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MSK z tördelés, korrektúra

LÉPJEN BELJEBB!



BEKÖSZÖNTŐ

Év vége felé közelegve fontos a visszatekintés, amit az Önkormányzat számára a jogszabály 
is előír az éves közmeghallgatás (sajátos Képviselő-testületi ülés) keretében. Képviselő-
testületünk november 28-án tartotta meg ezen rendkívüli ülését. Alábbiakban a Kurír olva-
sóinak is összefoglalom a 2022-es év főbb önkormányzati adatait, illetve eseményeit.

Az év elején még a Covid-járvány hatására születtek a döntések és a költségvetés akkori tervezését is ez hatá-
rozta meg. A 2 milliárdos eredeti költségvetésünk év közben 669 millió forinttal bővült. A harmadik félév alapján 
jól alakulnak az eredmények és minden ellenkező híresztelés ellenére, egy biztos tartalékkal tudjuk kezdeni a 
következő évet. Ugyanakkor a jövő év sem lesz egyszerűbb az uniós szankciók hatására megemelkedő, illetve 
bizonytalan közmű- és energiaárak miatt. A gázszerződésünk, melyet 2020-ban kötöttünk fix árral, három évre 
szól és biztosítja még egy évig a mostani piaci árak mellett már kifejezetten alacsonynak számító energia árat. 
Jövőre is szeretnénk megtartani azokat a szolgáltatásokat, amelyek nem kötelezőek, de a minőségi életünket segí-
tik, mint például a helyi közlekedés, amely mintegy 60 millió forintos kiadás. A helyi közösségekre is figyeltünk, 41 
millió forint értékben támogattuk a civil szervezeteket. 

(Folytatás a 4. oldalon)

Székely László – polgármester

MSK zSzádváriné Kiss Mária – főszerkesztő

ÉVES BESZÁMOLÓ

„Mert mindenki a maga dolgában viszi előre a másikat” – fogalmaz 
egyik interjúalanyom a családi közös teherviselés, s az 
egymás megajándékozása kapcsán. S így van ez a nagyobb 
közösségben is, legyen az egyházi, civil, intézményi vagy 
települési szintű. És hónapról hónapra jó látni, hogy ki 
mindenki teszi a maga dolgát, s viszi előre Páty életét. 

Mostani lapszámunkban az ajándékozás különféle mód-
jairól is olvashatunk számtalan példát: időseknek szóló 
műsor, egy-egy értőn tolmácsolt vers, régiek tudásának 
megosztása, faültetés, közös karácsonyvárás…  Megannyi 
saját készítésű ajándék, az egymásra figyelés örömös pilla-
natai! Talán segíthetnek „a zaj diktatúrájában” rátalálni a 
csendre, s a hit-remény-öröm-szeretet gyertyáinak fényénél 
meglátni a legnagyobb ajándékot, amint „az újszülött rügyező 
ágakkal lángot rak a fázó homlokok mögé.” 

Szeretettel kívánok áldott, békés ünnepeket és újévet!
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Önkormányzati hírek
Pátyolgató
Bocskaisokkk
Művháztáji
Interjú – Kolozsvári Antalné
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Balázs Imre József
A bölcsek érkezése 
 
Három bölcs megy a csillagfényben,
Sátortábort vernek az égen.
Fönt és lent közt létrán járnak,
Bentről süt a nap, amire találnak.

 
Napfény lobban egy istállóban,
Nézzük a fényét kis lángokban.
Felnőtt, gyermek lent ül a földön,
Három bölcs jön a kristálygömbön.

„Biztos tartalékkal kezdjük a következő évet”



2022-ben a betervezett beruházásokból a követ-
kezőket sikerült végrehajtani:

– A Zsámbéki-kanyarban található Mályva, Tavasz, 
Liliom utca aszfaltozása és vízelvezetése 58 millió 
forintba került.

– A Petőfi Sándor utcai járdát 17,5 millió forintért 
építettük meg.

– A Hagyományok Háza második üteme (teljes bon-
tással, konyhaépítéssel, burkolatokkal, gépészettel, 
szaletlivel) 52 millió forintból készült el. Amellett, 
hogy az épület nagyon szép lett, már igen népszerű is, 
közösségi alkalmak helyszíne, és bérbe is veszik oda 
illő programokra. 

– Két gyalogátkelőnél (Simi Pékség és Gazdabolt) 
parkolás gátlást telepítettünk a gyalogosok védelmére, 
valamint, hogy megakadályozzuk a szabálytalan par-
kolást. Együttesen 4,5 millió Ft volt.

– Az óvoda különböző épületeinek javításaira, kor-
szerűsítéseire majdnem 30 millió forintot költöttünk. 
(Csibe Óvoda fűtési rendszer korszerűsítése 8,5 millió; 
Tyúkanyó Óvoda utólagos vízszigetelése 2. ütem 3,2 
millió; Tyúkanyó Óvoda tornaszoba bontása, parkoló 
kialakítása 7,7 millió Ft; Tyúkanyó csapadékvíz elveze-
tés 5 millió Ft; Tyúkanyó Óvoda födém hőszigetelése 
és födém megerősítése 3,2 millió Ft kiadást jelentett.

– Új bölcsődét nyitottunk, melynek köszönhetően 
további 40 bölcsődei férőhely létesült Pátyon. A Roz-
maring bölcsőde megvásárlása 260 millió forintba 
került, amelyből 120 millió volt az állami támogatás, s 
az átalakítás további 38 millió forintot tett ki.

– A tavasszal átadásra került a régi magtár felújított 
épülete, amely azóta a Pákics cserkészcsapat ifjúsági és 
missziós házaként működik. A Kormány 230 millió 
forint támogatást nyújtott a felújításhoz.

– A Tűzoltó Egyesület épületének belső átalakítási 
munkálataira 15 millió Ft-ot adtunk.

– A komposztálótelep is elkészült, ahol legális körül-
mények között lehet zöldhulladékot leadni. Idén is 
volt egy sikeres komposztálóláda program, és kedvez-
ményes ágdarálást is szerveztünk.

Beruházások – autópálya lehajtó – szennyvíz

ÉVES BESZÁMOLÓ
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Autópálya lehajtó 
A lehajtó építésével kapcsolatban a kivitelező tájékoz-
tatása szerint jól haladnak a munkálatok és várhatóan 
tartják a meghatározott határidőket. Itt szeretném 
megjegyezni, hogy egyesek közösségi médiában foly-
tatott tevékenységének köszönhetően elkezdett ter-
jedni, hogy nem épül meg a lehajtó mellett a bekötőút. 
Többen megkerestek már ez ügyben, ez egy álhír, 
amelynek semmi alapja nincs. Az építtető NIF ezt cáfolta. 

Az év közepén elkezdődött az autópálya lehajtó és 
a bekötőút építése két ütemben. Az autópálya lehajtó 
nyomvonalában a régészeti feltárásnál találtak két hon-
foglaláskori tarsolylemezt, amelyeknek értéke ritka-
ságuk miatt kimagasló, így Páty bekerülhet a törté-
nelemkönyvekbe is. Először az autópálya és a Biai út 
közötti szakasz épül meg, melynek átadása 2023 
tavaszára várható. Az összekötő út megépülése a 
Zsámbéki-kanyarig hozzávetőleg 2023. december 
végére várható. Jelenleg itt még most is régészeti 
ásatásokat folytatnak, mert komoly lelőhelyet találtak 
a fatelep mögötti területen. Az elkerülő út megépí-
tésével a pátyi „Zsámbéki-kanyar” mostani íve megváltozik, 
egy körforgalomba fut majd be az út mindkét irányból.  
Mindezen beruházásokkal együtt a Rákóczi út is teljes 
hosszában új aszfaltot kap majd. 

Kiemelt feladatnak tekintjük a jövőre nézve, hogy 
Zsámbék és Páty között egy valóban Pátyot elkerülő 
út is épüljön Budajenő és Telki irányából, ami elvezeti 
majd a két község M1-es autópályára irányuló forgalmát, 
tehermentesítve ezzel Pátyot.

Szennyvíz és vízszolgáltatás
A Képviselő-testület döntött arról, hogy a szennyvíz 
és vízszolgáltató rendszert – sok önkormányzathoz 
hasonlóan – átadnánk a Magyar Államnak. Első 
körben nem kerültünk az átadók listájára, mert a 
DAKÖV-höz tartozó kb. 14 önkormányzatból három 
ellenzéki vezetésű település nem ment bele az átadásba, 
az állam pedig első körben csak egyben vette volna át. 
A tárgyalásokat azonban tovább folytatjuk. Szeret-
nénk rövid időn belül megoldást találni a szennyvíz 
rendszerünk állami átadására, illetve bővítésére. 

Mindezekkel párhuzamosan, ahogy arról Jasper 
Lóránt, a DAKÖV főmérnöke, egyetemi docens már 
tavasszal nyilatkozott: „a telep fejlesztésének folyamata a 
szennyvíz-agglomerációs átsorolási terv elkészíttetésének elfo-
gadásával már elindult, ezzel a lépéssel az önkormányzat már 
elindította az eljárást. Az agglomerációs átsorolási terv vezet 
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majd a telep bővítésének várható állami finanszírozásához. 
Ezen folyamat eredményességének előfeltétele, hogy meglévő, 
konkrét igénnyel lehet csak alátámasztani a telep bővítésének 
szükségességét. Vagyis a telepkapacitáson felüli telekosztások 
szükséges feltételei az agglomerációs átsorolásnak és a pályázat 
beadhatóságának. Bármilyen későbbi pályázat csak, már meglévő 
lakossági igényt támogat. Az agglomerációs átsorolás folyamata 
végén várhatóan a már meglévő szennyvíztisztító telep mellé egy 
új tisztítósor kiépítésére lesz anyagi forrás.”

Az állammal folytatott tárgyalások mellett az elmúlt 
időszakban felújítás és egy innovációs pályázat kere-
tében jelentős korszerűsítés is zajlott a szennyvíz-
telepen. Most jön a téli tesztüzem, ez alatt folyamatosan 
további mintákat vesznek, valamint beüzemelik az 
innovációs pályázaton nyert új technológiát (Mikrobi) 
is, amely keretében egy biológiai találmány segítségével 
nagyságrendileg meggyorsítható a szennyvíz ülepítése, 
amelynek hatására nőhet a hatékonyság. A tesztek már 
folynak és nagyon biztatók. 

Székely László – polgármester

Közbiztonság és rend
Továbbra is jónak mondható a közbiztonság települé-
sünkön. Egész évben a betörések száma elenyésző volt.

A rendészet egyik szolgálati járművét lecseréltük 
újabbra, így a rendészet által használt három gépkocsi 
átlagéletkora nem éri el az öt évet. 

Jövőre várhatóan megújul a Telki úti kereszteződés 
melletti, patak feletti kishíd a most nyíló Rossmann 
előtt. Ezzel kapcsolatban már előrehaladott 
tárgyalásokat folytattam a CBA tulajdonosával.

A Kossuth utcai telkek végében a patak mentén a 
földmérő befejezte a mérési munkákat. Erre azért volt 
szükség, mert a patak medre több száz méteren nem 
szerepel a földhivatali térképen, ezt rendezni kell. Illet-
ve a jövőben biztosítani kell a patakmeder kotrásához szük-
séges feltételeket (patak megközelíthetősége) legalább 
egy oldalról. Jelenleg egy környezetvédő szakember 
dolgozik még az anyagon, amint elkészült – várhatóan 
még a télen – tájékoztatjuk majd az érintett lakosokat. 

Örömmel tájékoztatjuk kedves utasainkat, hogy már a biatorbágyi 
vasútállomáson, a MÁV pénztárban is vásárolhatnak jegyet a KanyarGo 
buszra. 

A napijegyek 250 forintba kerülnek, készpénzzel, illetve bankkártyával 
is megvásárolhatók. 

Köszönjük, hogy a jegyvásárlással hozzájárulnak a KanyarGo fenn-
tartásához.

Az óvodapedagógusok állami normatív bérét Páty Község Önkor-
mányzata januártól már havi 90 ezer forinttal egészíti ki. 
Erről döntött Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete novem-
beri ülésén.

ILLETMÉNYKIEGÉSZÍTÉS A PÁTYI ÓVODAPEDAGÓGUSOKNAK

Már a biatorbágyi vasútállomáson, a MÁV pénztárban is vásárolhatnak jegyet a KanyarGo buszra

Lassan előkerülnek a PVK raktárából a karácsonyi világítás elemei. 
Idén is lesz ünnepi díszkivilágítás településünkön decemberben! 

A képviselőkkel egyeztetve úgy határoztam, hogy idén sem marad el az 
ünnepi díszkivilágítás. A pár éve vásárolt energiatakarékos fénydíszek méltó 
hangulatot adnak majd az ünnepekre való felkészülésre.

IDÉN IS LESZ DÍSZKIVILÁGÍTÁS PÁTYON!

Székely László – polgármester

Somogyi Farkas Tamás – önkormányzati képviselő
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Folytatódott településünkön a fásítás: az Önkormányzat szervezésében idén ősszel összesen 33 db 
facsemete került elültetésre. 

A Széchenyi téren, a Kincsem közben, valamint az Iskola utcában az Önkormányzat szervezte meg az ültetést, 
míg a  Bethlen utcában az ott lakók ültették el a fákat.

2006-ban a faültetés után egy emléktábla is kihe-
lyezésre került, mely megörökíti ezt az eseményt. 
Minden évben a Pátyi FIDESZ Csoport tagjai és 
támogatói november 4-én az elhunyt mártírokra mé-
csesek meggyújtásával emlékeznek.

November 12-én, szombaton délelőtt a Pátyi 
FIDESZ Csoport 35 tagja és támogatója családtag-
jaikkal együtt a 16 év alatt kiveszett 11 fát pótolták, így 
11 kislevelű hársfát ültettek el. Ezzel a Pátyi 56-os 
Emlékfasor újra teljes lett. A faültetést Páty Önkor-
mányzata is támogatta.

ISMÉT TELJES A PÁTYI 56-OS EMLÉKFASOR 

Bella János – a Pátyi FIDESZ Csoport elnöke

A Pátyi 56-os Emlékfasort, azaz 56 db kislevelű hársfát 2006-ban, az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 50. évfordulójára a Pátyi FIDESZ Csoport 44 tagja és támogatója ültette el a Pátyot Telkivel 
összekötő (gumi)út mentén, azzal a céllal, hogy a forradalom mártírjai előtt tisztelegjenek. 

FAÜLTETÉS ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZÉSBEN

Bencze Gergő – alpolgármester



Óvodai nevelésünkben feladatunk az érték- és hagyományőrzés megvalósítása.  A hagyományőrzésben 
ma sokan úgy gondolkodunk és teszünk, hogy megpróbáljuk életben tartani a régi szokásokat, értékeket, 
illetve igyekszünk minél többet megismerni, felkutatni belőlük. A valóságban azonban ez éppen for-
dítva van – a hagyományok tartanak meg bennünket, s „Tőle reméljük az erőt, mi utat tévesztettek”.

MÁRTON-NAP AZ ÓVODÁBAN

Idén, mindannyiunk örömére (a Covid járvány gyen-
gülésének köszönhetően) felszabadultan készültünk a 
Márton-napi lámpás felvonulásra  Páty egyik különle-
ges kincsének helyszínére, a Pincehegyre. Mi óvoda-
pedagógusok, közösen gyűjtögettük, illetve állítottuk 
össze e jeles naphoz kapcsolódó mondókákat, versi-
kéket, népköltéseket, dalosjátékokat, kézimunka – al-
kotási ötleteket, párhuzamos fejlesztési tevékenysé-
geket, valamint a Szent Márton nevéhez fűződő legenda 
feldolgozásait. 

A készülődésünk folyamatában az átélt élmények 
erősítették a gyermekek társas érzeteit, a játékokban 
örömüket lelték, az alkotó tevékenységek során saját 
produktumaikban gyönyörködhettek, büszkélkedtek, 
hiszen elkészült a lámpás. A legenda feldolgozásában 
pedig megtörtént a csoda: interaktív játékban, kooperatív 
kommunikációban jelenítettük meg Márton életét, ki-
emelve a pozitív jellemét. Fo
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Úgy gondoljuk, már óvodáskorban fontos meg-
alapozni a fenntarthatóságra törekvő szemléletet. A kéz-
műves tárgyak, amelyet mi magunk készítünk, felérté-
kelődnek a szemünkben, személyes kötődésünk lesz 
hozzájuk, jobban vigyázunk rá, megbecsüljük. 

Szép a folyamat, s nagyon jó tapasztalás, lelassítja 
az embert a mai rohanó világunkban. Szerettük volna, 
ha gyermekeink is megtapasztalják ezt, s a kapott ötle-
teket megjegyzik, tovább viszik magukkal.

OKTATÁS

Csilla néni – Őzike csoport

SZÖVÉS, FONÁS, KÉPKÉSZÍTÉS TEXTIL HULLADÉKBÓL
Az Európai Hulladékcsökkentési Hét idei kiemelt témája, a körforgásos és fenntartható textíliák vol-
tak, középpontban pedig a textilek, ruhák újra használata, újrahasznosítása állt. Ehhez kapcsolódott a 
Szivárvány csoport egy kéthetes projekttel. A szülők által kiselejtezett textíliákból szőttünk, fontunk, 
textil képeket készítettünk. 

Az ismeretanyag feldolgozása során a fő nevelői szándékunk volt, hogy a gyermekeket közelebb vigyük a 
népszokásokhoz, hiszen, a hagyományokban sok-sok derű, élettapasztalat, bölcsesség van, amire érdemes 
„rákapatni őket” már egészen kicsiny korban, mert csak a múltra alapozva építhetjük a jövőt. „Ettől vagyunk mi 
valakik, nemcsak olyan akárkik.”

Vicze Magdolna és Pergel Zsuzsanna – Szivárvány csoport
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Nagy örömünkre szolgált, hogy ebben a tanév-
ben is kaptunk meghívást a Csendes csodák vers-
mondó találkozóra. Hosszú évek óta kihagyhatatlan 
esemény intézményünk számára. 

Tíz tanulóval (5 alsó tagozatos, 5 felsős), valamint 
a felkészítő kollégákkal és szülőkkel vettünk részt a 
november 12-ei találkozón. Boldog voltam, hogy már 
az elsősök is megmérettették magukat. Ráadásul igen 
színvonalas produkciókkal léptek színpadra. A felső-
sök igyekeztek a felhívás alapján Petőfi Sándor-verseket 
választani, a „Petőfi 200” jegyében. Egy hetedikes tanuló 
az édesanyja által költött verset vitte a közönség elé. 
Meglepően sok versenyző szavalatát hallgattuk végig. 
Fantasztikus, hogy mennyi tehetséges, versmondásra 
rátermett fiatal él közöttünk! Meglepetésként szolgált, 
hogy egy nyugdíjas hölgy is szavalt a közönségnek.

Iskolánkból a következő tanulók kiemelkedően 
szerepeltek:
Alsó tagozat:  I. helyezett – Mágedli Írisz Anna 1.c
II. helyezett – Bók Hanna 1.c
Felső tagozat: II. helyezett – Tarr-Péterffy Zoltán 7.c 
(édesanyja, Tarr-Péterffy Márta költeményével)
III. helyezett – Várszegi-Győrfi Ottó 5.c
különdíj – Kérdő Barnabás 5.c

A többi résztvevőnknek is gratulálunk! A helyezet-
teknek pedig óriási elismerés! Külön köszönetet sze-
retnék mondani Szádváriné Kiss Máriának, aki évről évre 
szervezi ezt a nagyon színvonalas eseményt. Köszönet a 
zsűrinek és a Juhász Ferenc Művelődési Központ min-
den dolgozójának, akik részt vállalnak az esemény 
színvonalas lebonyolításában. A résztvevő tanulóink 
és a magam nevében is köszönöm a csodálatos élményt.

BOCSKAISOKKK
www.bocskaisuli.hu
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VERSMONDÓ TALÁLKOZÓ BIATORBÁGYON

                                                                                                           – intézményvezető-helyettes  Silingi Anna 
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OKTATÁS

November 8-án mindkét tagozaton tartalmas és 
élménydús programokon vettek részt tanulóink. 
Köszönet!

Alsósoknál: Pátyi Kertcentrum, Príma Páty, Pátyi 
Virágos, Simon Pékség, Krén Zöldséges, Saci Hair’s 
Fodrászat, Textil Kuckó

Felső tagozatosoknál: MVM Energetikai Zrt. 
Walter Géza, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, dr. 
Simon Béla, Magyar Honvédség, Budapesti Toborzó 
Iroda, Budakeszi, Híd Szociális, Családi és Gyermekjóléti 
Szolgálat, Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gim-
názium, Zsámbéki Premontrei Technikum, Szak-
képző Iskola és Gimnázium, Franz Marianna infor-
matikus, Bokor Gyöngyvér pszichológus

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP
HÁT ÉN IMMÁR MIT VÁLASSZAK? 

A budaörsi diabetológiai szakrendelés már neuropátia-diagnosztikai és ellátó centrumként is működik. 
A neuropátia-ellátást az ellátási területhez tartozó budaörsi és herceghalmi lakosok a közfinanszírozott diabetológiai 
szakrendelés keretében, az ellátási területen kívülről érkezők diabetológiai magánrendelés keretében tudják igénybe venni a 
Budaörsi Egészségügyi Központban. Neuropátia számos okból alakulhat ki, de leggyakoribb oka a diabétesz. 
A neurométerrel történő vizsgálat számszerűsíthető, összehasonlítható és megismételhető eredményeket ad, a kezelés 
hatékonysága utánkövetéssel ellenőrizhető. A szűrővizsgálat teljesen biztonságos, és nem okoz fájdalmat.

NEUROPÁTIA-SZŰRÉS INDULT BUDAÖRSÖN

Budaörsi Egészségügyi Központ

„Az éveid elmúlnak sebesen,
te is leszel idős és reszketeg.
Becsüld és szeresd az öregeket!”

Hosszú évek hagyományaként októberben, az idő-
sek világnapja alkalmából ellátogatunk községünk 
valamelyik idősek otthonába. Ebben a tanévben 
a Naplemente Idősek Otthonában voltunk. 

Dr. Szabó Valéria doktornő meghívásának nem 
először tettünk eleget. Kicsi elsőseink táncoltak, éne-
keltek és rövid versekkel köszöntötték az otthon 
lakóit. Ötödikes tanítványaim szavaltak, egyikük he-
gedűszóval zárta a műsort. Az idősek nagyon örültek 
az iskolások előadásának. Egy-egy verset közösen 
mondtak a gyerekekkel. A szereplés után megven-
dégelték a szereplőket, sőt ajándékot is kaptak, egy 
hatalmas gyümölcskosarat és sok-sok édességet.

Nagyon köszönjük, hogy ott lehettünk és boldog-
ságot vittünk az otthon lakóinak életébe.

LÁTOGATÓBAN

                                                                                                           – intézményvezető-helyettes  Silingi Anna                                                                                                    Silingi Anna és a csoport
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2071 Páty, Kossuth L. u. 77. 06 23 343 550     muvhaz@paty.hu
             Pátyi Művelődési Ház

     
PÁTYI MŰVELŐDÉSI HÁZ

KULTÚRA

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

2022.12.04. 15.00

Várakozás című kiállítás megnyitója és az Éneklő 

Advent rendezvény gyertyagyújtással, közös 

énekléssel, pátyi gyerekek karácsonyfája. Vendéglátó: 

a Bocskai Iskola SZülői Szervezete

Közösségi Ház 

és kertje

2022.12.06. 18.00
Adventi beszélgetés Márton András Jászai Mari-

díjas színművésszel

Hagyományok 

Háza

2022.12.10. 10.00–11.30 Zenepavilon Kővári Eszter Sárával MH Nagyterem

2022.12.10. 15.00
Irodalmi Barangolások Kiss Eszterrel - Utazó Íróink 

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

2022.12.11. 15.00
Éneklő Advent - vendéglátó: a Pátyolgató Óvoda 

Szülői Szervezete

Közösségi Ház 

és kertje

2022.12.18. 14.00 Társasjáték Klub Művelődési Ház

2022.12.31. 18.00 Ady Nyugdíjas Klub szilveszteri bálja Művelődési Ház

DECEMBER

     Hétfő 08.30-09.30

     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

     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

Szuperanyu képző:

Ringató:

Felnőtt néptánc: 

Tatros táncház:

Ovis néptánc:

Ovis angol:

Kismama torna:

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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A Hagyományok Házában november 13-án dél-
előtt nyílt foglalkozást tartott a Tulipánkuckó. Az 
alkalomra általános iskolás korú (7–14 éves) 
gyermekeket hívtunk, akik elhozzák nagymamá-
jukat is egy közös házi-tészta készítő foglalkozásra. 

Kakuk Zsuzsa, a Tulipánkuckó megálmodója tar-
totta a foglalkozást, ahol megtanította a házi-tészta 
gyúrását, nyújtását és annak különböző technikáit. E 
mellett egy időutazáson is részt vehettünk, hiszen visz-
szahozta a régi idők hangulatát, amikor még a falusi 
asszonyok a fonóban együtt dolgoztak, és a szájuk mel-
lett a kezük is folyamatosan járt. Mindegyikkel építve a 
közösséget.

Éppen ezért a programra nagyszülők és unokájuk 
közös jelentkezését vártuk, ezzel felidézve azon régi 
hagyományokat, amikor még a konyhában a nagy-
mamák mellett sertepertéltek az unokáik, akik így egy 
életre ellesték a házi praktikákat, a családi tradíciókat. 
Az együtt töltött idő fontosságát, és azt a feledésbe 
merülő hagyományt, hogy a nagyik megtanítsák uno-
káiknak a legfontosabb családi recepteket szerette volna 
foglalkozás idejére visszacsalni Zsuzsa, akinek az ön-
fenntartás mellett ennek szellemisége vált missziójává.

„Nagy boldogsággal tölt el, hogy Pátyon egy ilyen csodálatos 
környezetben megtarthattam a nagyi és unokája tésztás 
programot. Aztán az a ráadás volt, hogy minden résztvevő 
örömmel, és feltöltődve ment haza. Nagyon szép és szívemhez 
közel álló ez a ház, a kemence, az ősi motívumokkal tarkított 
régi bútorok, az egész berendezése nagyon illik, ahhoz a 
műhelymunkához, ami megvalósult a csodálatos kis csapa-
tommal” – írta Zsuzsa közösségi oldalán. 

Köszönjük a kezdeményezést, reméljük még sok 
ilyen alkalmat tudunk tartani a Hagyományok Háza 
konyhájában.

Kép és szöveg: Művház

HOZD EL A NAGYIT, ÉS TÉSZTÁZZUNK EGYÜTT!

2022 szeptemberében Dekkers Aaron és Végházi 
Patricia vezetésével megalakult a Pokémon TCG 
klub a Művelődési Házban. A klubfoglalkozásokat 
nagy érdeklődés mellett szerdánként 17–19 között 
tartjuk a kisteremben. 

A Pokémon Trading Card Game egy kétszemélyes 
stratégiai kártyajáték, amelyben a játékosok 60 lapos 
paklit használnak a harchoz. A játékosok saját paklit 
építenek Pokémon karaktereket tartalmazó kártyák 
köré, majd felváltva, támadásokkal próbálják legyőzni 
ellenfelüket. Komoly stratégia, tervezés, logika és elő-
relátás szükséges a győzelemhez. 

November 20-án vasárnap megtartottuk első ver-
senyünket is, amelyen tizenegyen vettek részt. Igen 
komoly, izgalmas csaták után az első helyet végül Czvek 
Zoltán szerezte meg, második Berki Zsolt, harmadik 
Simonváros Ádám lett. 

Gratulálunk minden résztvevőnek!

POKÉMON TCG KLUB

Végházi Patricia



12

INTERJÚ

2022. december

A csuhéba zárt történetek titka

BESZÉLGETÉS KOLOZSVÁRI ANTALNÉVAL 
Nem tősgyökeres pátyi, még csak nem is Pest megyéből származik, de csuhé alkotásai megtalálhatók a Pátyi 
Értéktárban, és bekerültek a Pest megyei értékek közé is. Gyönyörű betlehemei évek óta hozzátartoznak a 
pátyi karácsonyváráshoz. Gondosan megmunkált falusi életképei – a Közösségi Ház állandó kiállításán 
– visszahozzák a régi életforma hangulatát, megelevenítik a falu lakóinak mindennapjait. A csuhéba 
zárt történetek titkát Kolozsvári Antalné Erzsike maga fogalmazza meg: „a falusi életképek az én életem.”  
Erről a bő hét évtizedről, Erzsike néni életéről beszélgetünk.

– Erzsike néni ifjakat meg-
hazudtoló energiával serénykedik 
túl a hetvenen is. Most éppen 
mivel foglalatoskodott?

– Áttelelő salátát duggattam, ami-
ből kora tavasszal lesz finom zöldség. 
Nem túl nagy a kertünk, de sok 
minden megterem benne. Állataim 
is vannak: jelenleg 33 tyúk és 5 nyúl 
az állomány, disznókat három éve 
nem tartok. A kolbászhoz már vesz-
szük a húst, de magam ízesítem, és 
a füstölést is én csinálom. Nálunk 
disznóvágáson se volt sose hentes.

– Mindezeket a háztáji gaz-
dasági praktikákat kisgyerek-
ként is látta?

– Sőt, részt vettem, mint akko-
riban minden gyerek mifelénk, az 
összes munkában.

– Ezek szerint nem tősgyö-
keres pátyi, honnan származik?

– Egy kis Békés megyei falucská-
ban, Körösújfaluban születtem 1948-
ban. Négyen vagyunk testvérek, én 
a sorban a harmadik. A szüleim 
földet műveltek, mindig volt saját 
földjük, és dolgoztak a Tsz-ben is, 
ami április és október között nem 
fizetett, sőt, ha nem jól zárt, akkor 
még vissza is kellett fizetniük. Így 
rendszeresen vállaltak még kukorica-
földet művelésre, a suliból elenged-
tek minket kukoricát törni. Gyerek-
ként is sokat dolgoztunk, de nem 
éreztük tehernek, szép gyermekko-
rom volt. Nyolc-kilenc évesen nya-
ranta a nagyinál száz libát legeltettem, 
pirkadatkor keltünk – sehol nem olyan 
gyönyörű a napfelkelte, mint az 
Alföldön! Libaőrzés közben vödör-
szám szedtük a szúrós, fekete szedret, 
amiből nagymamám lekvárt főzött. 
Tízévesen már szekeret hajtottam.   

– A kézügyessége már ekkor 
megmutatkozott?

– Igen, s talán a nagymamámtól 
örököltem, aki nagyon szépen hor-
golt. Az iskolában is kézimunkáz-
tunk, a hímzéseimmel díjakat nyer-
tem. Főző szakkörre jártam, ott is 
ügyes voltam. Szabni-varrni tanul-
tam, s máig szívesen alakítgatok át 
ruhákat. Képzőművészeti iskolába 
szerettem volna tovább tanulni, az 
általános iskolai tanárom talált is 
egyet Szegeden, ahol porcelánfes-
tőket képeztek. Én viszont nem 
akartam egész életemben bögréket 
festeni, a festészet érdekelt, így iskola 
helyett elmentem dolgozni.

– Mikor került a kezébe csuhé?
– Már kisgyerekként kijártam a 

házunk mögötti kukoricaföldre, és 
azzal játszottam, hogy a kukoricák 
haját befonogattam. Meg csutka-
babákat csináltam. Aztán igazán 
már nagymamaként, az unokáimmal 
készítettünk saját kezűleg ajándékot, 
ahol a csuhé is előkerült. Majd jóval 
később, egyszer hoztak hozzánk 
kukoricaszárat, s elnéztem milyen 

A szüleim ugyanis dolgoztak a csép-
lőgép mellett is, s ott gabonával 
fizettek. Apukám megkért, hogy a 
teheneket fogjam be a szekérbe és 
hozzam haza a gabonát. – Ezt meg-
formáltam csuhéból. Nagy kertünk, 
sokféle állatunk volt. A libákat meg-
téptük, a tollat fölvásárolták tőlünk, 
így nem kellett fosztani. Télen disznót 
vágtunk. Önellátásra kellett beren-
dezkedni, mert a faluban nem volt 
semmilyen szolgáltatás… A villanyt 
csak 1961-ben vezették be a telepü-
lésre, addig petróleumlámpával vilá-
gítottunk. Vizet kannákkal hordtuk 
az utcai kútról. Fát vágni, kenyeret 
sütni is hamar megtanultunk. Kilenc-
évesen sütöttem először sósperecet. 
A húgom májusban született, de 
anya nyáron már ment aratni, így 
mi vigyáztunk a picire négy-, illetve 
hatévesen. Tizenhárom évesen pedig 
reggel, iskola előtt takarítani jártam.  
De sokat tevékenykedtünk együtt is, 
nagyon szerettem például a kukorica-
morzsolást, amikor anyukám olva-
sott föl regényeket nekünk és édes-
apámnak, aki nem járhatott iskolába.
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különlegesen fehér és finom, egészen 
elvarázsolt, s elkezdtem vele foglal-
kozgatni. Aztán 1997-ben jött az 
Ügyes kezek kiállítás, amire jelent-
keztem a Közösségi Házba. Ekkor 
még a babáimnak nem volt lába, a 
kezük kezdetlegesen kidolgozva, de 
meglepetésemre, így is nagy sikerük 
lett. Aztán folyamatosan tökélete-
sítettem. Szabó Andrásné Vilma 
ötletére állatokat készítettem, a fi-
gurákba a mozdulatokat is belerak-
tam, mert láttam magam előtt ahogy 
mozdulnak. 

– Ha jól tudom, a Vatikánt is 
megjárták a betlehemei.

– 2010-ben a római „100 jászol” 
nemzetközi kiállításon 2. helyezett 
lett egyik már díjazott munkám. 
Sarlós Erzsike és Vilma biztatására 
még 2005-ben beneveztem a Bet-
lehemi jászol országos kiállításra, 
ahol mindhárom alkotásomat díjaz-
ták. Ezután tíz évig részt vettem, és 
minden évben nyertem. A Magyar 
Kézműves- és Iparkamara kétfor-
dulós pályázatára pedig tíz munkát 
küldtem be a három helyett, és min-
degyiket ott fogták, megkaptam 
alkotásaimra a Magyar Kézműves 
Remek kitüntető címet. Ma már én 
is bátorítok másokat, hogy kézmű-
veskedjenek és mutassák meg magu-
kat, hisz magam is ezt kaptam a 
Faluközösségért Alapítványtól.

– Ekkor már Pátyon éltek. 
Mikor költözött a településre?

– A férjemmel, a hároméves 
lányunkkal, a kétéves fiúnkkal 1967 
novemberében érkeztünk Pátyra. A 
herceghalmi gazdaság perbáli ma-
jorjában a tehenészeténél kerestek 
munkaerőt, ezért jöttünk ide előző 
évben. Itt laktunk, és egy évig itt 
dolgozott a férjem. Ezután vettünk 
házat Pátyon, és a Petőfi Tsz-be 
rögtön munkába is álltunk, már 
mindketten. Két műszakban 54 tehe-
net láttunk el, reggel fél háromkor 
keltünk. Az első télre a gyerekeket 
Körösújfaluban hagytuk. Minket 
gyüttmentnek hívtak, de szükség 

gyerekeimet, és este biciklivel men-
tem értük. 1978-ban megszületett a 
harmadik gyermekem is, s utána ha-
marosan agyalapi mirigy daganattal 
műtöttek. Míg kórházban voltam, a 
15 éves nagylányom látta el a kicsi-
ket otthon. De máskor is ügyelt a 
nagyobb a kisebbre. 1994-ben, 53 
éves korában, meghalt a férjem, s 
itt maradtam pénz és munka nélkül, 
kiskorú gyerekekkel, egyedül. Mivel 
az állatokhoz értettem, anya kocákat 
tartottam és választási malacnak el-
adtam, ez lett a bevételünk. Sok 
éjszakát töltöttem az ólban, hogy 
segítsem a fialást, előfordult, hogy 
31 malac szaladgált egyszerre. A 
gyerekeimet korán megtanítottam 
sok mindenre, főzni, fát vágni, varrni, 
hímezni… Beosztottuk, hogy kinek 
mikor mi a feladata. Mert mindenki 
a maga dolgában viszi előre a mási-
kat is. Mindig sokat beszélgettem 
velük, és amit csak tudtunk, együtt 
csináltunk. Igyekeztem őszinteségre 
nevelni őket, hogy bátran mondják 
el a dolgaikat, hisz, itthon mindent 
meg tudunk beszélni.

– Hogyan készültek, illetve 
készülnek az ünnepekre?

– Családi ünnepeinken elmarad-
hatatlan a tyúkhúsleves grízgalus-
kával, de a mai napig mindenkinek 
sütök szülinapi tortát, a kedvencét. 
Sose engedtem, hogy pénzért ve-
gyenek ajándékot a gyerekeim, arra 
neveltem őket, hogy maguk készít-
senek, mindenki a maga korának, 
képességének megfelelően. A mos-
tani, pénz központú világunkban 
ugyanezt vallom, s az unokáimnak is 
ezt tanítom. Mert addig is, amíg csi-
nálod, arra gondolsz, akinek szánod. 
Ugyanezt szolgálják a közös mézes-
kalács díszítések is, adventben nálunk 
mindenki díszít, most már a déd-
unokáim is. Elég népes a család: a 
párom és a hozzátartozói, a három 
gyermekem, a nyolc unokám és öt 
dédunokám, összesen 23-an ülünk 
karácsonykor a terített asztalnál. 

volt tehenészre, ezért segítettek, hogy 
tavasszal a gyerekeink bekerüljenek 
a bölcsibe és az oviba.

 
– Milyen viszonyok fogadták 

itt Pátyon? 
– A kétezer lelkes kistelepülésen 

sok telek még beépítetlenül állt, a 
Zsámbéki-kanyarban például csak 
a Töki úton sorakoztak házak… A 
mi lakásunkban még villany sem 
volt. (Egyébként azóta is ezen a 
telken lakunk, csak közben épít-
keztünk.) A faluban viszont rendes 
bölcsőde, óvoda, iskola működött. 

– Nem éppen nőnek való fel-
adatokat látott el. Mennyi ideig 
dolgozott tehenészként?

– Húsz évig, és alkalmanként 
még gazdaságban lévő tejcsarnok-
ban is, mert kötelezett rá a főnököm, 
ugyanis előbb szakmunkásképzőbe 
iskoláztak be, majd növény- és állat-
tenyésztési szakközépbe. A két év-
tized alatt megette az egészségemet 
a fizikai munka, ezért könnyebb 
feladatot kaptam, áthelyeztek a 
kastély-udvarba, az Autórepasz 
irodájába, gépkocsi kiadónak. A 
mostani könyvtár helyén dolgoztunk 
mi, a másik szárnyban pedig a 
műhely, az udvaron álltak a nagy 
IFA teherautók, amiket árultunk. 
Aztán megszűnt ez a részlege a 
Tsz-nek, és vándorló munkaerő 
lettem, ahol hiányzott valaki, ott 
helyettesítettem. Ekkor 50%-ra már 
leszázalékoltak, így dolgoztam so-
káig. Miután a Tsz megszűnt, 1996-
ban megszűnt a munkahelyem, s kér-
tem a végleges leszázalékolásomat.

– Ennyi munka mellett ho-
gyan tudta az édesanyai fela-
datait ellátni? 

– Ahogy a szüleink, mi is min-
dig küzdöttünk a megélhetésünkért, 
ezért sokat dolgoztam egész életem-
ben. A bölcsőde, az óvoda mellett 
délután egy néni vitte el magához a Szádváriné Kiss Mária 

mindenki a maga dolgában 
viszi előre a másikat is
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MEGÚJULT A TEMETŐBEN ÁLLÓ SZENT IMRE MŰEMLÉKTEMPLOM

A copf  stílusú templom, melynek 
alapkövét a skót bencések 1779-
ben helyezték el, több lépcsőben – 
2019-től kezdődően – újult meg. A 
korábbi (2002–2004) munkák al-
kalmával elkészült a templom tető-
szerkezetének felújítása és a lábazat 
szigetelése, valamint a torony külső 
vakolása és színezése. A mostani 
programban először (2019) a sek-
restye tetőszerkezete, majd a harang-
toronyban a harang tartószerkezete, 
ezt követően, az idei évben a teljes 
külső vakolat, az épület lábazata 
körüli szivárgó, illetve az épület 
főbejárata előtti díszburkolat és a 
sekrestye, valamint a főbejárat ajtaja 
épült, illetve nyerte el régi szépségét. 
Az épületen belül elvégeztettük a 
sekrestye és egy tároló helyiség teljes 
felújítását is. 

A beruházás összköltsége mint-
egy 32 millió forint. Az idei mun-
kákat a korábbi felújításban közre-
működő Salamin Pál tervei és a Pest 
Megyei Kormányhivatal Építésügyi 
és Örökségvédelmi Főosztálya en-
gedélye és előírásai alapján végez-
tettük el. A kivitelező a HT-BAU Kft. 
volt, Végh Zsolt irányításával. A 
munkák műszaki ellenőrzését Bu-
davári Zoltán végezte.

A munkálatokhoz 24,7 millió 
forintot állami pályázatok útján nyert 
el a Páty Római Katolikus Plébánia 
a Bethlen Gábor Alapkezelőtől. A 
fennmaradó összeg részben a helyi 
önkormányzat címzett, 3,4 millió 
forintos támogatásából, részben pedig 
az önkormányzat által a közteme-
tések biztosítása érdekében, temető 
fenntartáshoz nyújtott évi 1 millió 
forintos támogatások felhasználásával 
került kiegyenlítésre.

Kép és szöveg: Dr. Kővágó István világi elnök – Páty Római Katolikus Plébánia

Páty legrégebbi, ma is használatban álló műemléke, a katolikus temetőben álló Szent Imre templom 
ismét régi szépségében látható. 

Szándékaink szerint a következő 
ütemben az oltár felett található fres-
kó restaurálása következne, ám a 
jelenleg rendelkezésre álló források 
erre már nem elegendőek. A több 
évvel ezelőtt kapott ajánlat szerint 
a freskó restaurálása – akkori áron 
számolva – mintegy bruttó 6 millió 
forint lenne.

A csatolt fotók a felújítást meg-
előzően, illetve a munkák közben 
és végén készültek. Köszönjük a 
Bethlen Gábor Alapkezelő zRt. és 
Páty Község Önkormányzatának 
anyagi támogatását.
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Énekszóval, vásárral, kis műsorral várja a művház 
csapata közös ünneplésre a pátyiakat advent va-
sárnapjain a Közösségi Ház udvarán. 

Már első advent vasárnap is különleges karácsony-
váró hangulatot varázsoltak az egykori tiszttartói lak 
kertjébe a bocskaisok és Kővári Eszter Sára zenész-
társával. A községi adventi koszorún meggyújtották az 
első adventi gyertyát is, ami a hagyomány szerint a 
hitet jelképezi.

Ugyanezen a napon nyílt a Közösségi Házban 
Várakozás címmel kiállítás pátyi alkotók ünnepváró 
munkáiból.

ÉNEKLŐ ADVENT

2022. december

A fotók önfeledt pillanatokat szereznek a nézőknek, felhívják a figyelmet a természet, az épített környezet, a műalkotás 
szépségére, az emberek érzelemvilágára, településünk hangulatára.

Amatőr és profi ill. kezdő és gyakorlott fotósok egyaránt megmérettethetik tudásukat, látásmódjukat abban, amit úgy 
hirdetünk, hogy 

A Páty Faluközösségért Alapítvány 2024-ben ünnepelheti bejegyzésének, ill. működésének 30. évfordulóját. Ezt az 
alkalmat egy falinaptár és képeslapok kiadásával szeretnénk emlékezetessé tenni. Felhívásunk azért időszerű, mert a 
négy évszakból a téli képekkel indítjuk a sorozatot.

Nevezési feltétel: mind a négy fordulóban témakörönként 1 db 20x30 cm-es képet várunk, amely az adott évszakhoz és 
felismerhetően Pátyhoz köthető.

Témakörök fordulónként:
1. Természet szépsége
2. Épített környezet vagy műalkotás
3. Közösségi esemény

Leadás helye: 
A leadás határideje: 

Leadás módja: a képek hátoldalán szerepeljen a fotó címe, a felvétel helye és a jelige. Helyezze el a képeket egy jeligés 
borítékba, tegyen bele egy lezárt borítékot, melyen kívül a jelige szerepel, belül pedig a fotós adatai (név, cím, 
elérhetőség).

Kérjük a résztvevőket, hogy a képek digitális formátumát őrizzék meg, mert szükség lesz rá a naptár és a képeslapok 
készítésénél. A zsűri és az érdeklődők csak a képekkel és a jeligével találkoznak az egyes fordulókon.
A negyedik forduló után a legjobb képekből, a naptárhoz és a képeslapokhoz felhasznált fotókból 2023. november 12-én 
kiállítást rendezünk. A nyertesek jutalomban részesülnek.
A kisborítékokat az eredményhirdetés alkalmával nyitjuk fel, és ekkor tudjuk meg a jeligéhez tartozó fotósok nevét.

Szeretnénk, ha sokan élnének a felkínált lehetőséggel!  Jó fényeket, sok sikert kívánunk!

Páty Faluközösségért Alapítvány 
kuratóriuma

Művelődési Ház – Páty, Kossuth u. 77.
2023. február 28., május 30., augusztus 31., október 31.

MSK z

SZERET FOTÓZNI? AKKOR ITT A LEHETŐSÉG!

Képek pátyiaknak – Pátyról.
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Református híradó
Pátyi Református Egyházközség, 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 95., 06-23-343-386, paty@reformatus.hu, www.patyiref.hu 

ÉVVÉGI KÜLÖNLEGES ALKALMAK A PÁTYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGBEN
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– december 24-én 16 órakor kezdődik a hagyományos 
betlehemes pásztorjáték,

– december 24-én ünnepi éjféli szentmise,
– december 25-én és 26-án, vasárnap és hétfőn, ½ 11 órakor 

karácsonyi ünnepi szentmise,
– december 27-én, kedden, 15 órakor borszentelés a 

Pincehegyen, a Nagypincénél,
– december 31-én, szombaton, 18 órakor év végi hálaadás,
– január 1-én, Szent Család vasárnapján, ½ 11 órakor újévi 

ünnepi szentmise, a családok megáldásával.

– plébános, Páty Római Katolikus PlébániaHarkai Gábor 

2022. december

December 24. szombat,  16 óra
     Karácsonyesti áhítat
December 25-26., 10 óra 
     Karácsony mindkét ünnepén istentisztelet úrvacsora osztással

KARÁCSONYI-ÚJÉVI LITURGIKUS REND A SZENT II. JÁNOS PÁL TEMPLOMBAN ÉS A PINCEHEGYEN

A borszentelés kivételével, a karácsonyi idő liturgiáinak helye a Szent II. János Pál Templom (Páty, Munkás tér).
A község valamennyi lakójának és a lap valamennyi olvasójának Istentől megáldott, szeretetteljes karácsonyt és 
boldog, egészségben töltött, békét hozó új esztendőt kívánok.
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Meglepetésként lelkészünk és karnagyunk zene-
szerzőként is bemutatkozott. Vizi István Jászolágy-
ban ki az ott kezdetű kamaradarabját fiaival adta elő, 
ifj. Vizi István Légy csendes szívvel c. kórusművét pedig 
a pátyi református gyülekezet kórusa énekelte. Cseri 
Zsófia és ifj. Vizi István vezényelt, orgonán Vizi 
Dávid, kürtön Klucsik Dávid, trombitán Bagoly Miklós 
működött közre. Az áhítat végén Földvári Tibor, a 
pasaréti református gyülekezet lelkipásztora ajándékot 
nyújtott át a helyieknek. Kórusunk december 11-én vi-
szonozza a látogatást Pasaréten. (A zenés áhítat felvétele 
meghallgatható a Hanganyagok között a patyiref.hu oldalon.)

ADVENTI ZENÉS ÁHÍTAT

Daróczi Etelka

Maradandó élménnyel kezdődött a karácsony előtti várakozás a református templomban november 27-én. 
Az ige és az ima nemcsak szóban – prózában és versben – szólt, hanem zenében is, különösen 
gazdagon. Gyülekezetünk kórusa és a pasaréti Palló Imre Énekkar zengő hangja, orgona-, kürt- és 
trombitaszó fényezte a lelki ráhangolódást adventre. Felcsendültek híres zeneszerzők művei.

December 31. szombat, 18 óra
     Óévi istentisztelet
Január 1. vasárnap, 10 óra
     Újévi istentisztelet

A karácsonyi ünnepek idején és újévkor a liturgiák rendje a következőképpen alakul:
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HIRDETÉSI INFORMÁCIÓK kurir@paty.hu vagy 06 (23) 555 533

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

Boldog Karácsonyt!

BERECZ ANDRÁS 
ÉNEK- ÉS MESEMONDÓ ESTJE

2023.01.13., péntek 
19.00–20.15 óra

Biatorbágy, Faluház, 
Baross Gábor u.1.
Belépődíj: 2200 Ft

Áldott karácsonyi ünnepeket 
és sikerekben gazdag, 

boldog új esztendõt kíván:

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

Az előttünk álló 2023-as év feltehetően nagyon kemény év lesz, mikor is az infláció és recesszió - gazdasági 
visszaesés - kombinációja fogja megnehezíteni mindennapjainkat, jelentősen magasabb megélhetési költségek 
révén, mint az megszokott volt eddig... Érdemes tehát rá felkészülni... 

Egy ilyen lehetőség lehet akár a Forex, más néven devizakereskedés. 
Ne ijedj meg, nem kell hozzá értened, ugyanis a 7,5 hónapja hatékonyan működő mesterséges intelligenciának 

köszönhetően a kereskedés automatikus, tehát nem kell foglalkoznod/dolgoznod vele, utaznod miatta vagy éppen 
parkolódíjat fizetned, mint egy klasszikus munkahely esetében... Eredményként pedig heti/havi bevételhez 
juthatsz, tehát egy hónapban akár 4 extra bevételt is eredményezhet hetente, vagy havonta 1 nagyobbat... 
A Forex piac napi kereskedési volumene 7,5 trillió dollár!!! Hatalmas likviditás, ami a - kereskedési - nyereség alapja...

NEHÉZ IDŐKBEN HATÉKONY MEGOLDÁS

Az elmúlt hetek nettó hozamait 
a QR kód beolvasása után 

érheted el.

Hagyd, hogy a szakma/világ egyik legjobbja neked dolgozzon!

Bővebb információk: 

Török Zsolt       zolitorokzsolt@gmail.com       +36 70 361 2291

Felhívjuk figyelmét, hogy a fent feltüntetett információk semmilyen módon sem 
valósítanak meg befektetési tanácsadást vagy ajánlást. A leírt információk a 

hirdető meglátásait/tapasztalatait tükrözik és semmilyen módon sem kívánják 
befolyásolni az olvasó tevékenységét, melyekért minden esetben az olvasó 

egyéni döntése szükséges kizárólagos felelősségével.
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AZ ÖN HIRDETÉSÉNEK HELYE!

Páty Önkormányzatának lapja

Bővebb információk:

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

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

Pátyi élelmiszeripari vállalkozáshoz
értékesítő kollégát keresünk.

Fényképes önéletrajzzal jelentkezni az alábbi 

címen lehet: info@inyencmester.com

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, 

GÉPJÁRMŰVEZETŐT KERESÜNK

vagy a 30 9040470-es telefonszámon 

Jelentkezés: 
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„Tudom, hogy közeleg már a jó ember fia, 
aki nem tőlem és nem tőled kap életet. 
Néhány pásztornak, akik sohasem öltek 
nyulat, nem hordoznak emberölő 
szerszámot, megjelenik az angyal és 
megjelenik a csillag és tele lesz dallal 
a decemberi hegyoldal.”
(Dsida Jenő)
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