborút kö-
vetően az orosz megszállás biztosította 
hátterüknek köszönhetően Magyarorszá-
gon átvette a hatalmat a Magyar Kom-
munista Párt a négy moszkvai emigráns 
kommunista, Rákosi, Gerő, Révai és 
Farkas vezetésével. A korábbi állami és 
egyházi vezetőket – a nép ellenségének 
bélyegezve – elűzték, bebörtönözték vagy 
kivégezték. Az ország új vezetői úgy 
gondolták, hogy joguk van rendelkezni a 
magyar emberek életével és vagyonával, 
miközben nem voltak egyebek bábuknál 
– vagy ahogyan azt maguk is bevallották –,

vazallusoknál a szovjetek sakktábláján.” – 
mondta a történész, aki a továbbiak-
ban a forradalom közvetlen előz-
ményeiről szólva hangsúlyozta, hogy 
„október 6-án újra temették az általuk 
korábban kivégzett kommunista belügy-
minisztert, Rajk Lászlót, és a temetésen 
Apró Antal a múlt hibáinak felszámo-
lásáról beszélt, majd néhány nap múlva, 
ugyanő teljes felhatalmazást kért és kapott 
arra, hogy a partizánszövetséget felfegy-
verezve a Földművelésügyi Minisztérium 
tetőjéről a Parlament előtt összegyűlt, a 
forradalmat éltető és a magyar himnuszt 
éneklő, fegyvertelen tömegbe lövessen. Több 
mint 1000 halott maradt a köveken. Ezek 
után a rendőrség Kopácsi Sándorral és a 
katonaság Maléter Pállal az élen átállt a 
felkelők oldalára, és október 30-ra győzött

a forradalom, véget ért a fegyveres harc. 
Az új kormány Nagy Imre vezetésével 
az ország függetlenségéről, az orosz csa-
patok kivonulásáról, a Varsói szerző-
désből való kilépésről és a gyűlölt ÁVH 
felszámolásáról beszélt, amit a szovjet 
elvtársak is elfogadtak.” A béke nem 
sokáig maradt fenn, mert „a világ 
közvéleményének figyelemzavarát kihasz-
nálva, november 4-én hajnalban a Szovjet-
unió hadüzenet nélkül megtámadta Ma-
gyarországot” – fogalmazott Sebestyén 
Hajnalka hozzátéve, hogy „az újra 
fegyvert fogott magyar szabadságharcosok 
példátlan módon, nyolc napig tartották 
magukat a hatalmas túlerőben lévő szovjet 
hadsereggel szemben, mert ahogyan ők 
mondták, nem volt idejük megijedni, nem 
menekültek el, mert nem menekülhettek el.
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November 11-ig a vidéki ellenállások 
után elesett a Széna téri, a Gellért-hegyi, 
az Óbudai, a Corvin közi, és utolsóként 
a csepeli is. A megtorlás szörnyű volt, és 
véresebb az 1849-esnél. Mintegy 400 
embert végeztek ki, több mint 21000 főt 
börtönöztek be, 18000 személyt inter-
náltak. A börtönökben sokakat brutálisan 
megkínoztak, vallattak, köztük számos 
nőt és gyermeket. Az 1957. évi 4. 
törvénnyel lehetővé tették a 16 év feletti 
fiatalkorúak esetében is a halálbüntetés 
kiszabását. A szovjet hadsereg által 
elfogottak közül több száz főt szovjet 
hadbírósági eljárás során végeztek ki, és 
mintegy 860 embert deportáltak a Szov-
jetunió kényszermunkatáboraiba. 200000 
ember elhagyta az országot. De a megdönt-
hetetlennek tűnő kommunizmus rendszere 
düledezni kezdett.”

A bocskais nyolcadikosok pedig 
jelenetekkel, kordokumentumok 
részleteivel, versekkel idézték meg a 
forradalom és szabadságharc nap-
jait, míg a Páty Községi Kórus az 
alkalomhoz illő dalokat énekelt. 
Majd a hagyományoknak megfele-
lően az emlékezők fáklyákkal, gyer-
tyákkal indultak az 56-os emlékmű-
höz, ahol a községi önkormányzat, az 
intézmények és civil szervezetek 
képviselői helyezték el a kegyelet 
virágait. 
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Idén ősszel is megrendezésre került a Bocskai 
István Általános Iskolában a papírgyűjtés, ami na-
gyon kedvelt „csapatépítési”  program a gyerekek 
körében. Közel 17 000 kg papírt gyűjtöttek össze a 
gyerekek a szüleik segítségével. Hagyományaink-
hoz híven, most is az osztályok gazdagodnak a 
papírgyűjtésből befolyt összegből.

Ezúton is megköszönjük a PVK segítségét, hogy 
biztosította a helyszínt számunkra és a mázsálókat is, 
valamint a helyi könyvtár vezetőjének, Kollár Péter-
nek az eszközök megőrzését. Hálás köszönet a szülőknek, 
akik jelen voltak és segítettek abban, hogy ezen a két 
napon minden zökkenőmentesen működjön. Kö-
szönet Páty lakosságának, hogy támogatták a gyere-
keket papírral!

Külön köszönet az intézmény vezetőjének, Fenyvesi 
Zsoltnak, hogy az első helyezett osztályok, a 3.a és a 
6.b, szabadnapot kapnak ezért a kimagasló teljesít-
ményért. Valamint köszönjük a második helyezett 2.b 
és 7.b osztályok nevében a Cukorborsó Étterem fela-
jánlását, ami osztályonként három-három pizza. A har-
madik helyezett 4.a és 8.a osztályok nevében köszönjük 
a biatorbágyi Andrész Cukrászda által felajánlott osz-
tályonkénti egy-egy darab tizenhat szeletes tortát.

Kicsit szakítva a hagyományokkal extra díjakat is 
osztunk idén. Kimagaslóan teljesített az 1.b osztály, az 
ő nevükben köszönet Erdélyi Anetta (Élj, Mozogj, 
Nevess Egyesület) felajánlásáért, ami luficsoda 
édességgel az alján, ugyanezért köszönet a talicskások 
nevében is. Idén a talicskázók közül különdíjban ré-
szesül az az osztály, amelyik a legtöbb tanulót dele-
gálta, vagyis a 6.b osztály, ők a C’est La Vie Café jóvol-
tából forró csokizáson vehetnek részt.
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A Bolyai Matematika Csapatverseny megyei for-
dulójában a 6. évfolyamosok „Bocskaisok” csapata 
2. helyezést ért el a 92 induló csapatból.
Név szerint: Csikós Attila, Fésüs Dalma, Karsai Botond, 
Varga Domos. Felkészítőjük Varga Balázsné tanárnő. 
Szívből gratulálunk és további sikereket kívánunk!

                                                                                     

Október 6-án az aradi vértanúkra emlékeztünk. A műsort 
a 6.b és 6.c osztály előadásában tekinthettük meg a 
Művelődés Házában. A gyerekek felkészítői Barna 
Anita tanárnő és Romhányi László tanár úr voltak. 
Köszönjük a nagyon színvonalas előadást.
                                                                                                               

ŐSZI PAPÍRGYŰJTÉS

Zilahy Zsófia és Veres Krisztina – SzüSze

ISKOLÁNK LEGÚJABB BÜSZKESÉGEI

 Silingi Anna – int.vez.helyettes

„Kezét – mert ő ölt, maga a király
egy nép arcába törölte bele.
Nem volt e földnek Petőfije már!
Így kezdett lenni Ferenc Józsefe.” Illyés Gyula 

AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJÁN

 Silingi Anna
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Október első hétvégéjén iskolánk németül tanuló 
alsós diákjaival három csodálatos napot töltöttünk 
Ausztriában. Megcsodálhattuk Bécs látványos-
ságait: a Hundertwasser-házat, a Stefansdomot, 
a Rathaust, a Parlamentet. Sétáltunk a bécsi „Váci 
utcában”, a Grabenen, megpihentünk a rózsás 
Stadt parkban és a Schönbrunn-i kastélyparkban. 
Izgatottan fedeztük fel a Technikai Múzeumot és 
a Tenger Házát. Szállásunk Semmering mellett, 
Langenwangban volt, innen vettük célba a távol-
ban magasló Schneeberget.

Itt egy beszámoló erről a felejthetetlen három 
napról Dani Nikitől:  „Egy izgalmas hétvége
Idén lehetőségem volt részt venni egy háromnapos kiránduláson 
Ausztriában. Reggel korán indult a busz. Előtte alig tudtam 
aludni, mert nagyon izgatott voltam. Útközben megálltunk a 
Hundertwasser Hausnál, onnan mentünk a Technikai Mú-
zeumba, ahol sok érdekes dolgot láttunk – például azt, hogy a 
repülő hogyan működik. Rengeteg dolgot ki lehetett ott próbálni. 
Ezután Bécsben megnéztük a Schönbrunni kastélyt, ahol a kertben 
gyönyörű virágok nyíltak. Egy dombra is felmentünk, ahonnan 
fantasztikus kilátás nyílt a kastélyra. Sokat kellett gyalogolni, 
ezért a nap végére jól elfáradtunk. A szálláson mindenki korán 
elaludt. Másnap a Lindt csokoládégyárba mentünk, ahol egy 
német nyelvű filmben megnéztük, hogyan készül a csoki. Szuper 
volt, hogy vásárolni is tudtam ezekből az édességekből. A követ-
kező programot már nagyon vártam, mert egy fogaskerekű vonattal 
mentünk fel a Schneeberg tetejére. Itt még hógolyózni is tudtunk. 
Ez a nap is hamar eltelt. A harmadik napon elmentünk Bécs 
legnagyobb akváriumába, amit úgy hívnak, hogy Haus des Meeres, 
azaz a Tenger Háza. Csodálatos és színes állatokat figyeltünk 
itt meg. Sajnos a kirándulás hamar véget ért. Én nagyon szívesen 
maradtam volna még. Remélem lesz lehetőségem visszatérni ide.” 

Nemcsak Niki kívánsága ez, hanem egyöntetűen 
mindenkié. A gyerekek nevében is köszönöm a vezető-
ségnek, hogy lehetővé tették számunkra a kirándulást, az 
osztályfőnökök áldozatos munkáját, és természetesen a 
szülők hozzájárulását. „Máskor is menjünk!”

KIRÁNDULÁS A CSODÁLATOS AUSZTRIÁBAN

Józsa Éva – német nyelvtanár

Idén is finomabbnál finomabb ételekkel készül-
tünk a községi CivilÍZáció rendezvényre, amelyet 
a művház csapata, Ujvári Beatrix és Nagy Márton 
évek óta nagy hozzáértéssel és lelkesedéssel szervez. 
Standunknál Fenyvesi Zsolt igazgató úr Jókai 
bablevest főzött, Fenó Ancsi a már híressé vált 
mákos gubáját készítette el vaníliasodóval és 
szilvalekvárral, Oláh Adriennek és fiának, Semjén 
Gájusznak köszönhetően szarvaspörkölttel és pu-
liszkával is jól lehetett lakni. A szülők idén is 
rengeteg sós és édes süteményt készítettek, né-
melyeknek híre szerte járt a Pincehegyen, s egyre 
másra vonzotta a vendégeket hozzánk.

Páty boltosai ismét kitettek magukért: az Erblina 
pékség 15 kg kenyérrel, a Simi pékség 2 zsák kiflivel, a 
Pátyi húsbolt 5 kg zsírral, a Kukli húsbolt 2 szép 
csülökkel, a Cukorborsó étterem 2 sörpad garnitúrá-
val járult hozzá a sikerünkhöz! 

Nagyon köszönjük, hogy a nehéz helyzet ellenére 
ismét támogatták a Bocskai iskolát! Aki ellátogatott az 
iskola standjához, láthatta, hogy milyen sokan voltunk 
és azt is, hogy mindenki milyen jó hangulatban tette a 
dolgát.

A Pátyi Suli Alapítvány számára szépen gyűltek a 
felajánlások, a nap végére több mint 300 000 forint 
jött össze a lelkes vásárlóknak, adományozóknak kö-
szönhetően! A másik komoly eredményünk az volt, 
hogy a helyszínen 148 aláírás gyűlt össze az Iskola utca 
és a Rákóczi utca kereszteződésénél szükséges köz-
lekedési lámpa telepítéséért! A suli portáján továbbra 
is alá lehet írni az ívet.

A sikerünkhöz nagyban hozzájárultak: Szigeti Kriszti, 
Zilahy Zsófi, Gondolovics Kati, Máramarosi-Pallós 
Rita, Veres Kriszta, Ságiné Jándi Tímea, Szántó Ildikó, 
Sós Ági, Velinov Kriszti és Szigetvári Zoltán. Termé-
szetesen az árusításban és az előkészületekben résztvevő 
szülőknek is nagyon nagy köszönet jár! 

A pedagógusok szintén segítették a munkánkat, 
ezért különösen is hálásak vagyunk Czajlik Gabriellának, 
Mészáros Évának és Csák Mónikának.

Reméljük, hogy a következő évben is találkozha-
tunk e remek, közösségépítő gasztro-programon a 
Pincehegyen. Ha hívnak, mi biztosan ott leszünk!

EGY REMEKÜL SIKERÜLT PROGRAM MARGÓJÁRA

Bocskai István Általános Iskola – Szülői Szervezete
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Népi kultúránk értékeit örökítjük át azzal, hogy az irodalmi nevelés részeként népmesei keretet adunk 
nevelési évünknek. Így van ez már harmadik éve. Szeptember 30., a Népmese napja, ekkor nyitjuk, majd 
május végén, a Gyereknapon zárjuk mesés évünket. 

MACSKACICÓK A SZÍNPADON, AVAGY AZ IDEI MESÉS ÉV SZTÁRJAI

 Elvira óvó néni

A kiskakas gyémánt félkrajcárja és a Csillagszemű 
juhász után az idén a Macskacicóra esett a válasz-
tásunk.  A Művelődési Házzal együttműködve, hiszen 
ők biztosítják a helyszínt, megajándékoztuk a gyerekeket 
Benedek Elek születésnapja alkalmából egy mese-
előadással. A Dráma munkaközösség tagjai az idén 
népdalokkal és gyermekdalokkal színesítették a mese 
visszatérő elemeit. Az előadás különlegessége az volt, 
hogy a felnőtt szereplőkön túl öt kedves Szivárvány 
csoportos „kiscica” táncolt és varázsolt el mindenkit a 
színpadon. Profizmusukat mutatja, hogy nekik kétszeri 
próba is elegendő volt ahhoz, hogy tökéletesen betöltsék 
szerepüket. Az egyik kislány nagyon aranyosan azt 
kérdezte egy reggel: „Mikor megyünk megint próbálkozni?” 
No, miután „próbálkoztunk”, az eredmény sem maradt 
el. A visszajelzések azt mutatták, hogy élmény volt 
kicsinek-nagynak egyaránt ez a nap. 

Az előadás sikeréhez a háttérképek kivetítésével és 
a technikai megoldásokkal Nagy Marci járult hozzá, 
köszönjük neki.
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Ezen a napon minden csoport kap egy-egy asztalt, 
amit a szülők és az óvónők párjukat ritkító standokká 
varázsolnak pillanatok alatt. Ezekre a standokra kerülnek 
aztán azok a kincsek, amik a nyár folyamán készül-
nek, és a kamránk polcain várják, hogy felhasználjuk 
őket. A szülői felajánlásokból idén is rendkívül széles 
paletta jelent meg. Lekvárok, befőttek, savanyúságok, 
szörpök, a felsorolás akár végtelen is lehetne, mert az 
üvegekbe zárt kincseken kívül még roskadoztak az 
asztalok a süteményektől, az otthon készült kézműves 
kenyerektől, de voltak szappanok, apró levendulazsákok, 
gyorsan elfogyasztható falatkák is.

Óvodánk ezen rendezvénye azonban nem csupán 
ennyiről szól, hanem a találkozásokról is, mert most 
van idő kicsit megállni, beszélgetni, megölelni a tőlünk 
már elbúcsúzott gyerekeket, hiszen mindig szép számmal 
látogatnak meg minket ilyenkor a már iskolás volt 
Pátyolgatósaink. 

És rengeteg konyhai praktika, recept is gazdát cserél 
ilyenkor, hangos nevetésekkel teli, igazi közösség-
alakító délután ez. 

A rendezvény bevétele pedig igazán különleges 
célt szolgál: a ránk bízottak örömét. Hiszen a csoportok 
által gyűjtött pénzből minden esetben az adott csoport 
gazdagodik valamivel. Legyen az egy drágább fejlesztő 
vagy játékeszköz, vagy akár a közeledő adventi idő-
szakban használt adventi naptár apró meglepetései.

Köszönjük a gyermekeink nevében is az aktív 
részvételt, mind a felajánlói, mind a vásárlói oldalon. 
Idén is igazán nagy élmény volt önökkel, veletek 
együtt tölteni ezt a délutánt. 

KAMRÁINK ÉS SZÍVÜNK ARANYA

 – Szívecske csoportLéna néni

Szebbnél szebb, finomabbnál finomabb portékák az asztalokon, stílusosan, gyönyörű őszi dekorációkkal 
színesítve, mert a név kötelez: ez ugyanis a Kamra Aranya rendezvény. Október 6-án a Pátyolgató Óvoda 
udvarán szerveztük meg ismét, immár hagyományosan.
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2071 Páty, Kossuth L. u. 77. 06 23 343 550     muvhaz@paty.hu
             Pátyi Művelődési Ház

     
PÁTYI MŰVELŐDÉSI HÁZ

KULTÚRA

2022. NOVEMBER

Dátum Időpont Program Helyszín

2022.11.03. 19.30 Tatros Együttes élőzenés táncháza MH Nagyterem

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

2022.11.12. 10.30 Kippkopp és Tipptopp zenés bábelőadás MH Nagyterem

2022.11.12. 15.00
Irodalmi Barangolások Kiss Eszterrel – Utazó 
Iróink sorozat: Szabó Magda Görögországban

Közösségi Ház

2022.11.13. 9.00-12.00 Hozd el a nagyit tésztázni! – Tészta Workshop Hagyományok Háza

2022.11.19. 10.00-11.30 Zenepavilon MH Nagyterem

2022.11.20. 16.00-20.00 Adventi kézműves workshop Kingával MH Nagyterem

2022.11.27. 14.00 Társasjáték Klub Művelődési Ház

2022.11.27. 16.00 Adventi kiállítás megnyitó Közösségi Ház

2022.11.28. 18.00 Közmeghallgatás MH Nagyterem

2022. DECEMBERI ELŐZETES

Dátum Időpont Program Helyszín

2022.12.01. 19.30 Tatros Együttes élőzenés táncháza MH Nagyterem

2022.12.03. 10.00-11.30 Eszemadta élőzenés táncház Művelődési Ház

2022.12.03. 18.00 Ady Mikulás Bál MH Nagyterem

2022.12.04. 11.00 Vidám mesék zenés bábszínház MH Nagyterem

2022.12.10. 10.00-11.30 Zenepavilon MH Nagyterem

2022.12.10. 15.00 Irodalmi Barangolások Kiss Eszterrel – Utazó 
Iróink sorozat: Szabó Magda Görögországban

Közösségi Ház

2022.12.10. 18.00
Zeneszalon - Meláth Andrea, a Magyar 
Zeneakadémia tanszakvezető növendékeinek 
estje, Beszélgetőtárs: Harazdy Miklós

MH Nagyterem

2022.12.18. 14.00 Társasjáték Klub Művelődési Ház

2022.12.31. 18.00 Ady Nyugdíjas Klub szilveszteri bálja Művelődési Ház

     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
     Kismama torna:
     Szerda 10.15

     Kedd   9.30-10.30

     Szerda 17.00-19.00

     Kedd-Csütörtök 18.15-19.15 
     és 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

     Hétfő 15.00-18.00

     Csütörtök 14.00-18.00

Dédelgető:

Ringató:

Felnőtt néptánc: 

Tatros táncház:

Ovis néptánc:

Ovis angol:

Baba-mama angol:

Pokémon Klub:

Torna Gizussal: 

Zumba Anettával:

PSE Ritmikus gimnasztika:

Kempo:

Pátyi Kórus:

Sakk:

Henna Hastánc:

Társasjáték Klub:

Nyugdíjas Klubok:
Ady Klub:

Egyetértés Klub:

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
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Az új közösségi teret őshonos, magyar gyümölcs-
facsemetékkel (cigánymeggy, érdi meggy, alma) és 
szintén a Kárpát-medencében honos cserjékkel (fertődi 
málna, piros ribizke) ültettük be, hogy amint termőre 
fordulnak, bárki csemegézhessen a gyümölcsökből. A 
park fókuszában egy kőtábla díszeleg egy idézettel, 
ami a békés együttélést hirdeti, és egy hegedűvel, ami a 
pátyi muzsikus cigányság hagyományos foglalkozására 
utal; helyet kapott a parkban két pad és egy szemetes 
is, hogy bárki nyugodtan megpihenhessen. A parkot 
évelő virágokkal díszítettük, a további virágosítást 
tavasszal tervezzük. 

A park további szépítéséről, fejlesztéséről, virágo-
sításáról vélhetően tavasszal fog tárgyalni a Roma Ön-
kormányzat és a PVK. A települési önkormányzat tervei 
közt szerepel a parkban egy játszótér létrehozása is.

Ezúton mondunk köszönetet a községi önkor-
mányzatnak, a PVK-nak és a Német Nemzetiségi 
Önkormányzatnak az együttműködésért, a projekt 
megvalósításához nyújtott segítségért.

HIVATALOSAN IS ÁTADTÁK A PÁTYI ROMÁK PARKJÁT
2022. október 26-án, szerdán 11 órakor hivatalos megnyitóünnepség keretén belül adták át a Mélyárok 
utca, Burgondia utca és a Csilla von Boeselager utca sarkán lévő Pátyi Romák Parkját. A megnyitón 
részt vett Páty Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata, a Pátyi Német Nemzetiségi Önkormányzat, 
Páty Község Önkormányzata és a PVK képviselői, valamint érdeklődő pátyi lakosok.

Reméljük, hogy sokak örömére szolgál majd a Pátyi Romák parkja, és közösségkovácsoló erővel bír, összehoz 
gyerektársaságokat, kamaszokat, fiatalokat, felnőtteket, időseket egyaránt, hiszen a falu ezen részén ez az első 
közpark. Vigyázzunk közösen a park épségére és tisztaságára! Köszönettel: 
Páty Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjai: Tintér Gabriella, Farkas Márton és Varga István Péter.

A közmeghallgatáson az önkormányzat beszámol 
a 2022. évben végzett tevékenységéről, valamint 

a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek 
képviselői közérdekű kérdést, javaslatot tehetnek 

a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatban.

időpont: 2022. november 21-én 17.00 és 19.00 óra között 
helyszín: Polgármesteri Hivatal nagyterme, Páty, Kossuth u. 83.

időpont: 2022. november 14-én 17.30–19.00 óra között
helyszín: Páty, Polgármesteri Hivatal 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatása:

Német Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatása:

KÖZMEGHALLGATÁSOK

Szeretettel meghívjuk 

adventi gyertyagyújtással egybekötött 
Várakozás című kiállítás megnyitójára a Közösségi Házba. 

Adventben, , 
az program alatt 

is megtekinthető.

november 27-én, 
advent első vasárnapján, délután 3 órakor 

Páty Faluközösségért Alapítvány

december 4-én és 11-én
 ÉNEKLŐ ADVENT 

MEGHÍVÓ KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓRA



Református híradó
Pátyi Református Egyházközség, 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 95., 06-23-343-386, paty@reformatus.hu, www.paty.parokia.hu 
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Idén november 27-én veszi kezdetét az advent, mely egyben az új egyházi év kezdete is, és amely 
Krisztus első eljövetelére, karácsony ünnepére készít fel bennünket. Adventben – az egyházi hagyomá-
nyoknak megfelelően – hétköznapokon (hétfőtől péntekig) hajnali roráték lesznek.

Minden adventi hétköznapon (november 28-tól december 23-ig, hétfőtől péntekig) reggel 6 órakor kezdődnek 
a roráték, szombati napokon, az adventi vasárnapokat megelőzően (november 26-tól december 17-ig) este 6 
órakor előesti szentmise lesz, előtte ¼ 6-tól adventi gyertyagyújtás (kivétel december 17-e, amikor a koncert miatt 
a gyertyagyújtás a szentmise keretében lesz) vasárnapokon (november 27-től december 18-ig) reggel 8 órakor 
lesz szentmise.

December 17-én, szombaton, este 7 órakor a Budapesti Monteverdi Kórus ad koncertet. A belépés 
díjtalan, de adományokat a templomi énekvetítő rendszer beszerzéséhez szívesen fogadunk. 

A község valamennyi lakójának és a lap valamennyi olvasójának Istentől megáldott, békés és emelkedett 

Az ünnepi készület idején a liturgiák rendje:

További információ: www.paty.parokia.hu

November 5. szombat
     10–15 óra

Körzeti női csendesnap

November 27. Advent 1. vasárnapja
     10 óra

     17 óra

Jubiláló házaspárok köszöntése az 
istentisztelet keretében

Adventi zenés áhítat a pasaréti Palló 
Imre Kórus és a pátyi gyülekezet 
énekkarának közreműködésével

December 18. vasárnap
     16 óra

Gyermekek karácsonyi ünnepe

December 24. szombat
     16 óra

Karácsonyesti áhítat

December 25-26.
     10 óra

Karácsony mindkét ünnepén 
istentisztelet úrvacsoraosztással

December 31. szombat
     18 óra

Óévi istentisztelet

Január 1. vasárnap
     10 óra

Újévi istentisztelet

ADVENTI LITURGIKUS REND A SZENT II. JÁNOS PÁL TEMPLOMBAN

 – plébános, Páty Római Katolikus PlébániaHarkai Gábor

KÉSZÜLJ ISTENED ELÉ!
Evangélizáció

November 21-25. 
18.00 óra
gyülekezeti ház

Igét hirdet:

Deme Károly 
ny. evangélikus lelkész

Szeretettel hívunk 
mindenkit!

Pátyi Református 
Egyházközség
patyirefi.hu
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ISMÉT ADVENTI KONCERT A BUDAPESTI MONTEVERDI KÓRUSSAL A KATOLIKUS TEMPLOMBAN
December 17-én, szombaton, este 7 órakor ismét adventi koncertet ad Pátyon a Budapesti Monteverdi Kórus 
Kollár Éva Liszt-díjas alapító-karnagy vezetésével. A kórust, mely Magyarországon és Európában az egyik 
legismertebb félhivatásos együttes, Kollár Éva 1972-ben alapította, és idén ünnepli ötvenéves jubileumát.

Dr. Kővágó István – kuratóriumi titkár, főszervező

Keresztjével tüntették ki. 2022. augusztus 20-án a 
Magyar Érdemrend Középkereszt (polgári tagozat) 
kitüntetést vehette át a Pesti Vigadóban. Kollár Éva 
kutatási témái: a kórushangképzés és az előadói stílus 
összefüggései; a karvezetés tanítás új módszertani 
elemei a XXI. században; a zene nyelve – a nyelv zenéje. 
A Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjaként ez 
utóbbi témában tartott székfoglaló előadást 2014-
ben. Kollár Éva alapította meg a Kodály Zoltán 
Magyar Kórusversenyt, a Magyar Kodály Társaság 
társelnöke. 2001-ben szintén a nevéhez fűződik a Fiatal 
Karvezetők Nemzetközi Versenyének megalapítása, 
melyet évente Európa egy-egy városában rendeznek 
meg nagy sikerrel.

Az adventi koncerten felcsendülő művek a kará-
csonyi készület mellett már a Megváltó születésének 
ünnepét is idézik. Műsorra kerülnek egyebek mellett 
Monteverdi, Schütz, Charpentier, Bach, Mozart, Liszt 
és Saint-Saens művei, valamint magyar és európai 
karácsonyi énekek. A koncertet, melynek helyszíne a 
pátyi Szent II. János Pál Templom (Páty, Munkás tér), 
a Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány 
szervezi és támogatja. A belépés díjtalan. Adományo-
kat a templom fenntartásához plébániánk hálás szívvel 
fogad. Szeretettel hívunk és várunk minden zenét 
szerető érdeklődőt.

Számos jelentős hangverseny, fesztivál és nemzetközi 
verseny sikere kíséri az együttes útját Magyarországon 
és Európa országaiban. Az együttes művészi munkájának 
egyik célja, hogy fellépésein népszerűsítse a hazai kortárs 
zeneszerzők alkotásait. Több tucat a cappella (zenei 
kíséret nélküli) kórusmű és oratórium ősbemutatója 
fűződik a nevükhöz. Elnyerték számos hazai és nem-
zetközi kórusverseny nagydíját. Összesen 13 CD le-
mezük jelent meg. Magyarországon és külföldön számos 
rádió és televízió felvételt készített a kórussal.

Bejárták Európa valamennyi országát, partner kapcso-
latokat ápolnak más kórusokkal a világ szinte minden 
táján, így egyebek mellett Ausztriában, Németország-
ban, Franciaországban, Olaszországban, az Egyesült 
Királyságban, de Japánban és az Amerikai Egyesült 
Államokban is.

Több mint 40 kortárs szerző művét énekelte a világon 
elsőként a Budapesti Monteverdi Kórus. Közöttük 
vannak Dobos Kálmán, Fekete Gyula, Gyöngyösi 
Levente, Huszár Lajos, Kocsár Miklós, Koloss István, 
Orbán György, Sulyok Imre, Szőnyi Erzsébet, Tóth 
Péter és Vajda János darabjai és oratóriumai. A kórus 
az elmúlt években több hangversenyt adott a Magyar 
Művészeti Akadémia rendezvényein, a Budapesti Tavaszi 
Fesztiválon és más alkalmakon. Az együttes repertoárja 
igen széles: a reneszánsz polifónia mestereinek alkotá-
saitól kezdve, az európai századok legszebb a cappella 
és hangszerkíséretes műveit énekli. 

A Pátyon élő Prof. Kollár Éva a kórusnak 1972-es 
megalakulása óta karnagya. Akadémikus, a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem Karmester-Karvezetés sza-
kának oktatója, 1999-től az egyetem Doktoriskolájá-
nak Karvezetés Programvezetője. Éva jelenleg há-
romgyermekes édesanya és nyolcszoros nagymama. 
Kóristaként pályafutását a Kapisztrán Kórusban kezdte 
a Budai Ferences Templomban, a Margit körúton. Itt 
ismerte meg későbbi férjét, Tihanyi Örsöt, aki szintén 
a Budapesti Monteverdi Kórus tagja. 1969-ben szerezte 
diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán, 
és 1997-ben itt kapta meg a „habilitált egyetemi tanár” 
címet. Korábban az ELTE zenei Tanszékének vezetője 
volt. 1994-ben Liszt Ferenc-díjjal tüntették ki. 1997-
től 2001-ig Széchenyi Professzori Ösztöndíjat kapott. 
2007-ben Artisjus-díjat, 2011-ben a Budapesti Mon-
teverdi Kórussal Csokonai Vitéz Mihály Közösségi 
díjat kapott. 2015-ben a Magyar Érdemrend Tiszti 



Dr. Bán Mária olajképeit szemlélve kézzelfoghatóan érzékeljük, mennyi erőt, életigenlést adhat az 
alkotás még nyolcvan fölött is.

Mária csak néhány éve jár egy önképző körbe, s azóta kezdett festeni. Nemcsak képei sugározzák a derűt, a 
kedvességet, hanem ő maga is. Amint a megnyitó szereplői és vendégei is körülölelték szeretetükkel: kis csapata az 
Ady Nyugdíjas Klubnak, amelynek lelkes tagja, az Olajág Idősek Otthona (egykori Levendula), amelynek 
közkedvelt lakója, Hajtó Gertrúd művésztanár és tanítványa, valamint a házigazda, Szabó Andrásné bensőséges 
megnyitót varázsoltak a Közösségi Házba. 

ALKOTÁS IDŐS KORBAN

EGY FELÚJÍTOTT KASTÉLY MARGÓJÁRA, AVAGY UTÓSZÓ A KASTÉLYKÖNYVHÖZ

MSK z

MSK z

A szeptemberi nagy sikerű könyvbemutató (Czentár László: A pátyi kastély és lakóinak története) után, 
októberben a Páty Faluközösségért Alapítvány tagjai Székely László polgármesterrel együtt látogattak 
el Bajnára, a Sándor-Metternich-kastélyba.

E klasszicista remekmű hosszú évekig hasonlóan viszontagságos utat járt be, mint a pátyi Splényi-Várady-
kastély épülete. 2016-ra Bajna díszéből is egy elhanyagolt, omladozó, életveszélyes állapotú váz lett – ekkor kez-
dődtek meg azok a tervezői és kutatói munkák, amelyek alapján 2018 és 2021 között újjávarázsolták. Így az 
Ördöglovas Sándor Móric klasszicista rezidenciája ma már régi pompájában tündököl. Talán ilyen jövő várhat 
egyszer a pátyira is? ...
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MÚLTIDÉZŐ

Az előző lapszámban leírt tanítási módszer és a 
képen bemutatott értesítő könyvecskén reformá-
tus elemi népiskola a felirat, de feltételezhető, hogy 
a katolikus iskolában is hasonló volt a tanrend és 
a bizonyítvány is.

Mindkét felekezetnél imádsággal, egyházi énekkel 
kezdték a tanítási napot. A reformátusok az iskolában 
gyülekeztek fél nyolckor, onnan minden osztály átment 
a templomba istentiszteletre. Nyolc órakor vissza az 
iskolába, mert kezdődött a tanítás. Délben, illetve fél 

tizenkettőkor páros sorba állva indultak hazafelé a 
nebulók. A felülvigyázónak – aki általában a legmesz-
szebb lakott – volt a dolga, hogy az úton mindenki 
rendesen viselkedjen és minden felnőttnek hangosan 
köszönjenek. „Adjon Isten jónapot!” harsogták kórusban. 
Ha valaki rendetlenkedett azt másnap jelenteni kellett 
a tanítónak, és akkor jött a „körmös”, a „nádpálca”, ami a 
leckeírás hiányánál is működött, mint fegyelmezési, 
nevelési eszköz. 

1. A református iskolában több gyerek, ezért több 
tanító volt. Az idősek közül sokan emlékeznek még 
Nagy István tanító úrra, aki az egyes számú képen 
látható a III.-IV. osztályosokkal 1932-ben.
Lentről felfelé az alsó sorban a 3. Gál János; 4. 
Pásztor István
2. sorban: 7. Petrecz Terézia; 8. Pásztor Zsófia
3. sorban: 2. Czigány Irén (Gál Jánosné); 10. 
Furuglyás Margit
4. sorban: 1. Czigány Irén (Gungl Jánosné); 2. Gál 
Erzsébet; 4. Hegedűs Julianna; 6. Juhász Etus
5. sorban: 4. Gungl János

Múltidéző
2 

– Páty Faluközösségért Alapítvány kuratóriuma nevében  Szabó Andrásné 

ISKOLÁK PÁTYON A 30-AS ÉVEKBEN

2. A második kép közepén az 1903-ban Kékkúton született fiatal római katolikus kántortanító ül. Ő is a 20-as évek közepén került Pátyra, itt 
alapított családot, és apósával, Molnár István igazgató tanítóval együtt a „kisiskola” tágas, többszobás szolgálati lakásán osztoztak.
A fotót a tanár úr leányától, Karvázyné Molnár Judittól kaptuk a hozzáfűzött adatokkal együtt. I.-II. osztályosok az 1928-29-es tanévben.
Fentről a 2. sorban balról jobbra 1. Czucor Márta (az óvó néni leánya); a 7. Lehottyán Erzsébet (Csuzdi Ferencné)
3. sorban a 3. Szekeres Erzsébet (Szolnoki Mihályné)
4. sorban 5. Kuthy Ákos; 8. Keszler Ferenc (csizmában)
A képen jól látható, hogy a tanterem előtt még nyitott tér van, a gyerekek padok helyett a lépcsőn ülnek. 

1 
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 kurir@paty.hu vagy 06 (23) 555 533HIRDETÉSI INFORMÁCIÓK

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

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

AZ ÖN HIRDETÉSÉNEK HELYE!

Páty Önkormányzatának lapja

Bővebb információk:
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„A tanítás csak információt tölt a fejekbe, 
de a nevelés: növel. 
Nem mennyiséget ad, hanem minőséget. 
Segít egy rózsának igazi rózsává válni. 
És egy gyereknek megtalálni 
és kibontani önmagát.”
Müller Péter
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