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BEKÖSZÖNTŐ

Régóta várt nap jött el március közepén, amikor letettük az autópálya lehajtó alap-
kövét. Évtizedek várakozása után, most végre már nemcsak az íróasztalok mellett 
folyik a papírmunka, hanem a közbeszerzés lezárásával elkezdődik a fizikai megva-
lósítása az autópálya lehajtónak, illetve egy az autópályától a településig tartó köz-
vetlen összekötő útnak. A Budapestre utazás is egyszerűbbé válik a jövőben, a 
fővárosból történő hazaút pedig lényegesen rövidebb lesz, akár 10–15 perc időmeg-
takarítást jelenthet az ingázók számára, hogy nem kell a 100-as úton araszolni.

 A közlekedésszervezési kérdéseken túl gazdaságilag is nagyot lök majd településünkön ez a beruházás, hiszen új 
lendületet kaphatnak az iparterületi fejlesztések, azokkal az eddig kiaknázatlan területekkel, amik most elérhetővé 
és könnyen megközelíthetővé válnak az útépítések következtében. A jövőben pedig azon fogunk dolgozni mun-
katársaimmal – bár elég összetett és nem könnyű feladat –, hogy a lehetőségekhez képest Páty átmenő forgalmát is 
jelentősen csökkenteni lehessen.

Márciusban a másik nagy öröm a cserkészek új otthonának átadása volt. Egy újabb, romos épület újulhatott 
meg településünkön, ráadásul úgy, hogy ilyen fontos funkciója lesz, mint amilyen az ifjúság nevelése. Az újjáva-
rázsolt Magtár, ami ezentúl a cserkészek csapatotthona lesz az önkormányzat, a katolikus és református közösség, 
a cserkészek és a kormány együttműködésének gyümölcse. Elismerésem a katolikus és református közösségnek, a 
cserkészeknek, valamint köszönet a támogatásért a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért 
Felelős Államtitkárságának és Soltész Miklós államtitkár úrnak. Hiszen az általuk biztosított 230 millió Ft nélkül 
nem lenne felújított és ifjúsági ház. Külön szeretném köszönetemet kifejezni Bálint Zsuzsának, Bálint Balázsnak, 
Pásztor Edinának és Kollár Tamásnak a PÁKICS létrehozásáért és a sokéves munkájukért, amit a helyi fiatalok 
érdekében végeztek és végeznek.

Ebben a hónapban több Pátyon lakó szakember kapott magas kitüntetést, amihez magam és a Képviselő-
testület nevében is őszintén gratulálok Gutowski Robert építésznek, a vitorlázó Detre Szabolcsnak és Zsoltnak, 
valamint Zentai Ida magyar szakos pedagógusnak.

Székely László – polgármester

Szádváriné Kiss Mária – főszerkesztő MSK z

MOZGALMAS MÁRCIUS

„Emberé a munka, Istené az áldás” – hangzott a cserkészotthon átadóján a 127. zsoltár 
közismert sora. Március hava számos esetben bizonyította ezen ősi mondat igaz-
ságát. Megújult épületek átadása, régóta várt beruházások elindulása, hosszú szünet 
utáni közös ünneplések, életműdíjak, sportsikerek jellemezték Kikelet havát 
Pátyon. A kitartó munka, az összefogás, az együttműködés ereje lüktet az egyéni 
és közösségi eredményekben. Gazdag rakománnyal lépünk át Tavasz hóba, a 
vidám, bolondos áprilisba, ahol sokféle kulturális program vár kicsiket és nagyo-
kat. Reméljük, hogy továbbra is élni tudunk a közösségi találkozások lehető-
ségével, s a „Minden csínyre friss! /Faun-bokáju, vad suhanc,” hónap meghozza a ter-
mészet és a lélek feltámadását. Húsvét napján örvendezzünk a csodán, hiszen
„Már kék selyembe pompázik az égbolt,
Tócsákba fürdenek alant a fák,
A földön itt-ott van csak még fehér folt,
A légen édes szellő szárnyal át.
...
Kelet felől egy sírnak mélyiből,
Elrúgva a követ, fényes sebekkel
Száll, száll magasba, föl az isten-ember.”

Ezekkel a gondolatokkal ajánlom a Pátyi Kurír mostani lapszámát a kedves 
Olvasóknak, szelek havában szeretettel

Önkormányzati hírek
Bocskaisokkk
Dédelgető Bölcsőde
Waldorf
Pátyolgató Óvoda
Művháztáji
Múltidéző
Civil
Pátyi Pilvax
PSE
Civil
Életmód
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FELHÍVJUK 

2022.05.03-TÓL 2022.05.05-IG
TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!

A TÜDŐSZŰRÉS HELYE: MŰVELŐDÉSI HÁZ
A TÜDŐSZŰRÉS AJÁNLOTT!

SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYT, TAJ-KÁRTYÁT, VALAMINT AZ ELŐZŐ 
ÉVBEN KAPOTT TÜDŐSZŰRŐ IGAZOLÁST HOZZA MAGÁVAL!

A LAKOSSÁG FIGYELMÉT, HOGY
PÁTY KÖZSÉGBEN

A VIZSGÁLAT IDEJE NAPONTA
2022.05.03. KEDDEN: 8.00–18.00 ÓRÁIG
2022.05.04. SZERDÁN: 8.00–18.00 ÓRÁIG

2022.05.05. CSÜTÖRTÖKÖN: 8.00–18.00 ÓRÁIG

Panasz nélkül is lehet beteg. A vizsgálat alkalmas a 
tüdőbetegségek időbeni felismerésére.

A vizsgálat díja 40. életévet be nem töltött személyek esetében 1.700,- Ft.

A szűrésre a befizetést igazoló csekket, valamint egy saját 
névre megcímzett borítékot szíveskedjenek magukkal hozni.

A veszélyhelyzet miatt kérünk mindenkit, aki részt kíván venni 
a szűrésen, hogy szájat és orrot eltakaró maszkot viseljen.

A tavaly decemberben elnyert kormányzati támogatásból 
elkészült a Petőfi utca járdája a Bocskai utcától az Árpád 
utcáig tartó szakaszon. Az akadálymentesített gyalogút 
biztonságosabbá teszi az iskolások közlekedését.

A 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési 
képviselő választás és népszavazás rendben lezajlott. 
A pátyi részvételi adatok az országos és még a megyei 
átlagot is megelőzik. Komoly választói felhatalmazás-
sal kezdheti meg az új parlament a munkáját. Minden-
kinek köszönjük a részvételt! Külön köszönöm a vá-
lasztásokon dolgozók munkáját!
Egyéni választókerület Pest, 02
(98,90% feldolgozottság)
Menczer Tamás (FIDESZ-KDNP) 47,49%
Dr. Szél Bernadett (DK, JOBBIK, MOMENTUM, MSZP, 

LMP, PÁRBESZÉD) 44,10%
György József  (Mi Hazánk) 3,70%
Jakab Edina (MKKP) 3,22%
Dr. Bagó Dániel László (MEMO) 1,08%
Kerekes Erzsébet (NÉP) 0,41%
Páty:
Részvételi arány: 74,2 %
Menczer Tamás: 51,69%
Dr. Szél Bernadett: 40,39%
Gratulálok Menczer Tamásnak a PEST, 02. számú 
OEVK – Budakeszi választókerület megválasztott 
képviselőjének!

ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS 2022

Páty Község Önkormányzata 2021-ben jelent-
kezett a Településfásítási Programra, melyhez az 
Agrárminisztérium biztosította a forrást és az 
Országos Erdészeti Egyesület bírálta el a beérkező 
igényeket. Ezen pályázat keretében településünk 
30 db gömb szivarfát kapott, amelyek az Iskola 
utcában és egyéb főút menti területeken kerültek 
elültetésre az elmúlt napokban.

A programmal az Agrárminisztérium célja, hogy 
népszerűsítse a Vidékfejlesztési Program erdőtelepí-
tési támogatásait és javítsa a települések környezeti 
állapotát.

Magyarországon egy évszázada folyamatosan nő 
az erdőterületek nagysága, aminek az utóbbi két év-
ben az Országfásítási Programmal adott új lendületet 
az agrártárca. A magyar erdőgazdálkodók munká-
jának eredménye több mint 2 millió hektár erdő, az 
ország területének több mint egyötöde.

ÚJABB 30 FA A FŐUTAK MENTÉN

Somogyi F. Tamás – alpolgármester

Székely László – polgármester
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Az eddig beérkezett adományokból egy kisbusz-
nyi tartós élelmiszer és tisztálkodószer gyűlt össze, 
amit a hétvégén a Máltai Szeretetszolgálat elszál-
lított községünk kárpátaljai testvértelepülésére. 
Kedden pedig további gyógyszersegélyt küld-
tünk Kisszelemencnek.

Továbbra is várja az önkormányzat adományként a 
tartós élelmiszereket és tisztálkodószereket, amit mun-
kaidőben lehet leadni a PVK-nál. Illetve az Alapítvány 
Páty Fejlesztéséért számlaszámra is lehet utalni, amit 
készpénz formájában adunk át. 

(  – a közlemény 
rovatba írják be, hogy KÁRPÁTALJA ADOMÁNY)

Ezúton is köszönjük a segítséget és a lelkiismeretes 
munkát az adományok eljuttatásában Schumicky 
Andrásnak és csapatának!

10403208-50526776-69571000

SEGÍTSÉG KÁRPÁTALJÁNAK

Pátyi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy a jogi tanácsadást MÁRCIUS hónapban csak telefonon 
lehetett igénybe venni. 
– ÁPRILIS hónaptól viszont már újra személyesen lehet igénybe venni a Pátyi Polgármesteri Hivatalban 

SZERDÁNKÉNT 16–17 óra között. 
– A tanácsadáson való megjelenés feltételei: 
  előzetes regisztráció a  telefonszámon (Polgármesteri Hivatal Titkársága) vagy a    

 e-mail címen
– A tanácsadást dr. Jancsár György, az önkormányzat ügyvédje látja el.

+36-23-555-532
hivatal@paty.hu

ÁPRILIS HÓNAPBAN ÚJRA SZEMÉLYES FORMÁBAN MŰKÖDIK A JOGI TANÁCSADÁS

Székely László – polgármester

Tűzgyújtási tilalom van érvényben 2022. március 10-
től visszavonásig az egész országban. Az Országos 
Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint ez azt jelenti, 
hogy tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban, facso-
portokban, útszéli fasorokban és ezek kétszáz méteres 
körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. Felhívják 
a figyelmet arra, hogy nagy a szárazság a csapadék-
mentes időjárás miatt, ezért amíg ki nem zöldül a 
természet, a legkisebb figyelmetlenség is könnyen 
hatalmas tűzhöz vezethet. A katasztrófavédelem azt kéri a 
tüzek megelőzése érdekében, hogy a dohányosok ne 
dobják el az égő cigarettacsikket. 

Felhívjuk a település lakóit, hogy Páty község-
ben tűzgyújtási tilalom elrendelésén kívüli idő-
szakban is tilos a kerti zöldhulladék égetése.

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM VAN ÉRVÉNYBEN!

Székely László – polgármester
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Elsőként a polgármesterek kiemelték, hogy a helyi 
és térségi lakosság számára rendkívül fontos beruhá-
zásról van szó, amit már nagyon várnak, hiszen teher-
mentesíti a belső utakat, gyorsítja a közlekedést. 

Schanda Tamás hangsúlyozta, hogy az úthálózat 
fejlesztése, karbantartása kiemelt kormányzati feladat, 
amely hozzásegít a lakosság életkörülményei és a gaz-
daság fejlesztéséhez. Kiemelte, hogy jelenleg is verseny 
folyik a beruházásokért, s a befektetők az első osztályú 
infrastruktúrát keresik. A kormány 2016-ban indított 
útépítési programjában 2022-ben például 1500 km-en 
újulhatnak meg útszakaszok. Juhász Zoltán ismertette 
a beruházás főbb műszaki paramétereit. Elmondta, 
hogy 2,5 km hosszú, új nyomvonalú, kétszer egysávos 
út épül, ami közvetlen kapcsolódik az M1-es autó-
pályához, 4 körforgalmi csomóponttal. A munkák két 
részre osztva zajlanak. Az első ütemben az új 1,14 km 
hosszú bekötőút készül, ami a Sasfészek-tó pihenő-
hely meglévő csomópontjából indul és a Biatorbágy-
Páty összekötő útig tart, két körforgalommal, hét kapu-
behajtóval. A második ütemben a Páty nyugati elkerülő 
létesül, amelynek hossza közel 1,4 kilométer. A szakasz 
a második körforgalomból indul, és a Budakeszi-
Zsámbék összekötő útig tart, két új körforgalommal, 
három kapubehajtóval. Megvalósul az út érintett, kb. 
110 méteres szakaszának bontása és a terület hely-
reállítása, a Rákóczi utca kopóréteg cseréje kb. 1,4 
kilométer hosszon. Ezek mellett épül 160 méter sta-
bilizált földút és 780 méter zajárnyékoló fal is, vala-
mint földút csatlakozások az ingatlanok megközelí-
tésének biztosítása érdekében. Menczer Tamás a fo-
lyamat kezdetét idézte föl: 2021-ben vitte a Gazdaság-
fejlesztési Operatív Törzs elé az ügyet, s hamarosan 
kormány támogatást kapott a 6,7 milliárd forintos 
beruházás. Hangsúlyozta, hogy az autópálya lehajtó, a 
pátyi nyugati elkerülő megépítése és a Páty-Telki össze-
kötő út felújítása által öt település közlekedése válik 
könnyebbé. Az államtitkár tájékoztatott a térség további 
közlekedést javító beruházásairól is, a budakeszi busz-
sáv tervezésének és kivitelezésének megkezdéséről, a 
buszpark jelentős fejlesztéséről. (További fotók: 28.o.)

Március 22-én délelőtt, ragyogó tavaszi napsütésben, ünnepélyes keretek között elhelyezték a Páty és az 
M1 Sasfészek-tó pihenőhely közötti összekötő út alapkövét a pátyi Kerekdombi út mögötti területen. Az 
eseményen felszólalt Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese, 
Menczer Tamás tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkár, 
Juhász Zoltán, a NIF Zrt. útfejlesztési igazgatóhelyettese, valamint Székely László Páty és Tarjáni István 
Biatorbágy polgármestere. 

MSK z

ALAPKŐLETÉTEL: ÉPÜL A PÁTYI AUTÓPÁLYA LEHAJTÓ ÉS A BEKÖTŐÚT

Az ünnepélyes alapkőletételi ceremónia, az idő-
kapszula elhelyezése és lefedése hátterében még javá-
ban folytak a régészeti feltárások a jelentős régészeti 
érintettség miatt. A látványos nagytömegű földmun-
kák, a munkakezdéshez szükséges dokumentációk 
elkészítése és műszaki ellenőri jóváhagyása után, elő-
reláthatóan április közepén kezdődnek el. A kivitelezés 
várható befejezése az I. ütem esetében 2023 első 
negyedéve, a II. ütem esetében pedig 2023 év vége.
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A rendezvényen részt vett és beszédet mondott 
Spányi Antal megyés püspök, Soltész Miklós, a Minisz-
terelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért 
felelős államtitkára, Menczer Tamás, külügyi állam-
titkár, képviselőjelölt, Harkai Gábor plébános, Vizi 
István tiszteletes, P. Tóth László, a református egyház 
főgondnoka, valamint Székely László polgármester. 
Az ünnepség házigazdája Dr. Bálint Balázs, a PÁKICS 
Egyesület alapító elnöke volt. Az eseményen közremű-
ködött a pákicsosokból alakult alkalmi zenekar és kórus. 

Menczer Tamás a közösségek szerepéről beszélt, 
mondván az ember akkor boldog és akkor tud kitel-
jesedni, ha nemzeti, vallási, kulturális és családi közös-
ségekben él. Soltész Miklós hangsúlyozta, hogy a 
közösségi terek fontosak a nemzet megtartása szem-
pontjából, a kereszténység megőrzése, és az ilyen 
háborús időkben a békesség megőrzése miatt is. 
Spányi Antal hangsúlyozta, hogy „emberé a munka, 
Istené az áldás”. Harkai Gábor a magtárra utalva szólt a 
közösség erejéről: minden búzaszemen ott Krisztus 
arca, de egy magból soha nem lesz kenyér, sok kell, 
hogy „élet” szülessen. Vizi István a Zsoltárok könyvéből 
idézett: „Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő 
ifjak.” „Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útát, ha 
nem a te beszédednek megtartása által?” S mintha erre felelt 
volna Krenner Márk a fiatalok jelenlegi parancsnoka a 
záró felszólalásban mondván, ahogy az eddig vezető 
utat Isten kegyelméből látják megvalósulni, a jövő is 
csak Istennel lehetséges számukra.

Az általános iskola mögött álló magtárat még 2019 
májusában egy képviselő-testületi döntés értelmében 
Páty Önkormányzata a helyi Római Katolikus Plébá-
niának és Református Egyházközségnek adományozta 
fele-fele tulajdonrész arányban, azzal a nem titkolt 
céllal, hogy azt a cserkészcsapat hasznosíthassa. A 
régi, romos magtárat a Kormány által nyújtott 230 
millió forint támogatásból újíthatta fel a PÁKICS 
Egyesület egy modern, többszintes, négy csoport-
szobát, egy nagytermet, két emeleti kistermet és a 
kiszolgáló helyiségeket magában foglaló impozáns 
épületté. Így a hozzávetőleg kétszáz tagot számláló, 
elsősorban pátyi, zsámbéki és még néhány környező 
településről is érkező gyerekeket tömörítő közösség 
méltó otthont kapott. (További fotók: 28.o)

Összefogás, közösség, áldás – ezek a kulcsfogalmak, amelyek mentén megvalósulhatott a pátyi ifjúsági és 
missziós ház. A március 27-ei épületátadón szinte minden felszólaló kiemelte az együttműködések fontos-
ságát, s a szalagátvágó ünnepségen meg is jelent minden fő támogató képviselője, akik lehetővé tették, 
hogy a Pátyi Keresztyén Ifjúsági Csapat birtokba vegye a bázist, s legyen a fiatalok második otthonává az 
egykori pátyi magtárépület. 

MAGTÁRBÓL IFJÚSÁGI ÉS MISSZIÓS HÁZ

MSK z
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A számos kevéssé emlegetett tényeket és össze-
függéseket is tartalmazó ünnepi beszédéből az alábbi-
akban idézünk: „Az 1848 márciusában történt események 
következményeként megszületett Magyarország új alkotmánya, 
az áprilisi törvények, és felállt az első független magyar 
kormány, gróf  Batthyány Lajos vezetésével. A hadügyeket és a 
pénzügyeket azonban a bécsi udvar a saját kezében akarta 
továbbra is tartani, és csak a tömegektől való félelme miatt 
egyezett bele azok ideiglenesnek szánt függetlenedésébe. A kormány 
legfontosabb és egyben legnehezebb dolga az ország védelmének 
megszervezése volt, mert nagyon nehezen tudta a törökök kiűzése 
után felállított öt főhadnagy parancsnokság vezetését az irányí-
tása alá vonni, egyikük pedig, Jellasics horvát bán meg is ta-
gadta az engedelmességet. A kormány tiltakozására ekkor még 
V. Ferdinánd osztrák császár és magyar király kéziratban 
szólította fel őt az engedelmességre, amit szintén megtagadott. 
Tehette, mert Ferenc Károly főherceg, Ferdinánd öccse és felesége, 
Zsófia főhercegné támogatta a magyarok elleni tevékenységét, 
amiről akkor még se a magyar kormány tagjai, se a nádor, 
István főherceg, Ferdinánd unokatestvére nem tudott.  

Szerbiából fegyveres önkéntesek érkeztek az ún. Határőr-
vidékre, ahová a kormány hatásköre nem terjedt ki, és egyesültek 
az itt élő szerbekkel, akik a törökök kiűzése után települtek be 
Magyarországra, és a határ őrizetét, amiért a földet is kapták, 
megszüntették. Júniusban az osztrák császár nevében elfoglalták 
Titelt, és Bechtold altábornagy alig kísérelt meg ellent állni. A 
bizalmat vesztett altábornagy lemondása után még öten utasították 
vissza az ellenállást, miközben a horvátokat összegyűjtő Jellasics 
egyesült a szerbekkel, és augusztusban 35 000 fővel, 8 üteggel 
és 48 ágyúval betört a Muraközbe, és szabad kezet kapott 
Magyarország és a magyar kormány ellen a császártól, hogy 
támadásukkal kész helyzet elé állítsák, és erőhatalommal fel-
oszlassák az országgyűlést.

PÁTYI KÖZSÉGI ÜNNEPSÉG MÁRCIUS IDUSÁN

„Európa közepén élt valahol egy nép (…)Nem kívánt mást, csak saját hazát” – szólalt meg a Kormorán 
jól ismert dala, A költő visszatér, felvezetve a pátyi iskolások ünnepi műsorát a zsúfolásig megtelt műv-
házban március 14-én délelőtt. Két év kényszerű kihagyás után ismét együtt ünnepelhettek március 
idusa előtt diákok, szülők, pedagógusok, a község lakói. A 4.c osztály kiválóan szerkesztett és színvona-
lasan előadott műsora verssel, dallal, jelenetekkel, régi fotókkal idézte meg a forradalom és szabadság-
harc dicsőséges napjait. Silingi Anna tanítványai szereplése előtt pedig Sebestyén Hajnalka történész, 
önkormányzati képviselő beszélt a forradalom szabadságharcba fordulásának okairól és következmé-
nyeiről, kiemelve a pákozdi csata jelentőségét.
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Ekkorra a haza iránti szeretet táborba gyűjtötte a magyar 
ifjúságot a diákoktól a mesterlegényekig, a földbirtokosoktól a 
házitanítókig, a papoktól és mérnököktől a béresekig. A véde-
lemre felállt önkéntesek ellátását akadályozta, hogy Latour 
osztrák hadügyminiszter a magyar tulajdonú katonai méntele-
peket és raktárakat osztrák tulajdonnak tekintette, és megtiltotta 
azok használatát. Az országnak fegyvergyára nem volt, Ausz-
triától fegyvereket nem kaptunk, a nemzetőrség fegyverei jobbára a 
kiegyenesített kasza, a cséphadaró és a lándzsa voltak. Az osz-
trák seregben a tüzérségi alakulatoknál magyarokat nem al-
kalmaztak, ezért gondoskodni kellett a magyar tüzér alakulat 
felállításáról is, aminek köszönhetően augusztusra már 1500 
főből álló, 3 kiképzett üteg, ütegenként 8 ágyúval állt készen a 
honvédelemre. A puskákat Belgiumból rendelték. Júliusra már 
26 000 főre nőtt a magyar sereg létszáma, de az egymást követő 
főparancsnokok úgy érezték, hogy a magyar kormánynak tett 
esküjük nem fér össze a császárnak tett hűségesküjükkel, ezért 
harc nélkül adták fel a területeket; a Délvidéket, Nagykani-
zsát, Veszprémet és Székesfehérvárt.

Ekkor adta ki Batthyány Lajos miniszterelnök az azóta 
sokat idézett rendeletét Teleki Ádámnak: „…jelen rendeletem 
vétele percétől kezdve egy talpalatnyi magyar földet védtelen báró 
Jellasicsnak át ne engedjen...”

Teleki Ádám után István nádor, az ország főkapitánya 
vállalta el a magyar sereg vezetését, és egyben utasítást kért a 
királytól, aki megtiltotta neki a horvátokkal való összeüt-
közést, mire ő lemondott, átadva a tisztséget Móga tábornok-
nak, majd Bécsbe utazott. Ekkor érkezett el az ideje az önálló 
nemzeti haderő megteremtésének. A külföldön lévő magyar 
ezredek hazahozatalát Bécs folyamatosan akadályozta. Kossuth 
Lajos szeptember 22-én írta meg Hírlapjában A magyar 
katonákhoz című vezércikkét, amelyben hazahívta őket. „Fel, 
fel tehát vitéz magyarok! haza! haza! Nem magyar az, cudar 
az, aki hazáját nem védelmezi…Haza hát, haza! akinek 
magyar lelke van!” Valóban szép számmal jöttek is meg, 
különösen a huszárok. 

És elérkezett szeptember 29-e, amikor hajnalban a horvát 
sereg megkezdte az előnyomulást Buda felé, de Móga tábornok 
csapatai 14 200 fővel az útját állták. A jobbszárny védte a 
Fehérvár-Lovasberény-Bicske vonalat, a centrum a balszárnnyal 
és a tartalékkal Pákozdnál várta a támadást, amit a horvátok 
meg is indítottak a jobbszárny ellen. Amikor ez a seregtest 
meginogni látszott, Guyon Richárd őrnagy a Pest megyei 2. 
nemzetőri zászlóalj parancsnoka érkezett a segítségükre, és így 
nemcsak megvédték az állásaikat, de a horvát sereg jobb-
szárnyát meg is futamították. Zámolynál pedig az időközben 
megérkező zalai felkelők lepték meg és verték ki őket az 
országból. A horvát haderő centruma Jellasics vezetésével tá-
madta a magyar centrumot, de őt is visszaszorították, majd 
további 2 órás próbálkozás után feladta, fegyverszünetet kért, 
majd elmenekült. A csata mérlege a magyaroknál 7 halott és 37 
sebesült volt, a horvátoknál 100 halott. A magyar sereg nem 
üldözte az ellenséget.

1848. szeptember 29-én a magyar nemzeti haderő, 60%-ban 
frissen toborzott nemzetőreivel, honvédeivel és az éppen csak 
kiképzett tüzéreivel néhány óra leforgása alatt legyőzte a ha-
zánkra törő idegen érdekeket szolgáló ellenséget, és megvédte az 
alig néhány hónapos nemzeti önállóságunkat. Pákozd lehetővé 
tette, hogy a népképviseleti országgyűlés együtt maradhasson, és 
az ország felkészülhessen az osztrák fősereg támadására, és 
több csatában is legyőzze azt. Ez a csata nem véres polgárhá-
ború gyümölcse volt, nem semmisített meg birodalmakat, és nem 
nyomorított vagy ölt meg tízezreket. Pákozd a magyar nemzeti 
hadsereg első próbája és egyben győzelme volt, annak a hadsereg-
nek, amelyet 1849 tavaszán egész Európa csodált, és amelyet 
csak két nagyhatalom együttes ereje volt képes térdre kényszeríteni. 

(Készült Urbán Aladár Pákozd című munkája felhasz-
nálásával.)”
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TÖRTÉNELMI LAPOZGATÓ, 
AVAGY OLVASÁS TÉMAZÁRÓ
 A 3.C-BEN

Az elmúlt hetekben az olvasás 
órákon a magyar nép történel-
méből kaptak egy kis ízelítőt a 
gyerekek Nimród fejedelemtől 
egészen Dobó István koráig. 
Különösen érdekes volt ezeket 
az olvasmányokat megismerni 
és megérteni éppen a mostani 
helyzetben, amikor a szomszé-
dunkban ismét háború zajlik, és 
amikor az 1848-49-es szabadság-
harcra emlékeztünk. 

A témazáró dolgozat helyett a 
gyerekeknek egy újságot kellett ké- 
szíteniük, amiben bemutathatták ked-
venc történetüket színes illusztrá-
cióval. Nagyon lelkesen vetették bele 
magukat a munkába. A körülöttünk 
zajló események miatt ünnepi résszel, 
„képzelt riport”-tal is kiegészítették 
munkájukat. Az elkészült újságokat 
utána szívesen lapozgatták, olvasgat-
ták, és igaz, ami igaz, még ki is javí-
tották egymás tévedéseit. 
Szakályné Móni néni 3.c osztályés a 

De mi is ez a micro:bit*? A micro:bit 
egy nagyon pici oktatási célokra szánt szá-
mítógép (5x4 cm-es mikrovezérlő), amire 
programokat tudunk írni. Ezek a prog-
ramok aztán megjeleníthetnek valamit a 
kijelzőn, például szöveget, alakzatokat. 
De ezen kívül még sok más okos funkciója 
van, például tud mérni hőmérsékletet, se-
bességet, hangerőt, sőt, azt is érzékeli, ha 
rázzák, vagy forgatják – akárcsak egy 
okostelefon. Nagyon egyszerűen össze lehet 
kötni egy számítógéppel vagy okostelefon-
nal, és már lehet is programozni!

Miért jó ez az oktatásban? Ez egy 
olyan programozható eszköz, amin azon-
nal lehet látni és tapasztalni az általunk 
írt program eredményét. Így nem elvont 
programozás-elméletet tanulnak a gyere-
kek, hanem rögtön szemmel látható, kézzel 
fogható (vagy épp hallható!) eredménye van 
a munkájuknak. Mindeközben olyan gon-
dolkodási módszereket ismernek meg a 
projekt készítése során, amelyek a ké-
sőbbiekben akkor is segítik őket, ha épp 
nem a programozói pályát választják. 
Ilyenek például a problémamegoldás, struk-
turált és logikus gondolkodás, vagy egy 
(program)kód megértése és olvasása. Ezeken 
keresztül lehetőségük van megtapasztalni 
azt az élményt, hogy ne csak a készen 
kapott termékek felhasználói és fogyasztói
legyenek, hanem kritikusan gondolkodó, 
kreatív alkotók, fejlesztők, akik maguk 
is el tudják azokat készíteni.

Mi mindent csináltunk? Készítettünk 
animációkat és iránytűt, mértünk hőmér-
sékletet és fényerősséget, krokodilcsipeszek 
segítségével összekötöttük hangszóróval és 
„zenéltünk”, rázásra dobókockává változ-

Hogyan lehet megváltoztatni a gyerekek hozzáállását az infor-
matikához? Hogyan lehet iskolai keretek között közel hozni és 
könnyen emészthetővé tenni a programozást? A Bocskaiban volt 
alkalmunk kipróbálni másfél hónapon keresztül közel 270 gyerek 
részvételével és egy doboznyi micro:bittel.

MICRO:BITEK BOTORKÁLTAK A BOCSKAIBAN

tattuk, jósoltunk („felelek ma magyarból?”), 
írtunk egyszerű játékprogramokat. Ezeken 
keresztül a gyerekek szinte észrevétlenül, 
játékos keretek között ismerkedhettek meg 
olyan programozási alapfogalmakkal, mint 
például változó, ciklus, elágazás.

Csupa lelkes, figyelő tekintet követte a 
feladatokat, sőt, voltak, akik már az első 
alkalom után úgy mentek haza, hogy „ilyen 
nekem is kell!”, „ez annyira menő!”. Sikerült 
olyan gyerekek érdeklődését is felkelteni, 
akiknek eddig ezek a kütyük idegenek 
voltak, vagy esetleg féltek, tartottak a mű-
szaki eszközöktől. Külön élményt jelentett 
azt megélni, hogy a gyerekek lelkesedése több 
szülőre is átragadt, és együtt készítettek ko-
molyabb játékprogramokat, sőt, micro:bittel 
vezérelhető, útvonalkövetésre képes, össze-
szerelhető autót is hoztak be az órára.

A tanár legfőbb célja és feladata az 
inspirálás. Bízunk abban, hogy ez alatt a 
néhány hét alatt sikerült bemutatni egy 
olyan eszközt és általa olyan módszereket, 
amik akár egy új világot is megnyithatnak 
azok előtt, akik erre fogékonyak.

*A micro:bitet 2015-ben fejlesztette ki a BBC az 
informatikaoktatás támogatására az Egyesült Királyságban. 
Nálunk az ELTE „micro:bit botorkálás” programjának segít-
ségével néhány készlet ingyenesen elérhető a közoktatás-
ban részt vevő iskolák számára. Ennek az a lényege, hogy a 
tanév elején több készletet indítanak útjára az iskolák között, 
és egy hónap használat után tovább kell azt küldeni a soron 
következő intézménynek.
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Egyéves Páty legújabb önkormányzati intézménye, 
a Dédelgető Bölcsőde. Több évtizedes kihagyás 
után, tavaly márciusban nyitotta meg kapuit a 
Dédelgető Bölcsőde településünkön. Az elmúlt év 
során 34 család részesült ellátásban, s idén is 
szinte telt házas a Dédelgető. 

A születésnapi ünnepségre az intézmény munka-
társai és a bölcsisek is készültek. A folyosón a kis lakók 
munkái mellett Zsombori Erzsébet festőművész sze-
met gyönyörködtető, tavaszi hangulatot idéző selyem-
festményei kaptak helyet. A kicsik és gondozóik már-
már hagyományosan gitárral kísért énekkel köszön-
tötték a látogatókat. A szülinapi tortát Székely László 
polgármester szegte meg, s Kővári Eszter Sára bölcső-
devezető segítségével osztották szét az ünneplő kicsik 
és nagyok között.

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT 
Dédelgető Bölcsőde!

Ezt a választ adta az a sok lelkes felsős diákunk, akik részt 
vettek az idei angol szóbeli vetélkedőn. Mind a négy 
évfolyamból a legbátrabbak jelentkeztek erre a verseny-
re, akik úgy gondolták, hogy jól beszélnek angolul.

Két teremben zajlott párhuzamosan a kétféle feladat: 
egy húzott témáról kellett beszélni, illetve egy kivá-
lasztott képről mesélni összefüggően, helyesen angolul. 
Az alábbi eredmény született:
5. évfolyam:  I. hely: Zsigó Máté

    II. hely: Kosztán Csaba
   III. hely: Szűcs Berta és Balogh Regina

6. évfolyam: I. hely: Gáspár Balázs
  II. hely: Wiedermann Dominik
 III. hely: Várszegi-Győrfi Hedvig és Viszneki Dániel

7. évfolyam: I. hely: Novák Csaba
   II. hely: Kiss Csenge

8. évfolyam:  I. hely: Bach Lili
   II. hely: Murguly Petra és Rácz Olívia
  III. hely: Nagy-Bánfi Richárd

Különdíjban részesültek: Gábor Villő, Papp Dóra és Popa Krisztián

DO YOU SPEAK ENGLISH?
Yes, I do. 

Czajlik Gabriella

MSK z

„Vannak napok, melyek nem szállnak el,
De az idők végéig megmaradnak…”

Két év után végre közönség előtt zajlott ünnepi 
műsorunk. A 4.c osztály tanulóival hosszú heteken 
át készültünk az 1848-as eseményeket felidéző 
előadásunkkal. 

Tanítványaimban nagyszerű szereplőkre találtam. 
A szereposztástól a fellépésünkig igazi csapatmunka 
folyt. A művelődési ház színpadán, kivetített korhű hát-
terek előtt idéztük fel történelmünk nagy eseményeit. 
Zenés, táncos koreográfiák tették még színesebbé az 
emlékezést a márciusi ifjak forradalmi cselekedeteire. 
Hódos Lilla verse zárta az ünnepi összeállítást. 

Nagyon boldogok voltunk, mert a közönség vas-
tapssal köszönte meg előadásunkat. Büszke vagyok 
tanítványaimra, mert kitartással és lelkesen vettek részt a 
próbákon és nagyszerű alakítást nyújtottak.

                                                                                                                Silingi Anna

A felvételi kérelmek és munkáltatói igazolások leadása és a férőhelyek
biztosítása minden esetben a Dédelgető Bölcsődében történik, Páty 
Rákóczi u. 17. szám alatt, előzetes időpont egyeztetés alapján.

Beadási határidő: 
2022. május 13.

BÖLCSŐDEI JELENTKEZÉS, BEIRATKOZÁS

Zenés bölcsi kóstolgató: 
2022. május 05. és 12.

További információ: 
06-20-468-5618 
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– Milyen szakmai és családi 
háttérből jöttél?

– 1974-ben születtem Budapesten. 
Gyerekkoromban szüleimmel és két 
bátyámmal, illetve most a családom-
mal is Pilisvörösváron élünk, itt jár-
tam általános iskolába is. A közép-
iskolát az Óbudai Árpád Gimnázi-
umban végeztem, majd egy év ham-
burgi babysitterkedés után felvettek 
a Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem magyar-német nyelvtanári sza-
kára. Diplomámat 2001 januárjában 
vehettem át. Ugyanezen év szep-
temberében férjhez is mentem és 
családot alapítottunk. 5 gyermekünk 
született – 4 lány és 1 fiú, 6 és 20 év 
közöttiek. A hosszú otthon töltött 
évek alatt több képzésen is részt 
vettem. Elvégeztem a népi játszóház 
vezető tanfolyamot, a népi játék és 
tánc az iskolában című programot, 
a Waldorf  kézimunkatanár képzést, 
a Waldorf  osztálytanítói képzést, 
és jelenleg is a Waldorf  óvodapeda-
gógus képzésre járok. Nagyon ér-
dekel a Waldorf  pedagógia egész 
íve. Mindig volt bennem egy kis 
bizonytalanság, hogyan is kellene 
nyelvórát tartani első és második 
osztályban. Szerettem volna szoro-
sabban kapcsolódni az óvodához, 
hogy elkerüljem az erős váltást. Már 
látom, hogy jó döntés volt az óvó-
nőképzés elkezdése, mert sok szem-
pontot és módszert adott a kezembe, 

aminek a legnagyobb hasznát majd 
elsős osztálytanítóként fogom ka-
matoztatni.

– A saját gyermekeid is Wal-
dorf  intézményekben tanultak?

– A gyerekeim nem Waldorf  
intézményekben tanultak, illetve 
tanulnak, hanem Vörösváron, a 
Palánta Általános Iskolában. Ez 
egy alternatív iskola, ami nagyon 
közel van az otthonunkhoz. A kisebb 
gyermekek miatt nem tudtam vál-
lalni a mindennapi ingázást, így egy 
köztes megoldást választottunk a 
Waldorf  és a hagyományos oktatás
között. Nem bántuk meg, mert a 
gyerekek szerették és szeretik a 
Palántát, a Waldorf  szellemiséget 
pedig megkapják tőlem otthon.

– Hogy kerültél a Pátyi Wal-
dorf  Iskolába, és hogy érzed itt 
magad?

– 4 éve kerültem Pátyra, eleinte 
csak heti 2 napot tanítottam 3 osz-
tályban. Majd évről évre egyre többet 
vállaltam némettanárként, és az egyik 
osztálynak a kézimunkatanára is én 
lettem. A kezdeti időszak nagyon 
nehéz volt, hiszen pályakezdőnek 
számítottam. Nagyon sok biztatást 
és szeretetet kaptam a kollégáktól, 
így végül megtaláltam a helyem és a 
céljaim is.

– Nagycsaládosként hogyan 
tudod összeegyeztetni a szakmai 
és családi életet?

– A családom mindig mögöttem 
állt és támogattak. A legtöbb segítsé-
get édesanyámtól kaptam és kapom 
máig, aki mindig ugrásra készen áll. 
Így tudok egyensúlyozni család és 
munka között.

– Leendő osztálytanítóként 
mit tartasz a legfontosabbnak a 
tanításban?

– Nagyon szeretném továbbadni 
azt a sok tapasztalatot, amit anya-
ként a gyerekeim által szereztem. 
Mert egy osztálytanító nem csupán 
pedagógus, hanem az egész szemé-
lyiségével neveli és kíséri a rá bízott

gyerekeket. Persze az óvónőképzést 
nem szeretném félbe hagyni, hiszen 
nem tudhatjuk, hogy még mit hoz a 
jövő.

– Mi volt az, ami az ismer-
kedő játékok során azt üzente 
neked: „ez a te osztályod lesz”?

– Az osztálytanítóság hirtelen 
pottyant az ölembe, miután meg-
kértek a kollégák, hogy tartsam meg 
én az ismerkedő játékokat a leendő 
elsősökkel. Örömmel vállaltam el. 
Már az első csoport után éreztem, 
itt többről van szó, mint egy egy-
szeri „beugrásról”. Minden simán 
ment, a gyerekek és én is élveztem a 
folyamatot, és a második nap egyér-
telművé vált, hogy ezeknek a gye-
rekeknek csakis én lehetek az osz-
tálytanítója!

– Nem sajnálod, hogy a szak-
tanári munkát át kell adnod talán 
egy nehezebb, fárasztóbb feladat 
kedvéért?

– Miután a családom is rábólintott 
és megígérték, hogy megadnak min-
den támogatást, vállalom az új sze-
repem. Lehet, hogy fárasztóbb és 
nagyobb kihívás az osztálytanítóság, 
mint a szaktanári munka, de úgy 
gondolom, hogy minden energia, 
amit a tanításba fektetünk, 100%-ig 
megtérül. A saját gyerekeim pedig 
már elég nagyok ahhoz, hogyha 
kevesebb időt töltök is otthon, az 
már nekik nem okoz nagy problémát. 
Mostanában gyakran jut eszembe egy 
29 éves, zseniális fiatalember, az AWS 
tragikus sorsú énekese, Siklósi Örs 
hitvallása, aki zenészként azt vallotta, 
„kétféleképpen lehet egy hegyet megmászni: 
szenvedhetsz, hogy milyen fárasztó, fáj min-
dened, és amúgy is minek, vagy beválla-
lod, hátadra veszed a zsákod, és teljesíteni 
akarod a lehető legjobban”. Nagyon bí-
zom benne, hogy a gyerekekkel együtt 
örömmel rohanunk majd fel a hegy 
tetejére, ahonnan szárnyaikat kitárva 
indulnak tovább az életben.

Az új elsősök osztálytanítója

BESZÉLGETÉS POGÁNY BERNADETTEL 

Kép és szöveg: Győr Sándor
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Március 26-án, szombaton, a nagyok közös ügye 
a kicsik ügye volt óvodánkban. A Csibe épüle-
tünk udvarát terveztük megszépíteni, először csak 
óvónői, dolgozói részvétellel, majd gondoltunk 
egy nagyot: kérdezzük meg a hozzánk járó Picin-
kés, Pillangós gyermekek szüleit, lenne-e kedvük 
segíteni. Sok tervünk volt, szerettünk volna kiala-
kítani egy igazi, tudatosan megtervezett méh-
legelőt, egy rovarhotelt, és az elképzeléseinkben 
sok-sok színpompás virág ültetése szerepelt még.

Szombat reggel nagyon sok szülő és gyermek ér-
kezett, rengeteg szerszámmal, faanyaggal, virággal és 
hatalmas jókedvvel, lelkesedéssel. Fantasztikusan jó 
volt ezzel az összetartással, együvé tartozás érzéssel 
találkozni! Én magam még csak tavaly óta vagyok 
Pátyolgató, már eddigi rendezvényeink alkalmával is 
tapasztaltam, hogy itt valódi, élő közösség van, de ez a 
szombat valahogy mégis más volt. 

A rohanó reggeleken, fáradt délutánokon sokszor 
pusztán egy-egy mondatban, egy sietős mosolyban 
merül ki a kommunikáció, de most megálltunk, megállt 
kicsit az idő is, kertészkedés közben beszélgettünk, él-
veztük a jó időt és élveztük egymás társaságát. A sok 
szorgos kicsi és kicsit nagyobb kéznek köszönhetően 
nagyon gyorsan haladtunk, így még a tervezetteken túl 
az udvari játékaink is felfrissültek a téli álomból, így hét-
főn tisztán várták már a gyerekeket. Elfogyott a munka, 
elfogyott a tea, a zsíroskenyér, hazamentek a segítők, 
ott maradtunk és csak ültünk a gyerekek öltözőjében, 
fáradtan összemosolyogtunk, és egyetértettünk abban, 
hogy ez jó volt. Ez így volt jó. Közösen egy közös ügyért, 
közösen, a mi közös gyermekeinkért. Köszönjük! 

Ki gondolta volna, hogy egy fekete-fehér kő éppen 
jól beillik tehénnek? Vagy hogy a kagyló pont úgy 
csillan, mint egy gyönyörű hercegnő ruhája? A 
„Bolygónk a Föld” című programunkban ez is 
megtörténhetett.

A Mókus csoportban mindig nagy hangsúlyt fek-
tettünk a környezeti nevelésre, ezért vágtunk bele a 
„Bolygónk a Föld” című projektünkbe. Célunk többek 
között az volt, hogy felhívjuk a gyerekek figyelmét 
tárgyi környezetünk milyenségére, a rengeteg töré-
keny, nem lebomló műanyag játékra. Közösen, nagy 
kedvvel álltunk neki ezeknek a játékoknak az „elcserélé-
séhez”. Helyettük természetes anyagokat, botokat, fakér-
geket, kagylókat hoztunk a csoportszobába, amiket a 
gyerekek otthonról gyűjtöttek össze.

Számunkra is lenyűgöző volt az a kreativitás és 
nyitottság, amivel az új anyagokat fogadták. Pompás 
várakat, palotákat, állatfarmot építettek. Ki gondolta 
volna, hogy egy fekete-fehér kő éppen jól beillik 
tehénnek? Vagy hogy a kagyló pont úgy csillan, mint 
egy gyönyörű hercegnő ruhája? A szabadjátékon túl 
nagy figyelmet fordítottunk arra is, hogy a projekt 
alatt készült alkotásaink természetes anyagból legye-
nek. Tojástartóból pókot készítettünk, újságból kivágott 
képeket szortíroztunk a megfelelő szelektív kukába. 
Megfestettük a Földet, ami remek alkalmat nyújtott az 
olyan fogalmak tisztázására, mint szárazföld, óceán, 
sivatag, tenger stb.

Bízunk benne, hogy ilyen apró változtatásokkal, 
figyelmességgel és a természet korlátlan szeretetével 
elültetjük a gyerekekben azt a magot, amitől a világunk 
kicsit szebb, zöldebb lesz minden eltelt nappal.

FÖLD PROJEKT A MÓKUS CSOPORTBANEGY MINDENKIÉRT, MINDENKI EGYÉRT!

Tóth-Gémesi Magdaléna – Picinke csoport Major Melinda és Németh Barbara – Mókus csoport óvónők
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Óvodai beiratkozás: 2022. április 25-26. – Páty, Rákóczi utca 19.
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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

2022.04.01. 18.00
Benedek Elek leszármazottjai, Bardócz Orsolya és Benedek 

Huszár Botond estje – Vén fa árnyékában
Közösségi Ház

2022.04.03.
15.00

Hagyományőrző tojásfestés és kézműves foglalkozás Közösségi Ház

2022.04.09.
19.00

A Pátyi Roma Önkormányzat tavaszi bálja Művelődési Ház

2022.04.10.
16.00

Kötés-horgolás régen és napjainkban – kiállításmegnyitó Közösségi Ház

2022.04.10.
17.00

Kisvakond a nagyvárosban – mesejáték Művelődési Ház

2022.04.11.
19.00

Magyar Költészet Napja – Rímek és Szerelmek Művelődési Ház

2022.04.22. 18.00 Pozitív pszichológia – Lórántné Horváth Tímea előadása MH Nagyterem

2022.04.28. 15.00-18.00 Véradás MH Kisterem

2022.04.29. 18.00
Mária Boldogasszony és csillaglegendárium I. – Józsa Judit 

kerámiaszobrász, művészettörténész kiállításának megnyitója
Közösségi Ház

2022.04.30. 9.30 Eszemadta – élőzenés gyerektáncház MH Nagyterem

2022.04.30. 15.00
Irodalmi barangolások Kiss Eszterrel – 

Születésnapi író-költő csokor
Közösségi Ház

Dátum Időpont Program Helyszín
2022.05.03-05. 8.00-18.00 Tüdőszűrés MH Kisterem

2022.05.07. 18.00 Óvodabál Művelődési Ház

2022.05.14. 18.00 Iskolabál MH Kisterem

2022.05.21. 9.30 Eszemadta – élőzenés gyerektáncház MH Nagyterem

2022.05.28. 18.00 Svábbál Művelődési Ház
    

ÁLLANDÓ PROGRAMOK 

 
   Nyugdíjas Klubok:
 Ady Klub:    Hétfő      16.00-19.00

Egyetértés Klub: Csütörtök 14.00-17.00

Henna Hastánc: Csütörtök 19.30-20.30 IFI KLUB
Vasárnap 9.00-11.00 

 Pátyi Kórus:
 
Csütörtök 18.00-20.00

Sakk: Péntek 16.00-19.30

Torna Gizussal:    Kedd-Csütörtök 18.15-19.15 

Modern tánc:    Kedd 17.00-18.00

  
Csütörtök 16.45-17.45

Zumba Anettával: Hétfő 45 45-Szerda 18. -19.  

és szombat 8.00-9.00

 
Baba-mama klub:  Hétfő-Szerda 10.00-12.00
Ringató:

   
Szerda  9.30-10.00
  

Ovis angol (Angol Kalauz módszer):   15.30-17.30

   
Ovis néptánc: Kedd 16. 45-17.30

Csütörtök 16.45-17.30

  
     

Felnőtt néptánc: Kedd 19.30-21.30

Baba angol: Kedd 9.30 

2022. ÁPRILIS

2022. MÁJUS ELŐZETES
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Székely László polgármester úr köszöntő beszédében 
elismeréssel szólt a Páty Faluközösségért Alapítvány 
több évtizedes helytörténeti gyűjtő, valamint értéktári 
munkájáról. Megköszönte az adományozók, a segítők 
önzetlen támogatását.

Ezt követően az egyéni adományozók nevében 
Knódel János agrármérnök, az Önkormányzat nevében 
Székely László polgármester úr, a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat képviseletében Megtért Mária Mag-
dolna elnöknő, a Közösségi Értéktár és az Alapítvány 
nevében Czentár László vágta át a szalagot az átadás 
jelképeként.

Az ünnepi hangulathoz hozzájárult a Biatorbágyi 
Népdal Kör, a Köllő Attila vezette zenés műsor, vala-
mint a kuratóriumi tagok és önkéntes segítők által készí-
tett ízletes falatok, finom sütemények tálalása a kertben.

A „féhaj” megnyitása

ÚJABB KIÁLLÍTÓHELY A KÖZÖSSÉGI HÁZ UDVARÁN

– kurírinfo –

– Április 10-én délután 4 órakor

– Április 29-én este 6 órára 

– Április 30-án délután 3 órától 

 nyíló kötött és horgolt kézimunkák a régi 
és mai életünkben című kiállítás április 25-ig tekinthető meg szombat 
és vasárnap 15.00–17.00 óra között.

hívunk és várunk minden érdeklődőt a 
Korondról származó Józsa Judit kerámiaszobrász és művészettörténész, 
a magyar kultúra lovagja által alkotott Mária, a magyarok Boldogasszonya 
és Magyar Csillaglegendárium I. című országjáró kiállítás megnyitására.

Irodalmi klub Kiss Eszter színművésznővel: 
Április hónapban született költők témával.

Programjainkra mindenkit szeretettel várunk! SZJA 1%

Tisztelettel kérjük, hogy adója 1%-ával támogassa 
kulturális és értékmegőrző, környezetszépítő 
tevékenységünket.

Név: 
Adószám: 

Köszönjük a felajánlását,
Páty Faluközösségért Alapítvány

Kuratóriuma

Páty Faluközösségért Alapítvány
18663468-1-13

ÁPRILISI PROGRAMOK A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN

2022. március 26-án ünnepélyes keretek között átadták a Közösségi Ház kertjében épült 74 m2-es 
szabadtéri kiállítóhelyet, pátyiasan a „féhajt”, ahol a község lakóitól kapott mezőgazdasághoz 
kapcsolható eszközöket helyezték el a rendezők.
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Splény Lajos 

EGY 1848-AS DIPLOMATA PÁTYRÓL
A pátyi illetőségű Splény Lajos báró (1817–1860) az egyetlen személy az egész 1848-49-es szabadságharc 
alatt, akit valamely külső hatalom, mint hivatalos követet elismert. 
Splény Lajos apja a kastélyépítő Splény Ignác, cs. kir. kamarás, altábornagy, a magyar nemesi gárda 
kapitánya, aki Pátyon élt és a gyerekei is itt nőttek fel. 

Lajos hamar katonai pályára lé-
pett, 1847-ben már a József  hu-
szárezred kapitánya. Öccse, Splény 
Béla tanúsága szerint „katonai kö-
rökben általában nem volt népszerű, egy-
részt mert nem volt benne a speciális 
osztrák katonai szellem, másrészt mert 
egy kissé fennhéjázó volt. Miután azonban 
bátor is volt, katonai kötelességeit is meg-
tette, e részben nem férhettek hozzája.” 
Volt azonban egy gyengéje: „úgy költött, 
mint egy nagy úr”. Hitelezői azonban 
mindig akadtak. 

A magyar forradalom és sza-
badságharc alatt az önálló magyar 
diplomácia elismertetését a császári 
udvar folyamatosan akadályozta. A 
magyar követeket az európai nagy-
hatalmak hivatalosan nem fogadták 
(pl. Teleki Lászlót Párizsban, illetve 
Szalay Lászlót Londonban). Az önálló 
magyar külügyminisztérium létreho-
zására csak 1849 áprilisában került 
sor, a Habsburg-ház trónfosztását 
követően Batthyány Kázmér veze-
tése alatt. Batthyány Lajos miniszter-
elnök még utolsó intézkedéseinek 
egyikeként, lemondása előtt, meg-
bízólevelet adott át Teleki Lászlónak, 
hogy Párizsban képviselje az országot. 
Teleki a Szárd–Piemonti Királysággal 
kötendő szövetség lehetőségét kezdte 
vizsgálni, és érintkezésbe lépett Al-
berto Riccivel, Torinó párizsi követé-
vel. November 12-én felhatalmazást 
kapott Kossuth-tól egy megbízott 

kiküldésére. Teleki pedig Splény 
Lajos bárót szemelte ki erre a fel-
adatra. Splényi maga is a magyar-
olasz szövetség mellett érvelt már 
1848. június 25-én, amikor Gaetano
Pareto milánói szárd megbízott szá-
mára összefoglalta a helyzetet. 

A honvéd ezredesi rangban 
megjelenő Splényi bárót 1848 de-
cemberében ismerték el Piemont-
ban magyar követként. Ez azért 
rendkívüli esemény, mivel egyben a 
függetlenségért harcoló Magyaror-
szág elismerését is jelentette. Splény-t 
Torinóban is nagyon udvariasan fo-
gadták. Nemcsak Lorenzo Pareto 
külügyminiszterrel találkozott, ha-
nem Károly Albert a szárd-piemonti 
király személyi titkárával, Castag-
netto gróffal is. Splény Lajos az 
egyetlen az egész szabadságharc alatt, 
akit valamely külső hatalom mint 
hivatalos követet elismert, és – a 
kölcsönösség értelmében – tény-
leges követváltással viszonzott, mivel 
a torinói udvar is küldött megbí-
zottat Alessandro Motti személyé-
ben. Mint a magyar kormány meg-
bízottja, az Ausztriaellenes olasz-
magyar szövetség jegyében felhí-
vásokat bocsátott ki a cs. kir. had-
sereg itáliai hadszíntéren szolgáló 
magyar katonáihoz, melyben őket 
átállásra ösztönzi. A piemonti ol-
dalra átállt néhány száz katonából 
légiót szervez, köztük van Türr 

István is, akinek vezetésével 1849 
februárjában megalakult az önálló 
magyar légió. A bevetésükre az 
olaszok novarai veresége (1849. 
márc. 23.) következtében azonban 
nem kerül sor. Az ezt követő bé-
kekötés Splény diplomáciai meg-
bízatását is semmissé tette. 1849. 
májustól a magyar kormány kon-
stantinápolyi megbízottja lett. 

A szabadságharc után Damasz-
kuszban, majd Konstantinápolyban 
élt, a török szolgálatba állt Guyon 
tábornok (aki sógora volt) anyagi 
támogatásából. A hasis rabjaként 
hunyt el, Konstantinápolyban, 
1860. jan. 13.

Czentár László – Páty Faluközösségért Alapítvány, Helytörténet

Az Erdélyi Helikon – Marosvécsi Kemény Alapítvány szeretettel hívja és várja Önt, hozzátartozóját, ismerősét

 az Atlantisz harangoz című Erdélyi Helikon íróinak 10. jubileumi ünnepségére! MOM Kulturális Központ Kupolaterme

2022. május 15. vasárnap 16 óra
2022. május 15. vasárnap délután 14 óra 45 perckor.

Pátyi Polgármesteri Hivatal előtti parkoló

kemenyendre@yahoo.com 

Az ünnepség helyszíne: 

Időpontja: 
Buszos induláshoz találkozás: 

Helyszín: 
Mindenkit szeretettel várunk!! A buszos utazás és az előadás is ingyenes. 

Jelentkezés: email: 

(Felhasznált irodalom: 
Pete László: Viva l’Unione magiaro-italica!”
Magyar–olasz kapcsolatok 1848–1849-ben)
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Plébániánk 2020 őszén pályázatot nyújtott be a 
Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcso-
latokért Felelős Államtitkárságához a templom lábazat 
felújítására, a bejárat előtti burkolat elkészítésére, 
valamint a főbejárati ajtó és a sekrestyeajtó felújítá-
sára, összesen 14 732 000 forint értékben. A pályázat 
első körben sajnos nem kapott támogatást, ám miután 
Magyarország Kormánya megalkotta a Magyar Temp-
lom-felújítási Programot, és a pályázható költség 
keretet jelentősen bővítette, támogatást kaptunk a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. bevonásával. Ezt köve-
tően megbíztuk Borsányi Márta épületdiagnosztikai 
szakértőt a falazat vizsgálatával, valamint Salamin Pál 
építészt (Makona Kft.) a kiviteli tervek elkészítésével, 
melyeket – személyes egyeztetéseket követően – továbbí-
tottunk örökségvédelmi egyeztetésre. Az örökség-
védelmi engedélyt 2021. év végén vehettük kézhez.

Az egyre magasabb építőipari árak miatt azonban a 
kivitelezési költség 2021 végére jelentősen megemel-
kedett, ráadásul szerettük volna a komplett homlokzat 
felújítását is elvégeztetni. Ekkor megkerestük Menczer 
Tamás és Soltész Miklós államtitkár urakat, valamint 
támogatásért folyamodtunk Székely László polgár-
mester úrhoz is, hiszen a község egyik kiemelt mű-
emlékéről van szó.

Örömünkre mindkét helyen támogatásukról biz-
tosítottak bennünket, így reményeink szerint a pro-
jekt teljes költsége rendelkezésünkre áll majd. Polgár-
mester úr májusra ígért választ a pontos összeg vonat-
kozásában, a Miniszterelnökség pedig újabb, ezúttal

KÜLSŐLEG MEGÚJUL A KATOLIKUS TEMETŐBEN ÁLLÓ MŰEMLÉKTEMPLOM

Az 1779-ben épült, copf  stílusú Szent Imre-műemléktemplom tetejének és homlokzatának, valamint 
külső ajtóinak felújítására vonatkozóan már 2003-ban a Makona Építész Tervező Kft. felújítási tervet 
készített. Anyagi források hiányában akkor a munkák egy része valósulhatott csak meg, azonban az 
állagromlás megakadályozása és a településkép javítása érdekében mára szükségessé vált a folytatás. 

10 millió forint támogatást nyújtott. A község lakói és 
plébániánk valamennyi híve nevében is köszönjük a 
segítséget. Megkezdtük a szerződések megkötését, és 
várhatóan az idei nyáron zajlanak majd a munkálatok. 
Ezek időtartamára kérjük a temetőbe látogatók szíves 
megértését és türelmét.

Kép és szöveg: Dr. Kővágó István – egyházközségi jegyző
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Kossuth „kis pesti lármának” nevezte, míg a márciusi ifjak történelemformáló napnak tekintették 1848 
március idusát, egy év múlva pedig mindannyian nemzeti emléknapként tisztelték. Hogyan emelkedett 
március 15. a modern magyar nemzet mítoszává, hogy kifejezze a közösség létezésének lényegi 
mozzanatát? Többek között erre a kérdésre kereste a választ Csorba László történész, az MTA doktora 
érdekfeszítő előadása, melyet Jánosi András és zenekara korabeli muzsikával színesített és nyoma-
tékosított az idei Pátyi Pilvax programján.

A modern magyar nemzet mítosza

PÁTYI PILVAX

Az ELTE egyetemi tanára számba 
vette a megelőző eseményeket, ele-
mezte a vitát, melyben Kossuth az 
országgyűlést, míg a fiatalok a pesti 
utcát tartották a magyar nemzet 
megtestesítőjének. Az 1849-es ren-
delettel, mely elrendelte a meg-
ünneplését, mindez egybe forrt, s 
így az 1848. március 15-ei ese-
mények a modern magyar nemzet 
szimbólumává lettek. S más korok 
is a magukénak érzik, ugyanis benne 
van a tavasz, mint a megújulás jel-
képe, mivel fiatalok vívták, ott mu-
zsikál benne az ifjúság esélye, vala-
mint az ősi szabadság-gondolat, 
hogy az ember bele tud szólni a 
saját maga sorsába. 

MSK z
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Március 5-én és 6-án rendezte meg a Magyar Torna-
szövetség II. osztályban az országos bajnokság első 
fordulóját, melyen a Pátyi Sportegyesület torna szak-
osztálya várakozás felett teljesített (4 aranyérem, 1 
bronzérem, két 4. hely és egy 5. hely). Versenyzőink a 
szükséges szerek hiányában a Testnevelési Egyetem 
tornacsarnokában tudtak csak felkészülni, így a TFSE 
tornászaival közös csapatban indultak el a bajnokság-
ban. A lányok versenyében Szakály Anna csapatban 3. 
helyezést ért el, és a szerenkénti döntőben felemás-
korláton 4. lett. A fiúk mezőnyében serdülő korcso-
portban Badari Ádám képviselte egyesületünket, aki 
csapatával első helyezést, egyéni összetettben pedig 5. 
helyezést ért el. Kadet korcsoportban Batiz Bálint 
kitartó és pontos tornázással csapatban aranyérmes 
lett, egyéni összetettben 4. helyezést ért el. Felnőtt 
korcsoportban Szakály Botond csapatban szintén első 
lett, míg egyéni összetettben címvédőként érkezve a 
versenyre, precíz gyakorlatokkal – maga mögé utasítva a 
teljes mezőnyt – aranyérmet szerzett. 

A diákolimpia versenyein is részt vettek tornászaink. 
Nagy Tímea „B” kategóriában egyéni összetettben a 
Pest megyei döntőn bronzérmes helyezésével tovább-
jutott az országos elődöntőbe, ahol nagyon szép gyakor-
latokat bemutatva 6. helyen kiharcolta a továbbjutást 
az országos döntőbe. Varga Robertina „A” kategóri-
ában csapatával, a budapesti döntőből szintén bejutott 
az országos döntőbe. Sok sikert és eredményes felké-
szülést, illetve versenyzést kívánunk nekik.

Tornászaink jelenleg Pátyon a Bocskai István Magyar-
Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornater-
mében és a Testnevelési Egyetem tornacsarnokában 
tudnak edzéseken részt venni. Szakosztályunk 74 tor-
násza nagyon megörült a hírnek, hogy talán a közeli 
jövőben Pátyon is lesz egy „sportcsarnok”. A gyerekek 
is bizakodnak, hogy ha elkészül az új csarnok, már 
nem kell bejárniuk Budapestre, mely jelentős többlet 
terhet ró a tornászokra, szülőkre és edzőkre egyaránt.

A meglévő beépíthető tornaszereink és a Magyar 
Tornaszövetség támogatásával olyan tornatermet 
lehet majd fixen kialakítani, mely megoldást jelentene 
tornászaink mindennapos edzésére, és akár versenyek 
megrendezésére is.

SZJA 1%

TORNÁSZOK „ARANYOS” HÉTVÉGÉJE

Szakály Róbert – vezetőedző

Egyesületünk 2011 áprilisában alakult, az 1%-ok befogadására jogosultak vagyunk. Több mint 500 gyermek és felnőtt sportoltatásáról számolhatunk be Nektek ebben  az évben, 
mely „jelenlegi kapacitásaink” végét is jelenti több sportágban. Javarészt pátyi gyermekek heti rendszerességű sportoltatását szervezzük minden nap. Nyilatkozataitok kitöltésénél 
számoljatok velünk is! Az adózók többsége nem rendelkezik az adója 1%-áról Magyarországon, kérdezzétek meg ismerőseiteket is erről! Köszönjük!

Az idei évi 1%-okat is a sportolási körülmények javítására, sporteszközökre fogjuk költeni. 2020. évi 1% összege 216.151,- Ft volt, melyet ebben a tanévben PSE-pólók 
vásárlására fordítunk. Köszönjük a felajánlásokat! , friss hírek, információk: 

Név: Pátyi Sportegyesület            Adószám: 18276510-1-13

www.patyise.hu Pátyi Sportegyesület Facebook-oldala
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Detre Zsolt, településünk önkor-
mányzati képviselője és testvére, 
Detre Szabolcs olimpiai bronz-
érmes, kétszeres Európa-bajnoki 
arany-, ezüst- és bronzérmes, sok-
szoros magyar bajnok vitorlázók 
március 15-e alkalmából a Magyar 
Érdemrend Lovagkereszt polgári 
tagozat kitüntetését vehették át 
Kásler Miklóstól, az emberi erő-
források miniszterétől. Páty Község 
Önkormányzata gratulál az elisme-
réshez! 

A vitorlás versenyzést 1966-ban 
kezdték el a MAFC-ban. Többek 
között kétszemélyes olimpiai osz-
tályban OB-t nyertek. Szabolcs 29 
magyar bajnoki cím birtokosa, míg 
Zsolt 32. 1980-as években öt alka-
lommal kapták meg az év vitor-
lázója címet. 

A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLTEK A DETRE TESTVÉREK

Az anyanyelvápoló mozgalom által „a szép magyar 
beszédért” odaítélt legrégebbi és legrangosabb elismerést 
kapott Zentai Ida, a Bocskai Általános Iskola tanára. 
Tanítványai évtizedek óta kimagasló teljesítményt értek 
el a különféle megmérettetéseken, az általa felkészített  
gyerekek közül eddig hatan jutottak be az országos 
döntőbe, s közöttük volt, aki I., II. és III. helyezést ért el. 

Ezt a díjat a hivatásos beszélők (színészek, bemondók, 
énekesek), illetve pedagógusok kapják, akik példamutató 
szép nyelvhasználatuk révén sokat tesznek a magyar 
nyelv ápolásának ügyéért. A Péchy Blanka halálát kö-
vetően létrehozott Kazinczy-díj Alapítvány kuratóriuma 
évente adja ki az elismerést az arra érdemesnek ítélt 
személyeknek nyelvművelői, anyanyelvápolói tevé-
kenységük elismeréseként, idén összesen heten kapták 
meg az országban. 

Szeretettel gratulálunk!

KAZINCZY-DÍJ ZENTAI IDA TANÁRNŐNEK

MSK z
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GUTOWSKI ROBERT YBL-DÍJAS 

A Pátyon élő Gutowski Robert építész, aki a község új katolikus templomát is tervezte,  Ybl Miklós-díjat 
vehetett át Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztertől a Magyar Állami Operaházban 
nemzeti ünnepünk alkalmából. 

Az építészet nemcsak egy szakma ügye, hiszen az 
építészeti műalkotásokban az egész nemzet sorsa 
tükröződik – mondta a miniszter, hozzátéve: épített 
örökségünk mindannyiunk környezetét meghatározza, 
legtöbb esetben több nemzedékre. Gulyás Gergely öt 
személynek nyújtotta át az építészeti tevékenységért 
kapható legrangosabb hazai szakmai kitüntetést. A 
Robert Gutowski Architects Kft. ügyvezetője kimagasló 
színvonalú építész tervezői munkássága, különösen a 
műemléki és világörökségi környezetben álló, vala-
mint egyházi épületek tervezése során végzett tevé-
kenysége és belsőépítészeti munkái elismeréseként 
részesült Ybl Miklós-díjban. A díj a legalább tizenöt év 
kimagasló egyéni – önállóan tervezett építészeti alko-
tásokra vonatkozó – építészeti alkotói, oktatói tevé-
kenység elismeréséül, életműdíjként adományozható.

A Robert Gutowski Architects ma egyik legsike-
resebb magyar építésziroda. Naplás-tavi kilátó, Fátimai 
Szent Szűz alsószentiváni zarándokhely, II. János Pál 
tiszteletére felszentelt pátyi templom. Műemléki helyre-

állítások pl.: a kőszegi Szemző-ház és Festetics-palota, 
Székesfehérvári Egyházmegyei Látogatóközpont.

Ezen felül a Budavári Királyi Palota rekonstruk-
ciójának előzetes tanulmányozását és a koncepciók 
felállítását, tervezését a Nemzeti Hauszmann Prog-
ram bejelentése szerint Gutowski Robert irodája viszi 
majd a jövőben.

A gyermekeink a mi igazi kincseink, jövőnk igazi 
letéteményesei, s szülőként természetes vágyunk, 
hogy a legjobb életet biztosítsuk a számukra. A 
nevelés során adhatjuk át gyermekeinknek érté-
keinket, hagyományainkat és mintáinkat, ők viszik 
tovább a világ teljességéhez való viszonyulása-
inkat. Ehhez pedig hozzátartozik a nemiséggel 
kapcsolatos ismeretanyagunk is. 

A gyerekek nagyon sok időt töltenek az iskolában, 
óvodában, járnak-kelnek az utcán és aktívan hasz-
nálják az infokommunikációs eszközöket. A médiából 
kontrollálhatatlan mennyiségű és minőségű kép - hang 
ömlik a nyakukba. Nem tarthatjuk burokban őket, 
ezért inkább vértezzük fel olyan tudással, ami legalább 
megközelítőleg a kívánatos ösvényen tartja őket. Ha 
szülőként továbbra is mi szeretnénk eldönteni, hogy 
milyen értékrendet adjunk át gyermekeinknek, akkor 
ez tudatos felkészülést igényel tőlünk. 

A HÍD Család- és Gyermekjóléti Központ berkein 
belül május elejétől új kihívásokat rejtő tanulási lehe-

Boldogabb, egészségesebb élet

TRÉNING A TUDATOS SZEXUÁLIS NEVELÉSÉRT

Biczók Csermely Zsófia és Darvas Péter – trénerek

tőséget kínálunk szülők, leendő szülők és nagyszülők 
részére. Hatalkalmas tréning sorozatunkon a nemi 
érés, a szexualitás témáit járjuk körül. Továbbá össze-
gyűjtjük azokat a nevelési eszközöket, amelyek segít-
ségével gyermekeink felnövekedése kapcsán végig 
megtarthatjuk a bizalmat, az irányítást. Az alkalma-
kon való részvétel a szokásainkhoz híven ingyenes, 
de írásos jelentkezéshez kötött. Jelentkezéseket a 

e-mail címre várjuk. 
Helyszín:  
Időpontok:  

Várjuk Önöket szeretettel!

tanacsadok@budakeszihid.hu 
Generációk Háza, Budakeszi, Erdő u. 83.

május 2.; 9.; 16.; 23.; 30.; és június 13.,  
17:00–19:00 óráig

– kurírinfo–



22

CIVIL

2022. április

PÁTY-BUDAKESZI MŰVÉSZETI SZOMSZÉDOLÁS

Március végén a pátyi Kádár 
Ferenc és két lánya, Kata és 
Ágota volt a meghívott kiállítója 
az Erkel Ferenc Művelődési 
Központ Budakörnyéki művé-
szeti szomszédolás sorozatának. 

A megnyitón dr. Győri Otília és 
Székely László polgármesterek be-
széltek a két település kapcsolatá-
ról és a kiállítókról, a szakmai meg-
nyitót pedig 

Az alkalmon Kádár Ferenc és 
Ágota is énekelt, zongorán közre-
működött Réti Balázs.

Nagy Árpád (Tika) festő-
művész, egyetemi tanár tartotta. 

A PÁTYI ZENEI SZALON VENDÉGE VOLT KŐVÁRI ESZTER SÁRA

A Pátyi Zenei Szalon legutóbbi vendége Kővári Eszter 
Sára énekművész volt, aki egy éve a Dédelgető Bölcsőde 
vezetője is. A házigazda Harazdy Miklós zongora-
művész kérdésére többek között elmondta, hogy az 
utóbbi években a komolyzenei műfajok mellett külön-
féle zenei kirándulásokat tesz a könnyűműfaj egyes 
ágai felé, illetve ezen keresztül kívánja népszerűsíteni a 
klasszikus zenét. Az est különleges színfoltja volt a 
Petzel Ferenc gitárművésszel együtt előadott Federico 
García Lorca-dalcsokor, aminek az érdekessége, hogy 
nemcsak a szövegeket, hanem a zenéjüket is a költő írta. 
(Kővári Eszter Sárával lapunk 2021/1. számában 
készítettünk interjút.)

MSK z
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Idén tavasszal látta meg a napvilágot lovardánk várva várt méncsikója, Midnight Giotto. Ezek után már 
hivatalosan is meg tudjuk alapítani Magyarország első Morgan Horse Szövetségét, hiszen az újszülött 
fajtája Morgan Horse. Csupán három napon múlott, és „nemzeti csikó” becenévvel illettük volna, de ez 
cseppet sem rombol fénysebességgel kialakuló hírnevén: lovardánkban mindenki elhalmozza szere-
tettel és törődéssel. A kiscsikó a bocskais diákok kedvence is lett, s az általános iskolai lovas kultúra 
oktatás 10., jubileumi évében arra kértük a Bocskai István Általános Iskola 5.-6. osztályos tanulóit, 
rajzolják le az általuk megfigyelt méncsikót az anyjával. Csodálatos és érzelmes rajzok születtek, 
melyekből helyezett képei itt láthatók.

A KISCSIKÓ ÉS A TÍZÉVES ISKOLAI LOVAS KULTÚRA OKTATÁS PÁTYON

Giotto születését talán ugyanúgy vártuk, mint a 
COVID járvány végét. Mindenki a kismama körül sürgött-
forgott, sokszor éltük át a pillanatot, hogy „most jön a 
„baba”, valaki fusson ide, és nézzen rá!”. Természetesen, ilyen-
kor mindig kiderült, hogy téves riasztással van dolgunk, 
és Midnight Lace (Lacey), az anyakanca vígan éli minden-
napjait a karámjában, vagy éjszakánként bokszában. 

Nem egyszer álltam fel az utolsó hetekben az ét-
kezőasztaltól a riasztások miatt, és rohantam, mint az 
őrült, ellenőrizni a helyzetet. Még szép, hogy akkor 
született, amikor nem tartózkodtam a lovarda terü-
letén. Egy kellemes szombat estén – miközben a gép 
előtt pötyögtem – kaptam a hírt, hogy a kiscsikó 20 
perc alatt komplikációk nélkül megszületett. Azonnal 
kocsiba ültem, és úgy vezettem a Bellandorba, mint 
egy autóversenyző. Elsőként akartam meggyőződni 
egészségi állapotáról és neméről.

Sokszor álmodoztunk arról, hogy vajon milyen 
színű és nemű lesz a csikó. Persze a tudomány sok 
mindenre választ ad, de a meglepetés ereje elképesztő 
volt. Az egész lovarda egy szerény kanca csikóról ál-
modozott, én személy szerint ezüstös szőrszínnel, a 
többiek hasonló színt reméltek, mint Lacey sötét szőre. 
A végeredmény kissé más lett: egy hatalmas önérté-
keléssel rendelkező, határozott és erős csődör csikót 
kaptunk pont olyan színnel, mint a Giotto édesség. 

A Bellandor Lovasközpont már évek óta tenyészt 
Morgan Horse fajtájú csikókat sikeresen. Főként em-
bercentrikusságuk, nyugodt természetük, intelligenci-
ájuk, a finom kommunikációra való hajlandóságuk és 
gyermekszeretetük miatt. Ez Amerika első elismert ló-
fajtája, és ismert szimbólum magas teherbírása, és nem 
utolsósorban képességei miatt. Ezenfelül a fajta kiválóan 
helytáll a Lovas Kultúra Oktatásban is, melynek mozga-
tórugója a tanulók érdeklődése, fejlődőképessége és a 
lovakhoz való finom érzékenységükre való hajlam erősítése.

A Lovas Kultúra Oktatás 10. évfordulóját 2022. 
május 29-én, egy a lovarda által a helyi közösség szá-
mára szponzorált gyermeknapon szeretnénk megün-
nepelni. A rendezvény már szervezés alatt áll, és re-
méljük, elnyeri a helyiek tetszését.

Sólyom Alexandra – lovassport edző és aranykalászos gazda
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A hirdetések valóságtartalmáért és a hibákból eredő károkért a kiadó nem vállal felelősséget!2022. április

MASSZÁZS AZ OTTHONÁBAN
Benő Gabriella – gyógymasszőr

Házhoz megyek, hívjon!

Tel.: 06-20-5-73-73-37

A mai rohanó világban a masszázs felüdülést nyújt 
a fáradt testnek, szellemnek egyaránt.

Tel: 06/20-559-8115

Ház körüli munkákra keresünk embert hosszú távra. 
Csak megbízható személy jelentkezését várjuk.



Páty Önkormányzatának lapja

EZ AZ ÖN HIRDETÉSÉNEK HELYE!

 kurir@paty.hu  06 (23) 555 532
Bővebb információk:
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Lovas ismeretekkel is rendelkező 
gyógypedagógust és vagy gyógytornászt 
keresünk a Bellandor Lovasközpont új lovasterápiás 

decentrumába, jó kereseti lehetőséggel.

Jelentkezni: fényképes önéletrajzzal 
az e-mail címen 

vagy a  telefonszámon.
info.bellandor@gmail.com

06209792690




	1: B1
	2: 2
	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
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	23: 23
	24: 24 H1
	25: 25 H2
	26: 26 H3
	27: 27 H4
	28: 28

