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MSK z tördelés, korrektúra

JÁNOS NAPI BORÁLDÁS
A János-napi borszentelés és borivás rituáléját már a XV. századi magyar misekönyvekben is megemlítik. A megszentelt bornak gyógyító erőt 

tulajdonítottak. Ezen a napon a pátyi pincehegyen Harkai Gábor atya áldja meg az újbort és készítőit.



Nem számítunk könnyű évre 2023-ban, de fontos, hogy pozitívan álljunk a megoldandó 
feladatok elé és megragadjuk a kínálkozó lehetőségeket. Az biztos, hogy hasonlóan az 
európai és országos tendenciához, a szokásosnál jóval több pénzt kell majd az energiára 
fordítani, ráadásul most még senki nem tudja megjósolni, hogy a 2023-as esztendő második 
felében milyen villany- és gázárak lesznek. Az viszont biztosnak tűnik, hogy ezáltal kevesebb 
forrás marad majd az önkormányzat költségvetésében fejlesztésekre. A következő fél év fela-

data lesz, hogy az intézmények gázfűtésének alternatíváit is feltérképezzük.
Némi segítséget jelent, hogy a Gazdasági Kabinet decemberi döntése értelmében a Kormány többlettámo-

gatást nyújt a helyhatóságoknak a közvilágítás, az óvodák, a bölcsődék és a gyermekétkeztetés fenntartásában.
A kedvezőtlen gazdasági környezet ellenére az elmúlt 30 év legkomolyabb beruházása az állami finan-

szírozásból épülő autópálya lehajtó építése halad. Az első ütem jövő tavaszra elkészül a Torbágyi útig, majd év 
vége felé a második ütem is megvalósul (itt némileg késleltetheti a munkálatokat a komoly régészeti lelőhely 
feltárása). A beruházás keretében a Rákóczi út teljes hosszában szintén új aszfaltot kap majd.

Legkésőbb nyáron megkezdi működését a település sokáig hányatott sorsú ipari parkja is. A tulajdonos 
HelloParks jóvoltából tavaszra a Telki út melletti parkban bővül a sportolási lehetőségek száma, hiszen egy 
streetball pálya épül a cég támogatásával, amelynek az alapozása már megtörtént.

Természetesen folyamatosan figyeljük majd a pályázati lehetőségeket is. Az ígéretek szerint még a télre 
várhatóan elkészül a Biatorbágy és Páty közötti kerékpárút, a „Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése” program 
keretében az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ megbízásából. A Budakeszi és Páty közötti közös 
kerékpárút kapcsán a tanulmányterv elkészítésének árajánlat kérési fázisában vagyunk.

Végül, de nem utolsósorban eredményes és boldog új esztendőt kívánok Pátynak és településünk minden 
lakójának!

Székely László – polgármester

Szádváriné Kiss Mária – főszerkesztő MSK z
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KILÁTÁSOK 2023-RA

„Forog a szárnyas, a nagy időkerék,/ Egy esztendő, ím, újra eltelék./ Fölvirradott az 
újnak reggele,/ Egész világ reménységgel tele.” – mennyire jó lenne Benedek Elekkel 
egyetértve bízni, remélni manapság az új esztendőben! Mindeközben 
mindenhonnan azt halljuk, s egyéni és közösségi életünkre nézve tán 
magunk is azt valljuk, hogy nehéz évet zártunk, s jó, ha nem nehezebbet 
kezdünk. De biztosan mindenkinek volt felemelő pillanata is! Amikor 
megtapasztalta az összetartozás melegét, a szeretet kiáradását, rácsodálko-
zott a napsugarak ragyogására, a másik örömös tekintetére, vagy belső 
békére talált a külvilág zűrzavara közepette… Mert „apró hópelyhek az örömök, 
szitáló, halk sziromcsodák”! Keressük meg és vigyük magunkkal az óévből az 
újba! És továbbra se feledjük, dönthetünk akként, hogy az adventi gyertyák 
karácsonyon túlmutató, egész évet beragyogó fényében élünk! Kísérjen 
bennünket a hit, a remény, az öröm és a szeretet 2023-ban is!  
Szeretettel Boldogasszony havában:

REMÉNYSÉGGEL TELE

januári, de máris oly jó,
oly érthetetlen,
mint gondolat nélkül a vágy
a szerelemben.

Mikor, még csak az ablakon át,
a kezemre idenyal,
felbámulok, rá, úgy emel, hív
a sugaraival;

(Szabó Lőrinc)
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A Gazdasági Kabinet decemberi döntése értelmében 
a Kormány többlettámogatást nyújt a helytartósá-
goknak a közvilágítás, az óvodák, a bölcsődék és a 
gyermekétkeztetés fenntartásában. Menczer Tamás, a 
térség országgyűlési képviselője közösségi oldalán 
január elején tette közzé a hírt és a részletes listát, mely 
szerint a Kormány 714 141 351 forinttal segíti a 
budakörnyéki önkormányzatokat a megnövekedett 
rezsiköltségek miatt. Ebből Páty 76 323 599 Ft 
támogatást kap.

JELENTŐS KORMÁNYZATI SEGÍTSÉG 
AZ ÖNKORMÁNYZATOKNAK

Székely László – polgármester

A Kossuth Lajos utca és a Kincsem köz kereszteződé-
sénél, valamint a Május 1. utcában egy-egy fekvő-
rendőr épült meg. Mindkét esetben lakossági kérésre 
reagált az önkormányzat: a rendszeresen túl gyorsan 
közlekedő autók veszélyeztették a gyalogos forgal-
mat, és a környéken lakók levélben fordultak az ön-
kormányzathoz.

FORGALOMLASSÍTÁS KÉT UTCÁBAN

Székely László – polgármester

VOLÁN BÉRLETTEL 2023-BAN IS INGYENES A MÁV

Újabb sikert értünk el. A KanyarGo Páty indulásakor 
az volt a cél, hogy minél jobb alternatívát nyújtson az 
autós közlekedéssel szemben. Akkor fogalmazódott 
meg bennünk, hogy el kellene érni, az akkor még 
Innovációs és Technológiai Minisztériumnál, hogy a 
Volánbusz bérlettel rendelkezők ingyen utazhassanak 
a MÁV járatain. Örülünk, hogy az új, Építési és 
Közlekedési Minisztérium is meghallotta a 
kérésünket és további egy évvel meghosszabbította a 
bérletek átjárhatóságát. 

Somogyi Farkas Tamás – képviselő

Önkormányzati és az Alapítvány Páty Fejlesztéséért 
forrásából, valamint a HelloParks felajánlásából egy 
14×15 méteres streetball pálya építése kezdődött a 
Telki út melletti zöld területen a jelenlegi sportpark 
közelében. A pályához szükséges alapozást és a spe-
ciális beton réteg kivitelezését a pátyi ipari parkban 
fejlesztő HelloParks csoport vállalta magára. A palánk, a 
gyűrű és a lánc horganyzott és „vandálbiztos” kivitelben 
készült. Jövő márciusban, amikor az időjárás már 
megengedi, 10 mm-es POLYTAN SE sport burko-
latot terítenek a pályára.

STREETBALL PÁLYA ÉPÜL
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VÁLLALKOZÓI FÓRUM 2022

Az este hatra meghirdetett fórum előtt percekkel már 
megtelt az épület kis tornaterme. A helyi vállalkozók 
idén is szívesen fogadták az önkormányzat meg-
hívását. 

Székely László, Páty Község Polgármestere beveze-
tőjében hangsúlyozta, hogy a fórum célja változatlan: 
meghallgatni a vállalkozókat a saját problémáikról, 
terveikről és tájékoztatást adni az Önkormányzat idén 
elért eredményeiről és a jövőbeni terveiről. A fórum 
most is ezzel indult. 

Ezután Csörgő Enikő, a magyarországi piacvezető 
fejlesztési tanácsadó Goodwill Consulting Kft. mun-
katársa tartott előadást a cégek számára is elérhető 
pályázati lehetőségekről. Köztük kiemelte tavasszal 
várható, komplex településfejlesztést is ígérő GINOP 
PLUSZ pályázatokat, ezek közül részletesebben 
beszélt a KKV-kat érintő munkaerő fejlesztésre 
fordítható GINOP PLUSZ 3.2.1.-2.1. jelűről. Mint 
mondta, a pályázati projektekkel érdemes előre fel-
készülni, mert az lesz sikeres, aki gyorsan tud reagálni 
a várható kiírásokra, többek között a mezőgazdasági, 
a digitalizációs, a fiatal gazda, a borász programokra. 

Az utolsó előadó, a rendkívül sikeres vállalkozó, 
Semsei Rudolf, a VakVarjú éttermek és a Budapest 
Party Service tulajdonosa, a Magyar Vendéglátók 
Ipartestülete alelnöke pedig rendkívül szuggesztív 
előadásában a törzsvendégek és törzspartnerek fon-
tosságára hívta fel a figyelmet. „Michelin csillag nélkül is 
lehet ötcsillagos életünk a vendéglátás világában” címmel 
beszélt arról, miként lehet általában sikeres egy bár-
milyen vállalkozás, illetve miként lehet eredményesen 
vezetni. Kiemelte többek között, hogy egy cég éle-
tében a munkaerő a legnagyobb befektetés, az egyik 
fő pillér a „csapatra hangolva”, mert „ha gyorsan akarsz 
valahova eljutni, akkor menj egyedül, de ha messzire, akkor 
keress társat” – indokolta egy találó mondással. 

Ezután, mintegy spontán zárszóként, Andor Ákos, 
a Bellandor Kft. vezetője szólt pár mondatot a 
kultúra, a helyi közösség fontosságáról és támoga-
tásáról. 

Az előadásokat álló-fogadás és kötetlen beszél-
getés követte a Bocskai István Magyar-Német Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola étkezőjében.

„Ne oda korcsolyázz, ahol a korong van, hanem oda, ahova majd érkezik” – idézte stílusosan a 
vállalkozói fórumot köszöntve a kanadai hoki-csillag, Wayne Gretzky sokakat inspiráló, apjától szár-
mazó mondását Fenyvesy Zsolt iskolaigazgató december 15-én, a pátyi iskolában tartott rendezvényen. Páty 
Önkormányzata ugyanis két év kihagyás után idén adventben újra összehívta a település vállalkozóit.

MSK z
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A VÁLLALKOZÓI FÓRUM MARGÓJÁRA

Páty, különleges helyzetben, sőt különlegesen jó hely-
zetben lévő település. Fokozottan igaz ez 2023-tól, 
hiszen az autópálya lehajtó megépítésével hatalmas 
infrastrukturális előnyhöz jut. Megítélésem szerint a 
község vezetése jól sáfárkodik a már meglévő és 
várható gazdasági lehetőségekkel. A község lakói 
pedig, mint vendégszerető emberek, megkönnyítik a 
már itt lévő és ide igyekvő vállalkozók életét.

Pátynak egy területen azonban még fel kell zár-
kóznia nagyszerű adottságaihoz. Ez pedig a kulturális 
és közösségi rendezvények világa. A nehéz idősza-
kokban van egy terület, ahol nem szabad spórolni, ez 
a kultúra és közösségi rendezvények világa. Közép- és 
hosszú távon is meghozza eredményét, nem is 
beszélve arról, hogy egy nép, egy nemzet jövője igen 
jelentős mértékben ettől függ. Történelmi példákkal 
élve nem véletlen az, hogy a magyar túlélésben a 
kultúra volt a záloga a jövőnek. Ha végig nézzük a 
reformkortól vagy előtte, a török hódoltság utáni 
időtől kezdve, a trianoni diktátum utáni stb. időszakokat, 

Két év kényszerszünet után (COVID járvány) ismét vállalkozói fórumot tartott a község vezetése, a 
Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában. Ez a nagyszerű kezdeményezés 
most is, mint korábban, sikert aratott. A remek előadások után magam is felszólaltam, s e néhány 
gondolatomat kívánom megosztani alább a Pátyi Kurír olvasóival is.

Andor Ákos – Bellandor Kft.

akkor látható, hogy a kultúra a közösség fejlesztése, 
milyen hatalmas erőt adott a nemzet kilábalásának.

És ismét igen nehéz időszak elé nézünk! Nem tud-
juk, hogy Európa kulturális és gazdasági válsága hova 
vezet. Egyet azonban biztosan tudunk, ha most az 
ínségesnek látszó időszakban kellő módon támogatjuk 
a kultúrát, a közösség építését, akkor megtettük a 
tőlünk telhető legtöbbet a család, a faluközösség, a 
nép, a nemzet fennmaradásáért.

A község művelődéséért felelős emberei eddig is 
ezért cselekedtek. Most rajtunk, vállalkozókon a sor, 
hogyha kell anyagilag is támogassuk a község kultu-
rális eseményeit, és kérjük meg a község vezetőit, ne 
csökkentsék a művelődési ház költségvetését, sőt! 
Minél többen vegyünk részt 2023-ban a Pátyi Pince-
napon, a CivilÍZáció rendezvényén, a Gyermeknapon, 
a német-magyar közösséget erősítő Walpurgis éjsza-
kán és azon a sok-sok színvonalas kulturális eseményen, 
amelyet kínálnak nekünk!

Az iskola tekintetében, mivel nem fenntartó az 
önkormányzat, ilyen döntésre nincs lehetőség, ugyan-
akkor a Képviselő-testület úgy határozott, hogy a 
Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola pedagógusai számára év végi jutta-
tásként ajándékutalványt biztosít (nettó 25.000,- Ft/fő). 
Továbbá a Pátyi Suli Alapítvány részére 2,5 millió Ft 
támogatást ad készségfejlesztés, tehetséggondozás, 
illetve továbbképzési célok megvalósítására. Az aján-
dékutalványokat Székely László polgármesterrel az elő-
terjesztő, Somogyi Farkas Tamás képviselő adta át az 
iskola év végi ünnepségén. Ezzel és ez úton is köszönjük 
a pedagógusok egész éves munkáját!

TÁMOGATÁS A PÁTYI SULI ALAPÍTVÁNYNAK

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény lehetőséget biztosít az önkormányzatnak, mint 
fenntartónak illetmény-kiegészítés alkalmazására az óvodai és bölcsődei dolgozók esetében, amivel 
éltünk is az elmúlt években.
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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.

SZERET FOTÓZNI? AKKOR ITT A LEHETŐSÉG!

Képek pátyiaknak – Pátyról.

Helyesbítés
2022. november 28-án közmeghallgatás volt a Művelődési Házban. A közmeghallgatás után levélben megkeresett Futó Gábor, 
hogy az ő vonatkozásában valótlanságot állítottam és ezt nyilvánosan helyesbítsem. A közmeghallgatás felvételét figyelmesen 
visszahallgatva egy felszólalásomnál, amikor arról is beszéltem: volna annak módja, hogy idejét és energiáját a település jobbítására 
fordítsa; de eddigi cselekedetei szerintem nem ezt szolgálták, akkor Futó Gábornak felsoroltam, hogy több (egyébként sikertelen, 
de általa sokat „reklámozott”) feljelentésével szerintem inkább kárt okozott a községnek.
Ezek között említettem egy névtelen feljelentést is, egy Iskola utcai ingatlan melléképületének elhelyezkedése kapcsán, amit szintén 
neki tulajdonítottam. Amennyiben nem ő volt a feljelentő, ahogy azt jelezte felém, abban az esetben téves volt a feltételezésem 
és elnézést kérek tőle.
Teszem ezt az általam használt médiafelületeken, annak ellenére is, hogy az általa kifogásolt fogalmazás nem jelent meg sehol, 
semmilyen elektronikus, vagy írott formában.
2022.12.20. Páty, Székely László

Forrás: Székely László polgármester Facebook-oldala
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A Pászti Miklós Művészeti Iskola tanárai és növendékei, 
akik egyben a mi tanítványaink is, már hagyományként 
koncertet tartottak intézményünk tanulóinak. Decem-
ber 8-án az alsó tagozatnak, december 13-án pedig a 
felsőnek. A kezdő és haladó „kismuzsikusok” zongorán, 
hegedűn, gitáron, fuvolán, csellón szólaltatták meg a 
karácsonyi klasszikus dallamokat, valamint nagy ze-
neszerzők kedvelt, ismert műveinek részleteit. Egy kis 
kórus is énekelt hangszeres kísérettel. Az előadást még 
hangulatosabbá tette, hogy a fehér-ezüst díszekkel 
pompázó, hatalmas karácsonyfánk mellett szólt a 
csodás muzsika. A hálás közönség áhítattal hallgatta a 
gyönyörű dallamokat. Öröm volt látni, hogy mennyi 
tehetséges tanítványunk van. Köszönettel tartozunk a 
zeneiskola tanárainak: Hajtó Gertrúd – cselló, Mihók 
Anita – gitár, Szirják Andrea – fuvola, furulya, Pál Anikó 
– zongora, Törőné Puha Andrea – zongora. Természe-
tesen növendékeinknek is nagyon köszönjük, hogy 
előadásukkal színesebbé tették az adventi hangulatot.
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ADVENTI „FOLYOSÓKONCERT”
„Csendes éj, szentséges éj, 
Mindennek álma mély...” 

                                                                                             – intézményvezető-helyettes                Silingi Anna 

Noha már a félév végére, meg a farsangra készü-
lünk, de havat még nem láttunk, így a telet meg-
idézzük Mikulással. December 5-én délelőtt több 
mint 500 tanuló várta, hogy megérkezzen a Bocs-
kaiba a Mikulás. 

A kicsik csillogó szemmel hallgatták, majd verseltek 
és énekeltek neki. Sok kis krampusz kísérte osztályról 
osztályra, akik néha rakoncátlanul viselkedtek a gyere-
kekkel. Elcsenték a tolltartójukat, cserélgették a köny-
veiket, grimaszoltak, hogy bosszantsák őket. Mikulás 
bácsi gyorsan rendre teremtette a haszontalan kis 
csapatot. Végül ők osztották ki a csomagokat, melyeknek 
mindenki nagyon örült. A felső tagozatban kérdés is 
érkezett a Mikuláshoz. „Holnap lesz témazáró dolgozat?” 
S aki e nemes álorcát magára öltötte és kitartóan 
végigjárta az osztályokat, Bukus Péter intézmény-
vezető-helyettes volt. 

Köszönjük neki, s a puttonyát minden földi jóval 
megtöltő Iskolai Szülői Szervezetnek!

                                                                                                                

ÉV ELEJI NOSZTALGIA: 
AMIKOR NÁLUNK JÁRT A MIKULÁS

                                                                                                   Silingi Anna 
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MIKULÁSFUTÁS ELŐSZÖR, DE NEM UTOLJÁRA

„Luca napján nincsen munka,
dolgoztatok eleget!
Ne mossatok, ne fonjatok,
ne süssetek kenyeret!”

Zsibongó gyereksereg, sürgölődő felnőttek és peda-
gógusok töltötték be az iskola folyosóit és ebédlőjét. A 
készülődés már hetek óta folyt. Az 1.c osztály vidám 
műsora nyitotta meg a programot, Csilla néni vezény-
letével. Ezután kicsik és nagyok árulták portékáikat. 
Volt büfé is az elmaradhatatlan zsíros kenyérrel és 
forró teával. Néhányan szörpöt és shaket is kínáltak. 
Mézeskalácsból és süteményekből is bőségesen válo-
gathatott ki-ki kedvére. Hihetetlen mennyiségű vásárfia 
került az osztályok standjára: karácsonyi díszek, könyvek, 
babák, mackók, szobanövények, mini társasjátékok...  

A Luca búza ültetése sem maradt el. Közben kará-
csonyi zene szólt a hangulat fokozására. A vásárba igen 
sokan látogattak el. A jelenlévők apraja és nagyja egyaránt 
jól érezte magát. Az osztályok igen szép bevételre 
tettek szert, mely összeget hasznos célra fordítják. A 
legfontosabb mégis a közösségi együttlét volt, vagyis, 
hogy fantasztikusan jól éreztük magunkat egymással.

(Szabó T. Anna: Lucázás)

SZENZÁCIÓS VÁSÁR LUCA NAPJÁN

2022. december 5.: lelkes futótábor, fantasztikus 
hangulat, a résztvevőknek óriási gratuláció! Külön 
köszönet Barna Anita tanárnőnek a program ki-
találójának és létrehozójának, valamint Czajlik 
Gabriella tanárnőnek, aki segítette a verseny le-
bonyolítását.
A helyezettek névsora 
Alsó tagozat 
1. Lomniczi Gréta, 2. Szilágyi-Montz Bori, 3. Barna Gréta
1. Monos Bence, 2. Lomniczi Gyula, 3. Stocker Miki
Felső tagozat
1. Eisenmann Zsófia, 2. Posgai Dóra, 3. Tóth Enikő 
1. Iván Barnabás, 2. Szűcs Máté, 3. Beviz Attila, Tiebl Bence
Felnőttek
1. dr. Varga-Márkfy Anna, 2. Szilágyi-Montz Marianna, 
3. Ritecz Zsuzsanna
1. Czajlik Márk, 2. Hursán Szabolcs, 3. Mihály Károly

Köszönjük, hogy ilyen sokan megjelentetek a Mi-
kulásfutáson! Köszönet a Szülői Szervezetnek a tea-
főzésben, a zsíros kenyerek elkészítésében. Akik segítettek: 
Ritecz Zsuzsanna, Szigetvári Zoltán, Tieblné Czentár 
Zsuzsanna és Gondolovics Kati. 2023. december 5-én 
ismét találkozunk!

– Lányok/Fiúk:

                                                                                                   Silingi Anna 
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2071 Páty, Kossuth L. u. 77. 06 23 343 550     muvhaz@paty.hu
             Pátyi Művelődési Ház

     
PÁTYI MŰVELŐDÉSI HÁZ

KULTÚRA

DECEMBER
JANUÁR

Dátum Időpont Program Helyszín

2023.01.05. 19.30  Tatros táncház - évnyitó
Művelődési Ház 

Nagyterem

2023.01.08. 12.30  Társasjáték Klub Művelődési Ház 

2023.01.12. 9.00–12.00  Vegyes vásár Művelődési Ház 

2023.01.13. 19.00
 Déryné Program - Az igazat mondd ne csak a valódit –
 Eperjes Károly estje Művelődési Ház 

2023.01.21. 15.00
 Irodalmi Barangolások Kiss Eszterrel – Utazó íróink sorozat –                                                      

Petőfivel Magyarországon
Közösségi Ház

2023.01.28. 19.00
 Magyar Költészet Napja – Petőfi a természet vadvirága – Fabók 

Mariann és Keresztes-Nagy Árpád előadása

Művelődési Ház 

Nagyterem

FEBRUÁRI ELŐZETES

Dátum Időpont Program Helyszín

2023.02.02. 19.30  Tatros farsangi táncház  MH Nagyterem

2023.02.11. 15.00
 Irodalmi Barangolások Kiss Eszterrel – Utazó íróink sorozat – a 

magyar emigráció Törökországban
Közösségi Ház

2023.02.18. 19.00  Svábbál MH Nagyterem

Szuperanyu képző:

Ringató:

Felnőtt néptánc: 

Tatros táncház:

Ovis néptánc:

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 

Ovis angol:

Kismama torna:

Baba-mama angol:

Pokémon Klub:

Torna Gizussal: 

Zumba Anettával:

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

PSE Ritmikus gimnasztika:

Kempo:

Pátyi Kórus:

Sakk:

Henna Hastánc:

Társasjáték Klub:

Nyugdíjas Klubok:

Hétfő 15.00-18.00

Csütörtök 14.00-18.00

Ady Klub:

Egyetértés Klub:

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
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HAGYOMÁNY SZÜLETIK: ÉNEKLŐ ADVENT 
Karácsonyfa-díszítés, gyertyagyújtás, éneklés, beszélgetés, mézeskalács, forralt bor, forró tea, házi-
sütemény… – karácsonyvárás együtt: kicsik, nagyok, családok közös ünnepe. Meghitt, hangulatos 
rendezvény született idén adventben Pátyon. Az ötletadó pedig a „szép hangú néni”, Kővári Eszter Sára 
énekművész, a pátyi bölcsi vezetője, akihez lelkesen csatlakozott a Faluközösségért Alapítvány elnöke, 
Szabó Andrásné és a Művház csapata. Mindehhez kapcsolódott Páty Önkormányzata azzal, hogy a 
harmadik advent vasárnap Székely László polgármester kis ajándékkal köszöntötte a 2022. eszten-
dőben született ifjú pátyiakat.

Kővári Eszter Sára csak pár éve 
dolgozik Pátyon, Budapestről jár 
naponta a község legfiatalabb in-
tézményébe, a Dédelgető Bölcső-
débe, de rendszeresen jelen van a 
települési ünnepeken, sőt, többször 
fellépőként is találkozhattunk vele, 
vagy önálló műsorát élvezhettük. 
Pár hónapja pedig zenés foglalko-
zást indított bölcsis, ovis gyerekeknek 
és szüleiknek Zenepavilon címmel. 
Mint mondja, nagyon régi vágya va-
lósult meg a pátyi Éneklő Adventtel, 
ugyanis gyerekkori élményét szerette 
volna ismét élővé tenni, „hogy közösség-
ben éljük meg az adventet, a gyertya-
gyújtást a gyerekekkel, szülőkkel együtt, 
s közben sok-sok dal elhangzik. Az élő 
éneklésnek hatalmas a varázsa! Éneke-
lünk közismert gyerekdalokat, tanulunk 
elfeledett dallamokat, s felcsendülnek 
Mozart, Gounod, Bach művei is. Mert 
gyerekkoromban ezek az én fülembe is 
szinte észrevétlenül csempésződtek be. A 
Zenepavilon foglalkozásai is arról győztek 
meg, hogy bizonyos dalok a mai 30-as, 
40-es korosztálynak még a fülében van-
nak, de nem biztos, hogy teljesen emlé-
keznek rá. Pedig szívesen énekelnék, ha 
tudnák. Tehát vissza kell tanítani a ha-
gyományt, hogy élhető legyen. Ezeken a 
közösségi élményeken keresztül aztán a 
gyerekeink már belenőnek a hagyományba, 
nem pusztán őrzik és ápolják, hanem 
meg is élik majd. És ezt kis közösségek-
ben kell elkezdeni.”  A három adventi 
vasárnap pár órája a Közösségi Ház-
ban és udvarán valóban a közösségi 
együttlétről szólt, nem vásárt rendez-
tek a szervezők, hanem a beszél-
getésre, az éneklésre helyeződött a 
hangsúly. 

Aki fázott, megszomjazott, kis 
édességre vágyott bátran vehetett 
az asztalokról, borászok ajánlottak 
föl bort, amiből készült a finom 
forralt bor, szülők, pedagógusok 
sütöttek finomságokat, az iskola, 
az óvoda, a bölcsőde gyermekei a 
maguk készítette díszeket helyezték 
Páty karácsonyfájára. És megjelent 
egy kis idős kompánia is, az Olajág 
Idősek Otthonából, akiket Sára hó-
napok óta látogat, s népdalkört 
szervez közöttük. „Különleges élmény-
ként éltem meg, hogy az idősek csillogó 
szemmel végigénekelték minden versszak-
kal a klasszikus karácsonyi dalokat. 
Az egyik néni előtte hónapokig ki se jött 
a szobájából, most pedig eljött a zenélő 
Adventre. Így az egyévestől a szépkorúig 
teljes ívet lehetett húzni az adventi ünnep-
körben a közös éneklés mentén.”  S a leg-
ifjabbak köszöntése tette kerekké 
az ünnepségsorozatot, bár a har-
madik vasárnap morózus időjárása 
nem kedvezett a kisbabás családok 
kimozdulásának. Akik nem tudtak 
jelen lenni az ünnepségen, ők az év 
elején, a Dédelgető Bölcsődében

vehetik át a kis ajándékukat, a pol-
gármesteri köszöntő levelet pedig 
még adventben megkapta mind a 
45 család, ahol kisgyermek született 
2022 novemberéig. Páty karácsony-
fájára pedig 27 kék és 18 rózsaszín 
papír gömböcske került föl a 27 
kisfiú és a 18 kislány miatt. 

Az Éneklő Advent alapgondolata 
az volt, hogy a negyedik vasárnap 
maradjon a családoké, otthon ün-
nepeljen mindenki. Ugyanakkor – 
tudtuk meg Sárától – a három jól 
sikerült közösségi alkalom után sokan 
hiányolták a negyediket. „Jövőre biztosan 
mindegyik advent vasárnap tartunk É-
neklő Adventet a Közösségi Ház han-
gulatos, védett udvarán. Jobban figyelünk 
arra, hogy minél többen eljöjjenek olya-
nok is, akiknek nincs gyermekük, de 
szeretnek együtt énekelni, a negyedik 
vasárnap így lehetne az időseké. S 
tervezem, hogy az intézményeknek össze-
állítunk egy közös repertoárt is, amit 
mindannyian tudunk énekelni, s az ott 
marad a szívünkben. Remélem, hogy az 
idei alkalmak is befészkelték magukat 
sokunk lelkébe.”

MSK z
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FOLYAMATOS KÉSZENLÉTBEN
2022-ben volt 105 éves a Pátyi Tűzoltó Egyesület. December végén a www.hirkapszula.hu oldalon 
Székely Dániel beszélgetett Balogh Istvánnal, az egyesület elnökével és Szilágyi Gáborral, aki a civil 
szervezet titkári feladatait látja el. Az írásból az alábbiakban közlünk részleteket. (A Szerk.)

Páty Község Tűzoltó Egyesü-
letét 1917-ben alapították, és az 
1980-as évek végén Budavári Zoltán 
elnöksége és Fehérvári Károly pa-
rancsnoksága alatt történt újjászer-
vezés óta folyamatosan működik. 
Jelenleg 18 vonuló, vizsgázott tagot 
számlálnak, akik a legkülönfélébb 
szakmákból érkeznek, legfiatalabb 
vonuló önkéntesük pedig egy egyete-
mista hölgy. Egy dolog közös bennük: 
fontosnak tartják az önkéntes tűz-
oltói tevékenységet, és tesznek is érte.
Lényeges a képzés
A 40 órás alaptanfolyam elvégzése, 
majd a vizsgázás kötelező, ezek 
után lehet „tűzoltóautóra szállni” – 
ismerteti a feltételeket Balogh 
István. „Minden, a tűzoltók által hasz-
nált gépre: láncfűrészre, feszítővágóra, 
aggregátorra, szivattyúra, valamint az 
autóra is külön kell vizsgázni. A tagok 
többségének a legtöbb vizsgája megvan. 
Tavaly az egyesület tagjai 143 vizsgát 
tettek összesen.” Fontos, hogy mindig 
legyen tűzoltásvezető és sofőr az 
éppen vonuló tagok között. A tűz-
oltásvezető képzés egy 10 hetes 
tanfolyam, amivel jelenleg hárman 
rendelkeznek: Maxim József, Maxim 
István és Praksz György.
Folyamatos készenlétben
Ügyeleti rendszer nincs, helyette a 
Drivera nevű, német, fizetős ön-
kéntes tűzoltó riasztó alkalmazást 
használják – válaszolja a logisztiká-
val kapcsolatos kérdésemre Szilágyi 
Gábor, majd hozzáteszi: a tagok be 
tudják állítani, hogy mikor érnek 
rá, mikor riaszthatók. A program 
pedig az információkat nyilvántart-
va és elemezve naprakészen mutat-
ja és riasztja a tagokat káresemény 
esetén az alkalmazásban, illetve e-
mailben. Saját fejlesztésként a kár- 
esemény helyére vezető térképet is 
kapnak a vonulók.

Végre otthonra találtak
A Tűzoltó Szertár sokáig volt a 
Gazdabolt mögött a Széchenyi utca 
3. szám alatt, aztán évekig vándo-
roltak, és több ideiglenes helyszín 
után végül a 2019-ben az önkor-
mányzat által megvásárolt volt 
TSZ épület lett az otthonuk. Mivel 
a még évtizedekkel korábban teher-
autók mosására használt helység 
állapota katasztrofális volt, az elmúlt 
két évben rengeteget dolgoztak 
rajta társadalmi munkában, hogy 
megfelelően felújítsák. Az önkor-
mányzat két ütemben, először 20 
millió, később pedig 12,7 millió 
forintot költött az épületre, amely-
hez még rengeteg munkát és ener-
giát tettek hozzá a tagok. Ennek ered-
ménye, hogy ma már van kulturált-
öltöző, mosdó helyiségek és a tűz-
oltóautók tárolására alkalmas garázs. 
Most egy raktár kialakítását kezdték 
meg a korábban romos épületben.
Ez egy életforma
Azoknak a tagoknak, akik rendsze-
resen és folyamatosan csinálják, ren-
geteg szabadidejét elveszi, szinte 

Az Érdi Katasztrófavédelemmel 
kötött I. kategóriájú együttműkö-
dési megállapodás alapján a 112 
segélyhívóra érkező bejelentéseket 
automatikusan megkapják üzenetben 
a pátyi önkéntesek is egy időben a 
hivatásos tűzoltókkal. Ez hatalmas 
segítség a hivatásosoknak, akik kö-
rülbelül 25 perc alatt érnek ki Pátyra. 
– Mi az értesítéstől számítva legké-
sőbb kilenc percen belül a helyszí-
nen vagyunk, vagyis minimum tizen-
öt perccel a Katasztrófavédelem kiér-
kezése előtt megkezdhetjük a men-
tést, vagy oltást, ennek baleseteknél 
és tűznél is hatalmas a jelentősége – 
véli Szilágyi Gábor.

A riasztástól számítva – csináljanak 
éppen akkor bármit – a pátyi tűzol-
tók, általában 8 percen belül már a 
tűzoltóautóban ülnek. Az ünnepek 
vagy más elfoglaltságok sem számíta-
nak. Tavaly például 

 

húsvéthétfőn 
kellett kigyulladt bálákat oltani a 
Zsámbék és Páty közötti határban. 
„Mi is locsoltunk aznap, csak mi 26 órán 
keresztül váltásban az égő bálákat” – tette 
hozzá mosolyogva Balogh István. 
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még egy állást jelent a polgári foglal-
kozásuk mellett. Azoknak a tagok-
nak pedig, akik kevesebbet érnek 
rá, azoknak is minden hónap má-
sodik szombatja kötelező gyakor-
lat. Minimum két szombat déle-
lőttöt háromhavonta fel kell áldozni, 
ezen felül vannak még a káresemény-
hez kivonulások, vagyis havonta kb. 
3-4 napos elfoglaltságot jelent az 
önkéntes munka. Az aktívabb ta-
goknak viszont mindennapi tevé-
kenység. Sok feladatot ad az admi-
nisztráció, elszámolások, vizsgák 
és a pályázatok kezelése. Meg kell 
felelni az összes előírásnak. A fel-
szereléseket is folyamatosan be kell 
vizsgáltatni és karbantartani. Ez gyak-
ran több munkával jár a vezetőség 
számára, mint a saját foglalkozásuk.

fonja megszólal: „Figyelem Riasztás!”, 
akkor bizony menni kell. Ők így 
támogatják családtagjaikat az ön-
kéntes munkában. Ez bizony sokat 
számít!

Éves szinten 50–60 körüli a ki-
vonulások száma, ami átlagosan heti 
egy esetet jelent, de az életben ez 
máshogy oszlik meg, volt már 
olyan nap, amikor három kárese-
ményre is ki kellett vonulniuk. Az 
alkalmak 80–90 százaléka műszaki 
mentés (baleset, belvíz, fa-leszakadás 
stb.), a maradék a tűzesetek. Idén 
szerencsére csak három komolyabb 
tűzeset volt a településen (a Bur-
gondia, a József  Attila és a Tulipán 
utcában). (…)

Az elmúlt évek során az egyesület 
sok támogatást kapott. Hol pénz, 

Fotók és teljes szöveg: www.hirkapszula.hu/paty

hol építőanyag, autók, bármely ado-
mány, illetve munka formájában. A 
legtöbb segítség eddig, a szintén 
vonulós tagon, Schumicky Andrá-
son keresztül érkezett Németor-
szágból, de köszönhetően Vajda 
Sándor (Bubi) népszerűsítő mun-
kájának és az egyesület Facebook-
oldalának a pátyi céges és magán 
felajánlások is folyamatosak. Külön 
nem emelnének ki senkit, de mind-
ezekért hatalmas köszönet illet min-
denkit, akit érint! És végül, de nem 
utolsósorban köszönet és elismerés 
jár a családtagoknak is, akik meg-
szokták már, hogy legyen az családi 
ünnep vagy éjszaka, ha párjuk tele-

Hulladéknaptár 2023.

január 10-én és 24-én 

 
Páty honlapján, a www.paty.hu 
oldalon letölthető a 2023. évi 

hulladéknaptár.

A fenyőfák elszállítása 

történik.

Kép és szöveg: Dr. Bencze Gergő János

KARÁCSONYFA KARÁCSONYRA

A Pátyi Fidelitas tagjai is csatlakoz-
tak a szervezet országos Angyal-
szárny elnevezésű akciójához: a helyi 
csoport tagjai is megvásároltak egy 
karácsonyfát és egy rászoruló csa-
ládnak ajándékozták, ezzel szebbé téve 
az ünnepüket. A fát Horváth Bálint 
Ferenc, a csoport elnöke adta át 
adventben.

Páty Község Tűzoltó Egyesületének 
saját telefonszáma: 

Támogatás esetén 
az egyesület számlaszáma: 

+36 20 2071 105 
www.facebook.com/PatyOTE

10403208-50526889-83771005
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RÉGI ÉPÜLETBEN ÚJ LENDÜLETTEL
Nem kerek évforduló, de mégis fontos megálló egy fiatal életében a nyolcadikos ballagás. S ha ez egy 
kilencedik éve működő iskola esetében történik, még nagyobb a jelentősége. A helyszín Páty, Öreg 
iskola, a szervezet a Pátyi Waldorf  Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. 

„Tavaly 13 gyermek ballagott el az 
iskolából, míg 16 fős osztállyal indul-
tunk. Alternatív iskola lévén nem meglepő 
a kisebb létszám, s bizonyos mértékű 
mozgás is jellemző. Vannak menet köz-
ben, más iskolatípusból érkező gyerekek, 
akik először fellélegeznek nálunk, de 
később mégsem tudnak jól beilleszkedni. 
Mert a Waldorf  pedagógiában mi nem 
rohanunk: ez a rendszer tekintetbe veszi 
az életkori sajátosságokat és az adott 
korhoz tartozó fejlődési törvényszerűsége-
ket. Van tér az elmélyülésre, a szemlé-
lődésre, és erre ösztönözzük a diákokat. 
A modern oktatás alapelveivel egyezően 
nálunk nem pusztán kész tényeket taní-
tanak gyermekeinknek, hanem az isme-
reteken túl érzéseiket, akaratukat és 
gondolkodásukat is ösztönözzük, hogy a 
világot a maga változatosságában, össze-
függéseiben, szeretettel tudják megismerni, 
befogadni. Az ún. waldorf-ív az óvodától, 
az általános iskolán át, a gimnázium 
13. osztályig tart (Magyarországon nincs 
Waldorf  típusú felsőfokú képzés). A 
13. év kifejezetten az érettségire és a 
felvételire készít fel. Ez egy szabad év, 
amikor nem is rendszeresen járnak a 
diákok az iskolába, ugyanakkor szükség 
van rá, hiszen az elején a mi tanulóink 
késleltetve kapják az információkat más 
intézménytípusokhoz képest, s ebben az 
évben az esetleges hiányokat pótolják” – 
mondja Szél Bálint, az egyik alapító 
és az iskolát fenntartó alapítvány 
kurátora. Az első végzős osztályból 
jobbára waldorf  gimnáziumba men-
tek tovább a diákok, ketten mű-
vészeti és egy gyermek alternatív 
középiskolában tanul jelenleg. 
Összesen 24, óraadó és állandó 
alkalmazott együtt, pedagógus 
dolgozik az iskolában és 141 gyer-
mek tanul a nyolc évfolyamon idén. 
Így meg is töltik az egykori „Öreg 
iskola” épületét. Ma már több pátyi 
család gyermeke is jár az intézménybe, 

hosszú távra tervez, s messzire kell 
előre látnia. Az alapítók pedig 
messzire láttak, hiszen a Pátyi Wal-
dorf  igen dinamikusan fejlődött. 
Közben pár év múlva a Telkiben 
lévő waldorf  óvodát is sikerült Pátyra 
helyezni, amely jelenleg is külön 
fenntartásban, önálló intézmény-
ként működik. Az iskola anyagi 
hátterét az alapítás óta a normatíva 
és a szülői befizetések, hozzájáru-
lások biztosítják. A felújításokat is 
szülői támogatással végezték, sok-
szor kétkezi munkával vagy szakér-
telemmel segítettek a szülők. A te-
lepüléssel jó együttműködésre tö-
rekszenek, jó a kapcsolatuk a Műv-
házzal, a Pátyi Sportegyesülettel…

A tervekről szólva Szél Bálint 
elmondta, hogy a gyors fejlődésnek 
kísérője, hogy elmaradnak a tapasz-
talatok, illetve a feldolgozásuk, s 
nincs idő bizonyos belső folyama-
tokat kialakítani. Most erre kon-
centrálnak, s minimum egy, ideális 
esetben még két óvodai csoport 
indítását segítenék, hogy biztos 
alapja legyen az iskolának is. Mert a 
Waldorf  oktatási rend a családokra 
alapoz, a szülők, a testvérek szoro-
san kötődnek az iskolához, bele-
látnak a mindennapokba, s együtt 
vállalják fel a Waldorf  pedagógiát. 

de az alapítók zömmel a környéken 
lakók voltak. Páty Község Önkor-
mányzata 15 évre adta bérbe a közel 
170 éves épületet, ami eredetileg is 
iskolának készült, s szinte folyama-
tosan oktattak is benne. A szülői 
közösség és az önkormányzat meg-
állapodása szerint egy-egy osztály-
lyal működő nyolc évfolyamos általá-
nos iskola indul, s az épületet a bővü-
lésnek megfelelően évről évre újítja 
föl az iskolafenntartó alapítvány.

„Emlékszem, amikor megkerestük 
az ANTSZ-t, hogy az iskolaindításhoz 
szükséges feltételek felől tájékozódjunk, 
az alkalmazott amint megtudta, hogy 
milyen épületre kérnénk engedélyt, azt 
mondta: „én oda az életben nem adok 
engedélyt önöknek.” Ez volt a felütés!” – 
nosztalgiázik Bálint. Aztán hat 
éven át évente „újraalapították” az 
iskolát, hiszen minden bővítést az 
összes szakhatósággal engedélyez-
tetni kellett, hogy a következő osz-
tály is működhessen. Nagy szerepe 
volt ebben a munkában a két alapí-
tó építésznek, Bártfai-Szabó Gá-
bornak és Horváth Zoltánnak, akik 
minden építkezést megterveztek, 
illetve felügyeltek, és Szalay András 
jelenlegi kuratóriumi elnöknek, aki 
a gyakorlati munkákban vette ki 
részét. A kuratóriumi tagok úgy 
vélik, ha iskolát alapít valaki, akkor  
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A Páty Faluközösségért Alapítvány alapításának is, 
és a Helyi Értéktár létrehozásának is egyik fő célja, a 
község természeti környezetének, szellemi, anyagi, 
művészeti alkotásainak, hagyományainak összegyűjtése, 
az épített örökség bemutatása, ezen keresztül az 
összetartozás erősítése. A Faluséta évről évre vissza-
igazolja, hogy van igény a megrendezésére, fiatalok, 
idősek egyaránt érdeklődnek és aktív résztvevőik a 
programnak. 2022-ben a morózus idő ellenére a közel 
hatvan fő szinte a séta végéig kitartott, hogy meg-
tudjon sokat a közel 100 évvel ezelőtti faluközpontról, 
az itt lévő 14 épületről, közintézményekről, korabeli 
üzletekről, iparosokról, szövetkezetekről. 

A séta különlegessége volt, hogy tabletre vagy 
okostelefonra a felelevenített helyeken feltöltött 
link, vagy applikáció segítségével a helyszínek 
korabeli archív képeken, nyomon követhetők 
lettek, így az új technika, a Művelődési Ház hat-
hatós közreműködésével, látványosan közelebb 
hozta a régmúlt időket és épületeket.

A Kurír következő számaiban „Rendhagyó faluséta” 
címmel indítunk sorozatot, hogy azok is megismer-
kedhessenek ezekkel az épületekkel, akik akkor nem 
tudtak részt venni a sétán, illetőleg bármi okból érdek-
lődnek Páty múltja iránt.

A séta útvonalát követik a cikksorozat fejezetei:
Posta-távírda; Református Közösségi Ház; ÁFÉSZ-Hangya 
szövetkezet; Elöljáróság; Óvoda; Református Iskola; Tejcsar-
nok; Asztalos műhely-kenyérbolt; Borbély üzlet; Lelkészi 
lakás; Patika; Jegyzői lakás (OKH iroda) Szódás; Kávéház

A postaállomást már az 1800-as évektől kezdődően 
számos dokumentumban jelezték Pátyon. Valószínűleg 
a szintén jegyzett Fogadó épülete volt az erre hivatott 
helyszín. (Volt Nagykocsma, Rezgő stb.) A következő 
évtizedekben, és a XIX. század vége felé a falu köz-
pontja ettől a fogadótól a Fő utcán (ma Kossuth L. 
utca) nyugatnak haladva, a református templom körül 
kezdett kialakulni.

Az 1900-as évek elején a postát a községi pásztor 
háza melletti épületben sejtjük, mivel néhány évre rá 
ugyancsak itt, távbeszélő állomás is létesül, melyről az 
alábbiak tanúskodnak: PESTI NAPLÓ 1909. június 9. 
szerda, Budapest 135. sz. 11. oldalán olvasható:
– „Új távbeszélő-központok. A kereskedelmi miniszter 
Pátyon és Zsámbékon berendezett távbeszélő-központokat a 
belföldi helyközi forgalomba bekapcsolta.”

POSTA-TÁVÍRDA-TÁVBESZÉLŐ KÖZPONT

RENDHAGYÓ FALUSÉTA 1.

A távírdán egyenruhát viseltek a kisasszonyok. 
Távírdai vizsgát csak az erkölcsös, művelt, németül jól 
beszélő fiatal hölgyek tehettek. Az 1912-től 1948-ig 
ismert posta-távírda épülete a mai Kossuth L. u. 75 sz. 
alatt működött. Adatunk van arról is, hogy 1890–1902 
között Papp Károlyné volt a postamesternő, aki 1885-
ben tette le a postamesteri vizsgát.

Pátyon a posta és a távbeszélő központ 1948 után 
költözött át a mai Rákóczi u. 33 sz. alá, a Gergely-féle 
házba. Ott működött 1979-ig, majd a következő 24 
évig pedig a Rákóczi u. 74-ben kapott helyet a Mocsai-
féle házban. Itt kapott helyet 1984-ben a falu crossbar 
telefon központja, és ugyancsak ebben az évben 
állított fel két nyilvános állomást is a Posta a község 
területén. A központ még a mai napig is ezen a helyszínen 
(a PVK épülete mögött) működik, de a posta 2003-
ban költözött át a jelenlegi helyére, a CBA épületébe.

A mellékelt archív fotón ez az épület a kép bal 
oldalán látható, a mai Művelődési Ház mellett köz-
vetlenül. A másik archív fotón a pátyi kézi kapcsolású 
központ nyitvatartási idejét és az első pátyi számmal 
rendelkező tulajdonosok névsorát olvashatjuk.

Archív fotók, adatok: Páty Faluközösségért Alapítvány 
Helytörténeti Gyűjtemény

Czentár László – Páty Faluközösségért Alapítvány Pátyi Értéktár

Évek óta sikeres program a „FALUSÉTA”, amelyet szeptember közepén a Kulturális Örökségnapok 
alkalmából szoktunk megszervezni.
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A Magyar Ökölvívó Szövetség 
2022. Mikuláskupa
Ez az év is lassan eltelt. A Pátyi Sportegyesület ökölvívói 
becsülettel végig edzették ezt az évet is. Az Ökölvívó 
Szövetség versenykiírása alapján az idén Horváth Lili 
az U11-ben, míg Tompek Botond a serdülő korosz-
tályban vívott edzőmérkőzést. Mivel igen népes volt a 
nevezők tábora, edzőmérkőzés keretén belül lehetőség 
nyílt két ellenféllel történő megmérettetésre. Bokszo-
lóink így fejenként, a szokásos három menettel ellen-
tétben, hat menetet harcoltak végig. Nem volt könnyű 
dolguk. Kitűnően felkészült ellenfeleket kaptak. Ennek 
köszönhetően, amikor a gyémánt a gyémántnak 
feszült szemet gyönyörködtető meccseket láthatott a 
közönség. A ring speaker a látottak alapján olyan köz-
vetítést nyújtott, mintha nemzetközi tétmérkőzésen 
lettünk volna. Öklözőink kimagaslóan teljesítettek, 
melynek következtében elnyerték mind az ellenfél, 
mind pedig az ellenfél edzőjének az elismerését, tisz-
teletét. Lili és Botond hatalmas sportszerűségről téve 
tanúbizonyságot, a mérkőzést követően odamentek 
korábbi ellenfeleikhez és méltatták képességüket, 
olykor kicsit vigasztalva őket. Én úgy láttam, hogy 
igazi sportbarátság köttetett. 
Kiváló. Az ökölvívás ismét diadalmaskodott. Sporto-
lóinkat megtanította oroszlánként küzdeni, alázatosan 
viselni a dicsőséget, barátként közelíteni a korábbi 
ellenfélhez. 

ÖKÖLVÍVÁS 

Horváth Zsolt – edző

Lili, Boti! Ügyesek voltatok. Hozzáállásotokkal 
Ottóbának, nekem elhoztátok a Mikulás ajándékot, 
Pátynak és a Sportegyesületnek a dicsőséget. Csak így 
tovább! Jövőre követnek benneteket a sporttársaitok. 
Biztosra veszem, hogy hasonló eredményekkel. 

Köszönjük a Pátyi Sportegyesületnek mindazt, amit 
erejükön felül megteremtettek a pátyi ökölvívásnak.

TORNÁSZ EREDMÉNYEK

A Pátyi Tornászok élete 2022-ben is mozgalmasan 
telt. A háromhetes nyári torna tábor után, szeptem-
bertől 75 tornásszal indultak meg edzéseink a Bocskai 
Suliban. Szükségmegoldásként versenyzőink a Test-
nevelési Egyetem tornacsarnokát bérelve tudtak ké-
szülni az országos versenyekre. A Magyar Tornaszö-
vetség októberben rendezte meg II. osztályban az 
országos bajnokság őszi fordulóját, melyen torná-
szaink a TFSE-vel közös csapattal indultak. Női fel-
nőtt korcsoportban Szakály Anna csapatban az 5. 
helyen, egyéni összetettben a 20. helyen végzett. A 
fiúk küzdelmében serdülő korcsoportban Badari 
Ádám versenyzett, ahol csapatban első helyezést, egyéni 
összetettben 12. helyezést ért el az országos összesí-
tésben. Kadet korcsoportban Batiz Bálint verseny-
zett, aki csapatban 2. helyezést, egyéni összetettben 8. 
helyezést ért el. Felnőtt korosztályban Szakály Botond 
az országos bajnokságban az első helyen zárt csapatával,
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egyéni összetettben a dobogó 3. 
fokára fellépve bronzérmet szerzett 
egyesületünknek. A diákolimpia küz-
delmeiben, a 2022-2023-as tanévben 
16 tornászunkat nevezték egyéniben 
és csapatban. A megyei, fővárosi 
döntőket februárban rendezik majd. 
Eredményes felkészülést és sok sikert 
kívánunk versenyzőinknek!

Sportágunk népszerűsége to-
vábbra is töretlen, amit sokrétű moz-
gásanyagának köszönhet, melyet fe-
gyelmezett, de ugyanakkor játékos 
formában ismertetünk meg sporto-
lóinkkal. Február elejére tervezzük 
nyílt edzésünket.

Az őszi versenyszezont szép ered-
ményekkel zárta szakosztályunk:
Serdülő csapatunk az adventi 
MGG-n ezüst minősítést ért el. 
Csapat tagjai: Horváth Lili, Bata 
Szofi, Fehér Jázmin, Neumann Re-
gina, Szűcs Berta, Mikó Sári, Tóth 
Bori, Tromposch Adri.

A Vecsés Kupán serdülő duónk 
Venczel Sári&Percze Bius arany 
minősítéssel első helyezést ért el, 
Réz Alexandra bronz minősítést, 
Walter Ilma ezüst minősítést, Bendő 
Annamari és Mátyás Rebeka szin-
tén arany minősítést kaptak.

Nagyon gratulálunk a lányok-
nak, nemcsak a szép helyezésekért, 
hanem az egész féléves munkáju-
kért is!

Szakály Róbert – edző

RITMIKUS GIMNASZTIKA
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Erről az évtizedről két olyan képet kölcsönzött László Béla, amelyből az egyiket már a 2022. novemberi 
számban megjelentettünk – Nagy István igazgató tanító a III.-IV. osztályosokkal –, a másikat – 
helyhiány miatt – csak most tudjuk közreadni.

Köszönjük László Bélának, hogy nevekkel, évszámmal adatolva juttatta el hozzánk a szülei által is megőrzött 
képeket.

1. kép – A református iskola tanítói közül egyik meghatározó egyéniség volt Valentini László, aki 1923-ban jelentkezett a meghirdetett kántortanítói 
állásra. A kinevezést követően több évtizedig tanított Pátyon, legalább három generációt oktatott, nevelt élete során. Családjával együtt köztiszteletben 
álló személyiség volt. Ezen a fotón a tanár úr látható 1933-ban megörökített III.-IV. osztályos tanulókkal.

Lentről felfelé, balról jobbra haladva:  
Alsó ülő sor: 2. Juhász Péter; 3. Nyitrai István; 10. Kovács Ferenc
2. sor: 1. Kerék Kálmán; 6. Czigány Irén (Gungl Jánosné)
3. sor: 3. Petrecz Terézia; 4. Víg Erzsébet; 5. Nyitrai Julianna; 7. Pásztor Zsófia; 8. Szabó Erzsébet; 9. Nyerges Irén
4. sor: 1. Gál János; 2. Cseke András; 6. Kerék Béla; 8. László István

Múltidéző

MÉG MINDIG A 30-AS ÉVEK
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– Páty Faluközösségért Alapítvány kuratóriuma nevében  Szabó Andrásné 

3. kép – Az 1938/39-es tanév I.-II. osztályról készült kép azért érdekes, mert itt jól látható a tanterem előtti nyitott veranda beüvegezett része, amit 
1936-ban készítettek el a Római Katolikus Iskola és a temetőkápolna felújításával egyidőben, az önálló plébánia megvalósulása évében.
Ez utóbbi két fotót néhai Molnár Klára adatolta, és édesapja által összegyűjtött képeket tőle kaptuk a helytörténeti gyűjteményünkbe.
Emlékét kegyelettel őrizzük.

3 

2 

2. kép – A római katolikus iskolából két képet szeretnék közreadni.  Az egyiken 1937/38-as tanév tanulói és Páty első plébánosa, Szabó Lajos, 
valamint Molnár Jenő kántortanító látható, ölében ül az 1933-ban született kisfia, László.
A tanítványok közül föntről lefelé haladva:
1. sor balról: 3. Lajos Berci; 4. Győrik ? / 2. sor jobbról: 4. Vanyek Magdi; 6. Kálmán Piri / 2. sor balról: 5. Hutyka Bözsi / 
3. sor balról: 5. Lepsis Bözsi / 4. sor balról: 3. Lieber Tóni

MÚLTIDÉZŐ
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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.



22

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

A hirdetések valóságtartalmáért és a hibákból eredő károkért a kiadó nem vállal felelősséget!2023. január





VISSZATEKINTŐ 


	1: B1
	2: B2
	3: 3
	4: 4
	5: 5
	6: 6
	7: 7
	8: 8
	9: 9
	10: 10
	11: 11
	12: 12
	13: 13
	14: 14
	15: 15
	16: 16
	17: 17
	18: 18
	19: 19
	20: 20 H1
	21: 21 H2
	22: 22 H3
	23: 23 H4
	24: 24

