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féld meg hajad vizes kefével. Tisztálkodjál
belülrõl és kívülrõl. Felejts el mindent,

Kétezer évvel ezelõtt élt Napkeleten három király,

ami a köznapok szertartása és feladata.

akiknek tényleg, de tényleg megvolt mindene, még-

Az ünnepet nemcsak a naptárban írják pi-

sem voltak elégedettek. Éppen ezért veszedelmes út-

ros betûkkel. Nézd a régieket, milyen áhí-

nak indultak, hogy megkeressék a leghatalmasabb

tatosan, milyen feltétlenül, milyen körül-

Királyt. Hosszú vándorlásuk egy istállóig vezetett.

ményesen, mennyi vad örömmel ünnepel-

Ha szeretnéd követni õket nem mindennapi kaland-

tek! Az ünnep a különbözés. Az ünnep a

jaik során, ez a könyv bevilágítja az utat…

mély és varázsos rendhagyás. Az ünnep le-

WWW.LACKFI-JANOS.HU

gyen ünnepies. Legyen benne tánc, virág,
fiatal nõk, válogatott étkek, vérpezsdítõ és
feledkezést nyújtó italok. S mindenekfölött legyen benne valami a régi rendtartásból, a hetedik napból, a megszakításból, a teljes kikapcsolásból, legyen benne
áhítat és föltétlenség. Az ünnep az élet
rangja, felsõbb értelme. Készülj föl reá,

Miért találunk rá olyan nehezen a szeretet megõrzésének titkára? Hogyan fejezhetjük ki szeretetünket, hogy azt érezze is a társunk? Errõl szól a népszerû családterapeuta (Egymásra hangolva, A szeretet mint életforma...) igényes kivitelû ajándékkönyve.

testben és lélekben.”

WWW.HARMAT.HU
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NAPRAKÉSZ
A testületi ülések összefoglalói, az önkormányzati határozatok, rendeletek
a www.paty.hu oldalon olvashatók
részletesen, valamint kérhetik az
elektronikus hírlevelet is. Ugyanitt ta(A SZERK.)
lálható a Kurír Galéria.

LÉPJEN

ÖSSZEFOGÁSSAL
Tisztelt Pátyi Polgárok!
Korábbi ígéretünkhöz híven, megkezdtük egy közbiztonsági központ kialakítását, amelyben többek között helyet kap majd a helyi rendõri körzeti
megbízotti iroda. A református templom melletti volt gyógyszertár épületében rendõrlakások és rendõri iroda kialakítása folyik a szükséges eszközök
kiépítésével. Ennek célja, hogy a jövõben a Pátyon szolgálatot teljesítõ rendõrök alapvetõ munkakörülményeit
megteremtsük. A faluüzemeltetési csoport részvételével végzett munkálatok
mellett magánszemélyek, cégek önkéntes felajánlásai is komoly segítséget jelentenek.
Településünk anyagi lehetõségei
ugyanis igen korlátozottak, az iroda
költségeit csak késõbb viseli majd az
állam. Minél nagyobb azonban a lakossági összefogás és segítség, annál
komolyabb eredmények érhetõek el
a közbiztonság javítása terén is. Ezért
örömteli az az önzetlen civil segítségnyújtás, amely már eddig is megnyilvánult a rendõrség kapcsán. Ezúton is szeretném megköszönni
azoknak a vállalkozóknak, magánszemélyeknek a felajánlásaikat – legyen az munka, anyagi, vagy tárgybeli támogatás – akik már idáig is segítették a rendõri iroda létrejöttét
(név szerint: Déberstell Kft.,
Budavill Kft., Madarász Gábor).

BELJEBB!

A jótett melege
A közbiztonság javulása, családjaink,
szeretteink védelme mindannyiunk közös érdeke, ezért továbbra is várunk
minden céges és lakossági felajánlást,
segítséget. Minél hamarabb teremtünk
meg minden alapfeltételt a kornak és az
elvárásoknak megfelelõ helyi rendõri
iroda kialakításához, annál hamarabb
teljesítheti közösségünk védelmi elvárásait a rendõrség, illetve elérhetõek
bûnmegelõzési céljaink.
Önkormányzatunk jövõre tervezi a
Magyar Máltai Szeretetszolgálattal közösen beindítani az idõsek napközi otthonos ellátását. A szeretetszolgálat
egyik épületében az idõsek kellemes
környezetben, társaságban, barátok
közt tölthetik majd mindennapjaikat. A
szolgáltatás keretében törekszünk segítséget nyújtani az idõsek életvezetési
problémáinak a megoldásában, és figyelemmel kísérni a gondozottak mindennapjait. Húsz jelentkezõ esetén már
van jövõje az idõsek napközijének,
ezért minden érdeklõdõ idõs elõzetes
jelentkezését várjuk a Polgármesteri
Hivatalba.
Az ünnepek és az
év vége közeledtével
az adventi idõszakra
békességet és mindenki számára áldott,
szeretetteljes karáSZÉKELY LÁSZLÓ
csonyt kívánok!

A legenda szerint, amikor a római légiósokat
Amiens várkapujában
megszólította egy koldus, a lovagtársai csúfolódása ellenére Márton
azt mondta a didergõ embernek:
„kenyerem nekem sincs, de a köpenyem megosztom veled, legalább a
hidegtõl védve légy!” A többiek ostobának nevezték ezért, hisz így õ
fog megfagyni. „Nem, barátom –
felelte a késõbbi püspök –, a jótett
melege átjárja a szívet. Aki másokon segít, meg nem rövidülhet.”
Segítségkérõt ma is találunk bõven, ünnepek tájékán még kínzóbb
a nyomor, a magány, a betegség.
Alkalom is akad a segítségadásra,
nem kevés. Ha pedig úgy érezzük,
a köpenyünknek már a fele sincs
meg, egy biztató, kedves szóban,
egy mosolyban, egy udvarias mozdulatban megélhetjük mégis, hogy
a jótett melege átjárja a szívünket.
Ilyen „mártonos lelkületet” kívánok minden kedves olvasónak,
Páty települési közösségének adventben, karácsony ünnepén és az
új esztendõ minden napján.
Szeretettel:
Szádváriné Kiss Mária
fõszerkesztõ

POLGÁRMESTER

KÖSZÖNTÉS

Karácsonyi köszöntõ

Karácsony közeledtével különleges szeretettel köszöntöm a magam és Páty
község Képviselõ-testülete nevében falunk legidõsebb polgárait, akik már
95. életévüket is betöltötték: Kecskeméti Károlyné Csiszár Valéria (1911),
Csordás Lászlóné (1913), Szikszai Zsuzsanna Modra Zsuzsanna (1913),
Popovics Lászlóné Balázs Erzsébet (1914), Galambos Józsefné Szabó Mária
(1914), Tapuska Jánosné Szemerei Julianna (1915), Kecskés Gézáné Bagó
Zsuzsanna (1916).
Isten éltesse Önöket és Páty minden lakóját!
SZÉKELY LÁSZLÓ

POLGÁRMESTER

Betlehemi csillag
Szelíd fénye mellett
Ma az égen és a földön
Angyalok lebegnek
Isten hírvivõi
Könnyezve dalolnak
Békességet, boldogságot
Földi vándoroknak.
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ÖNKORMÁNYZAT

FÓRUM A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSRÕL

tandó körforgalom nyomvonalát érinti.)
Része a Telki és a Zsámbéki út közötti, ún.

„A településrendezés tervei az országos tervezés hierarchiájába tartoznak.
A tervhierarchia felsõ szintjeit a területfejlesztési törvény által szabályozott országos, kiemelt térségi (Balaton környéki és budapesti agglomerációs) és megyei területrendezési tervek alkotják, amelyek az adott szinten és
részletezettséggel megállapítják a fõ infrastruktúrák helyét és rendszerét,
valamint a területfelhasználás kategóriáit. A településrendezési tervek ennek a hierarchiának alsó szintjei, ezért alapvetõ tulajdonságuk a felsõbb
szintû terveknek való megfelelés.” (http://paty.hu/telepulesfejlesztes)

Északi-gyûjtõ út szerkezeti terve. (A mó-

Az Összefogás a Faluért Egyesület az Ön-

lósítását szorgalmazták, másrészt voltak,

nem változtatnak a már évek óta elfogadott

kormányzattal közösen tartott Falufóru-

akik egy új koncepció és tervek kialakítá-

hatályos szerkezeti és szabályzási terveken.

mot a településfejlesztéssel kapcsolatosan a

sát sürgették. A fõépítész elmondta, hogy a

Készül továbbá egy új településfejlesz-

Mûvelõdési Házban 2011. október 28-án.

jelenlegi testület szakhatósági egyeztetések

tési koncepció is. Ennek alapján jöhet lét-

A kezdeményezõk szerették volna,

sora után most egy már évek óta hatályban

re a település teljes közigazgatási területé-

hogy a közvélemény megismerje, vélemé-

lévõ szerkezeti és szabályozási terv módo-

re érvényes szerkezeti és szabályozási

nyezze a településfejlesztéssel kapcsolatos

sítására készül.

terv, valamint az egységes szerkezetbe

dosítás az átmenõ forgalom megakadályozására, forgalomlassító mûtárgyak elhelyezésére vonatkozik.)
Tartalmazza továbbá a Torbágyi és Budakeszi utat összekötõ, ún. Déli-elkerülõ
út tervét. (A módosítás a Budakeszi útra
becsatlakozó szakasz nyomvonalát érinti.)
Egyébként, mint megtudtuk, a tervek

dokumentumokat.

Ennek fõbb elemeit Varga István alpol-

foglalt HÉSZ.

Bevezetõként Magosányi Árpád adott

gármester ismertette röviden. A jelenlegi

A község honlapján egy településfej-

tájékoztatást az internetes közvéleményku-

dokumentum szerint a terv tartalmazza az

lesztéssel foglalkozó oldal (http://paty.hu/

tatásról, amelyre összesen 21 szavazat ér-

autópálya lehajtó és az iparterület feltáró

telepulesfejlesztes) indult. A fórumról ké-

kezett, több egymással teljesen ellentétes

útjait, valamint a Torbágyi utat a Zsámbéki

szült videó megtekinthetõ a http://patyi-

tartalommal. Bemutatta továbbá a mára

úttal összekötõ szakasz szabályozási tervét.

civil.hu/?p=11121 oldalon.

alig mûködõ szakmai munkacsoport anya-

(A módosítás csak az iparterületen kialakí-

SZKM

gát (amelynek kivonatos összefoglalója a
Pátyi Kurír 2011/3–4. sz. 10–11. oldalán is

ELÕRELÉPÉS

A BUSZMEGÁLLÓÜGYBEN

megtalálható). Hangsúlyozta, hogy a településfejlesztés szintjei nem cserélhetõk föl,

– az autóbusz-megállóhelypár ideig-

azaz elsõként a településfejlesztési koncep-

lenes megszüntetésének határidejét

ció megalkotása szükséges a lakosság véle-

2011. december 16-ára változtatta,

ményének meghallgatásával. Majd jöhet a

– a november 23-ai helyszíni szemlét

szerkezeti terv, és utána a helyi építési ter-

követõen vállalta, hogy a buszfor-

vek. Ezt követte Tusnády Zsolt fõépítész

duló megfelelõ használhatóságához

történeti bevezetõvel indított elõadása,

szükséges (a forduló kiszélesítése,

amelyben kitért arra is, hogy a helyi kon-

hogy Zsámbék felé is ki tudjanak
kanyarodni az új típusú távolsági

cepció inkább lába a területfejlesztésnek,
mert vannak még fölöttes jogszabályok,

MOST

MÉG ITT IS MEGÁLL A BUSZ

buszok) beavatkozásokat elvégzi,
ha sikerül a Volánbusszal meg-

ilyen az agglomerációs terv is, amelyhez
igazodni kell (lásd fenti idézet). Elmondta,

Páty Község Önkormányzata és a Ma-

hogy a 2002-es helyi fejlesztési tervhez és

gyar Közút Nonprofit Zrt. október

– ha a Volánbusszal nem sikerül meg-

annak 2010-es módosításához is készült

óta folyamatosan egyeztetett a 1102

egyezni a buszforduló Zsámbék fe-

településfejlesztési koncepció. Többen ki-

jelû közút Zsámbék felõli szakaszán

lé történõ használatáról, akkor de-

fogásolták, hogy annak idején nem történt

található két buszmegálló ügyében,

cember 17-étõl az út menti megál-

meg a lakosság bevonása ebbe a folyamat-

ugyanis a korábbi határozatot önkor-

lókat megszünteti.

ba, így akár nem tekinthetõ érvényesnek a

mányzatunk nem tudta elfogadni. A

A Közút az októberi helyszíni

meglévõ. A résztvevõk véleménye alapve-

tárgyalásoknak köszönhetõen a Köz-

szemle után ígért közlekedési táblákat

tõen két irányba mutatott, egyrészt töb-

út legutóbbi állásfoglalását a követke-

az útszakaszra kihelyezte.

ben, a régi és érvényben lévõ szabályozá-

zõképpen módosította:

sok módosításának elfogadását és megva-
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egyezni,

FORRÁS:

WWW.PATY.HU

ÖNKORMÁNYZAT

BETEKINTÕ A KÉPVISELÕ-TESTÜLET ÜLÉSEIRE

A következõ napon lévõ rendkívüli
ülésen a testület a Páty Faluközösségért

Az elmúlt egy hónapban Páty Község Képviselõ-testülete a november 9-ei
ülésén 15 napirendi pontot tárgyalt meg, a 10-én tartott rendkívüli ülésen három, a 15-ein két napirendi pontról döntött.

Alapítvány támogatására 400.000 Ft-ot
átcsoportosított a tartalékkeretbõl, és
ugyancsak e keret terhére november 10étõl egy fõvel növelték a védõnõk létszá-

A havi testületi ülés Varga István, addigi

Mezo Pharma Kft.-nek határozatlan idõ-

mát, a körzetek felosztása a www.paty.hu

társadalmi alpolgármester képviselõi

re, 30 napos felmondással.

oldalon olvasható. A Bocskai utcai iskola-

mandátumának átadásával és alpolgár-

Majd többek között SZMSZ-módosí-

épület csapadékvíz-elvezetésének kiépíté-

mester-választással kezdõdött. Karvázi

tásról, elõirányzat-átcsoportosításokról és

sére azonnali hatállyal megbízták a PVK

Szabolcs, a Helyi Választási Bizottság el-

a belsõ ellenõrzés ütemezésérõl határoz-

Kft.-t, a nettó 2.746.045,- Ft fedezetét az

nökhelyettese nyújtotta át a megbízóleve-

tak a képviselõk. Engedélyezték a Páty

iskolaépítés elõirányzatból biztosítják.

let. Az alpolgármester – 7 igen, 1 tartóz-

név használatát a Szövetség a Magyaro-

A november 15-ei rendkívüli ülésen a

kodás mellett, és a jelölt nem szavazott –

kért Páty Hagyományápoló Egyesület szá-

Képviselõ-testület ugyancsak két napiren-

Varga István maradt.

mára. Az Egyebek napirendi pont kereté-

di pontot vitatott meg: döntött egy ingat-

A Képviselõ-testület – jó néhány hozzá-

ben a képviselõk vitatkoztak többek kö-

lanbõvítés engedélyezésérõl, és úgy hatá-

szólást követõen – úgy határozott, hogy a

zött a közbeszerzésekrõl, az ifjúsági klub

rozott, hogy a Páty Község Önkormány-

PVK Kft. a víz-csatorna közmû üzemelte-

kialakításáról, felelõsségvállalásról, dr.

zat által a Poli-Paragon Kft., az Immo-

tés 2011. évi 73.256 E Ft használati díjá-

Bognár András a nemrég befejezett iskolai

construct Management Kft. és Dr. Kéri

nak terhére 52.518 E Ft összegû felújítá-

ebédlõ és konyha, valamint tornaszoba

József ellen szerzõdés érvénytelenségének

si, beruházási kiadásokat fogad el. A kép-

építésével kapcsolatos aggályait fogalmaz-

megállapítása és járulékai tárgyában indí-

viselõk megjegyezték, hogy várják a Fel-

ta meg. Az ülés végén Junek Mariann, a

tott peres eljárásban a Pest Megyei Bíró-

ügyelõ Bizottság jelentését az átalakítási

Bocskai István Általános Iskola igazgatója

ság ítélete ellen nem kíván fellebbezést

idõszakról.

megköszönte a Képviselõ-testületnek az

benyújtani.

Döntöttek továbbá arról, hogy a

iskolai étkezde kivitelezését, és jelezte,

(A testületi ülések jegyzõkönyve, a vide-

Várady-kastély bal szárnyából bõ 200

hogy ezáltal sokkal egyszerûbb és prakti-

ofelvételek a www.paty.hu oldalon meg-

m2-t bérbe adnak 2012. január elsejétõl a

kusabb lett a gyermekek ebédeltetése.

tekinthetõk.)

ÓVATOSSÁG DECEMBERBEN IS!

elõtt állnak meg szolgálati ko-

SZKM

csijukkal. Túlszámlázás esetén
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy ismé-

postai úton történik a visszafi-

telten megjelentek községünkben olyan

zetés. Minden esetben jegyzõ-

személyek, akik az ELMÛ vagy a TIGÁZ

könyvet készítenek a kiszállás-

munkatársainak adják ki magukat, hasonló

ról, és azt aláíratják, egy példá-

ruhában, mûszerrel, és

nyát a szerzõdõnél hagyják.

A

HÁLÓZATI

A FOGYASZTÓÓRÁT,

(DUGALJ)

Az elkövetõk azzal is próbál-

Az elkövetõ a kapu-

koznak, hogy „RENDÕRSÉG! A

CSATLAKOZÓKAT

AKARJÁK ELLENÕRIZNI.

ban csak egyedül áll, mihelyt beengedik,

SZOMSZÉD

elõtûnik a segítõtársa is. Míg a tulajdonos

TÖRTÉNT, ERRE LÁTTÁK MENEKÜL-

UTCÁBAN

BETÖRÉS

megmutatja neki a mérõt, addig a másik

NI AZ ELKÖVETÕT.

férfi eltulajdonítja az értékeket.

MEG, HOGY AZ ÉRTÉKEI MEGVAN-

Máskor

A TÖBBLETFIZETÉST SZERETNÉK

VISSZAADNI,

általában tízezer forintot, és

húszezresbõl kérnek vissza. Az elõkerült
pénzt látva egyikük elcsalja a tulajdonost

NAK-E!”

KÉREM, NÉZZE

Hasonlóan csalja el az

áldozatot az egyikük, míg a másik eltulajdonítja az értékeket.

A

RENDÕRLAKÁS ÚJ LAKÓI ÉS A VÁGYOTT,
DE MÉG NEM PÁTYI JÁRÕRAUTÓ

Kérem önöket, hogy ne en-

azzal, hogy ellenõrizni szeretné a dugalja-

gedjenek be idegeneket, ha egyedül tartóz-

a rendõrséget, és ne nyúljanak semmihez,

kat, ekkor a másik férfi elveszi a pénzt.

kodnak odahaza, a bejárati ajtót és a kiska-

nehogy nyomokat semmisítsenek meg.

Fontos tudni: az ELMÛ munkatársai

put zárják be! Ha mégis bûncselekmény ál-

nem mérnek dugaljakat, többnyire a ház

dozataivá váltak, haladéktalanul értesítsék

GEBRI JÓZSEF
KÖRZETI MEGBÍZOTT

PÁTYI KURÍR



06-70/313-5102

2011/12.

5

ÖNKORMÁNYZAT

ÖTÉVES TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLAT

zönség körében. Majd a Jánosi Együttes
önállóan is megmutatta, hogy milyen a

MAGYAR

EST

KIRCHHEIMBEN

hamisítatlan magyar népzene, és nagyon
szép, régi népdalokat is hallhattunk tõlük.

2011. október 21–23. között falunk néhány polgára ismét Kirchheimbe látogatott. Ez alkalommal a házigazdák kérésének megfelelõen hazánk és községünk sokrétû kulturális életébõl kis ízelítõt mutattunk be németországi barátainknak.

A hivatalos programot pedig Wlasits Gergõ, a Bocskai István Általános Iskola tanulója, egy németül elszavalt verssel zárta.
Az este természetesen ezzel nem ért vé-

Az est egy vacsorával kezdõdött, ahol a

A vacsora után következett az est fõ ré-

get, sõt, a hangulat még tovább fokozó-

megjelent vendégek a magyar konyha né-

sze. A fellépõk közül elsõként a pátyi nép-

dott. A cigányzenekar egészen hajnalig

hány különlegességét kóstolhatták meg.

táncos gyermekek léptek színpadra, Erdei

húzta a talpalávalót, és kifulladásig járta

A „magyar paraszttálon” helyet kapott

Gabriella, Leveleki Gyöngyvér és Karvázy

mindenki a csárdást.

többek között a parasztsonka, füstölt sza-

Szabolcs vezetésével, a Jánosi Együttes kí-

Az est résztvevõi nagyon elégedettek

lonna, tepertõ, kecskesajt, csemege és csí-

séretével. A gyermekek és felnõttek több

voltak, és már elõre megígértették ve-

põs kolbász és még sorolhatnánk. A va-

mint ötvenperces mûsorát, melyben több

lünk, hogy ehhez hasonló „magyar estet”

csora mellett pedig a népes vendégsereg

tájegység énekeit és táncait is bemutatták,

még szervezünk együtt. Mi pedig méltán

háziasszonyaink helyben és frissen elké-

osztatlan siker koronázta, a közönséget tel-

lehetünk büszkék pátyi polgárainkra,

szített pogácsáját fogyaszthatta, amelyhez

jesen elbûvölte a gyermekek produkciója.

akik oly sokat tettek és tesznek most is,

kiválóan illettek hazai boraink. Az étke-

Õket követte a Pátyi Kórus komolyze-

hogy Magyarország és Páty jó hírét to-

zés alatt a hangulatot a töki cigányzene-

nei darabokból összeállított mûsora,

vább gyarapítsák és elvigyék az Óperenci-

kar színvonalas muzsikája biztosította.

amely szintén nagy tetszést aratott a kö-

ás-tengeren is túlra.

Csaknem teljesen megtelt a gimnázium

CSÁRDÁS

KIFULLADÁSIG

aulája a pátyi testvértelepülésünkrõl érke-

LEMONDOTT
BÁLINT JUDIT

KRAUSZ EMESE

A KÉPVISELÕ

HELYETT

VARGA ISTVÁN

zõ mûvészek elõadására. Heinz Hilger

Ezúton szeretném kifejezni köszönetemet

Tájékoztatjuk a lakos-

polgármester úr, a rendezvény védnöke

a sok segítõnek, támogatónak. Elsõsorban a

ságot, hogy Bálint Judit

az est elején jubileumi oklevelet adott át

kiváló közönségnek, a bennünket hamaro-

képviselõ október 28-ai

dr. Bognár András korábbi polgármester-

san elhagyó Kircheim település kulturális fe-

hatállyal lemondott man-

nek, majd beszédében megemlékezett a

lelõsének Brigitte Heinsius-Kopp asszonynak

dátumáról, mivel az álla-

tavaly elhunyt Franz Hausingerrõl (Feri

és utódjának, Günter Stimmer úrnak, a hem-

mi közigazgatásban vég-

bácsi), aki éveken keresztül tolmácsolás-

stetteni tûzoltó parancsnoknak, a „legjobb és

zendõ munkájával össze-

sal segítette a kapcsolat fejlõdését.

leggyorsabb kirchemi mosogatógépeknek”, a

férhetetlen a képviselõsége. A helyét,

A pátyiak kiváló vendéglátóknak bizo-

Grabler házaspárnak, Susanne Scheibnek és

a tavalyi választásokon kialakult sor-

nyultak. A színvonalas elõadásukra hóna-

élettársának Knutnak, a hölgyeknek és urak-

rend értelmében, VARGA ISTVÁN vette

pok óta készültek. A hivatalos program

nak, akik segítségünkre voltak az étel- és ital-

át. A komoly vezetési és szervezési ta-

után még egy cigányzenekar produkciója

felszolgálásban, a dekoráció készítésben, a

pasztalatokkal rendelkezõ új képvise-

következett. Végül mindenki énekelt,

hang- és fénytechnikusoknak és természete-

lõ jelenleg saját cégeiben szakfordí-

táncolt, nevetett a késõ esti befejezésig.

sen azoknak a hölgyeknek, akik Magyaror-

tással, üzletviteli tanácsadással, válla-

szágról a finom magyaros specialitásokat és a

latirányítási rendszer értékesítésével

frissensült pogácsát készítették.

és alkatrész nagykereskedelemmel

Annak ellenére, hogy a belépés díjtalan volt, a vendégektõl spontán összegyûlt több mint 400 euro adomány. Saj-

A magyar barátainkkal közös jubileumi

foglalkozik. Az utóbbi húsz évben

nos, a hétvége nagyon rövid volt arra,

év egy képzõ- és iparmûvészeti kiállítás-

több, országos szakmai szervezet

hogy további közös élményekben legyen

sal, kézmûves vásárral fejezõdik be a

megalapításában vett részt. A Páty

részünk.

hemstetteni Meilerhausban november

Zsámbéki-kanyar Lakóparkért Egye-

GÜNTER SCHWINDL

sület egyik alapítójaként évek óta ak-

A partnervárosi kapcsolat erõteljesebb

25. és 27. között.

tív részese a falu civil életének.

fejlõdésével egy idõben a német kéttan-

(FORDÍTOTTA VARGA ISTVÁN)

nyelvû általános iskola létrejötte is nagy

(Az írást a Pátyi Kurír megkeresésére készítette

Külsõs alpolgármesteri kinevezése

mértékben elõreviszi majd a már régóta a

Scwindl úr, egyébként a pátyiak látogatásáról

megszûnt, a testület társadalmi meg-

nyári szünidõre tervezett diákcsere prog-

két cikk jelent meg a Mücheni Merkur címû

bízatású alpolgármesterré választotta.

ram megvalósítását.

lapban. A Szerk.)
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OKTATÁS

BOC S KA I SOKK

OSZTÁLY

A CSAPAT NEVE

A FELKÉSZÍTÕ TANÁR

ELÉRT
HELYEZÉS

3. osztály

Pátyi ászok

Báder Kristóf
Juhász Balázs
Kemény Botond
Polgár Anna

Végvári Katalin

56.

5. osztály

Töprengõk

Báder Fanni
Juhász Ádám
Király Eszter
Szakály Botond

Varga Balázsné

9.

6. osztály

Vijjogó sügérek

Ács Barnabás
Csókay Tamás
Kutnyánszky Mátyás
Tánczos Zsolt

Szabóné Kecsõ Ilona

10.

7. osztály

Sulihuligánok

Budavári Donát
Ladinszki Márk
Major Vivien
Wlasits Gergõ

Lázár Mihály

37.

8. osztály

BOCSKAISOK

Ács Bendegúz
Balogh Zoltán
LaBouff Christopher
Szöllõsi Klaudia

Varga Balázsné

2.

WWW.BOCSKAISULI.HU

BOLYAI

A VERSENYZÕK

MATEMATIKA CSAPATVERSENY

Pest megyei forduló, 2011. október 14.
Iskolánk hagyományosan részt vesz a
Bolyai matematika csapatversenyen, ahol
idén kiemelkedõ eredményeket értünk el.
Tegyük hozzá, hogy a 8. osztály csapata ezt a 2. helyezést úgy érte el, hogy
holtverseny alakult ki! Tehát valóban csak
egy hajszál választotta el õket az országos
döntõbe jutástól!
Külön dicséret illeti az 5. és 6. évfo-

ket. Itt megtudhattuk: ki lett az elsõ, aki

máris a következõre kellett koncentrál-

lyam együttesét is, hiszen ilyen elõkelõ

képviseli Pest megyét az országos verse-

nunk. 2011. október 29-én Budakeszin

helyezést korábban még nem értünk el

nyen. Az eredményhirdetést a gimnázium

vettünk részt a kistérségi versmondó ver-

ezen a megmérettetésen. Gratulálunk az

csodálatos szépségû dísztermében rendez-

senyen. A zsûri korcsoportonként érté-

iskolánkat képviselõ versenyzõknek, illet-

ték meg. Óriási volt az izgalom, hiszen itt

kelte az elhangzott produkciókat. Isko-

ve köszönetet mondunk a versenyre fel-

tudtuk meg, hogy az elsõ hat helyezett kö-

lánk felsõ tagozatát ketten képviseltük:

(ESZTÉ)

zül mi a másodikak lettünk, ráadásul holt-

Wlasits Gergõ és jómagam, Juhász Eszter.

versenyben az elsõvel! Így persze nem mi

Gergõ III. helyezett lett, én pedig a IV.

képviseljük majd Pest megyét az országos

voltam a 7-8. osztályosok kategóriájában.

versenyen, ennek ellenére roppant büsz-

Szeretek az ilyenfajta megmérettetésen

készítõ tanároknak!
EGY RÉSZTVEVÕ VISSZAEMLÉKEZÉSE

Még október közepe volt, amikor részt
vettünk egy remek csapattal a Bolyai ma-

részt venni, mert látom, kik jobbak ná-

kék vagyunk a teljesítményünkre!

tematika verseny megyei fordulóján Tel-

Köszönjük matektanárnõnknek, Edit né-

lam, illetve megerõsítést is nyerhetek ab-

kiben. A versenyen a BOCSKAISOK ne-

ninek, aki felkészített minket erre a ver-

ban, amiben jónak érzem magam; más-

vet választottuk. Itt bekerültünk az elsõ

senyre!

SZÖLLÕSI KLAUDIA

részt egészséges versenyszellem alakul ki

hat csapat közé!

8.

A OSZT. TANULÓ

Késõbb, október vége felé volt a budapesti Szent Margit Gimnáziumban az

köztünk.
Legközelebb az iskolai mesemondó

ÚJABB

versenyen mérhetjük össze tudásunkat.

VERSMONDÓ VERSENY

eredményhirdetés, ahová Éva néni, isko-

Ismét versmondó versenyen voltunk!

lánk igazgatóhelyettese kísért el bennün-

Az egyik versenyt még el sem felejtettük,

JÓ KIHÍVÁS

JUHÁSZ ESZTER
7.

B OSZTÁLYOS TANULÓ

szûkszavú fiatalembert. „Azt hiszem, hogy inkább büszkék rám a suliban, a többiek szeretik,

Gergõ, az ötgyermekes Wlasits-család negyedik

hogy dicsõítem az osztályt” – vágja rá, és hoz-

gyermeke elsõs korától mond verset, és mindig

záteszi, hogy jár még német, magyar, matek

szép eredményeket ér el. Mint mondja, jó kihí-

versenyekre is, és általában azokon is kap vala-

vás számára, hogy más faluban lévõ gyerekek-

milyen díjat. És állítja, hogy mindezek mellett

kel is összemérheti magát, mert a suliban mos-

még jut ideje métázni, kosarazni, focizni is. Mi

tanában nem sok riválisa akad. Nem ciki ka-

mást mondhatnánk: hajrá, Gergõ!

masz fiúként verset mondani? – kérdezem a

SZKM

PÁTYI KURÍR
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KULTÚRA

MÛVHÁZTÁJI

12. 30. 20 óra Elõszilveszter
Évzáró csörömpölés! Zenélnek: Rögtön

Páty Faluközösségért Alapítvány

TERVEZETT

PROGRAMJAINK:

12. 11. 17 óra Luca napi varázslások

Jövök, Zanza
A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!

ADVENT 2011

Kézmûves foglalkozás és gyerekszínház.

Közösségi Ház, Páty, Rákóczi u. 13.

A NESZ mûhely bemutatja Luca napi éj-

2011. november 26-án, du. 5 óra

szaka címû elõadását. A darabban meg-

2071 Páty, Kossuth L. u. 77.

BEKÖSZÖNTÕ

elevenednek az ilyenkor hagyományos

Tel.: 23/343-550, e-mail: muvhaz@paty.hu,

Az AD LIBITUM gitárzenekar kon-

népszokások, és találkozhatunk boszor-

certje. A karácsonyváró kézmûves

kányokkal is…

naptárak és Pátyiaknak Pátyról fotó-

A

MÛVHÁZ ELÉRHETÕSÉGEI:

web: www.muvhazpaty.hu
A

KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA:

12. 17–18. Adventi vásár

hétfõ: 12–17.30,

A mûsorok mellett kézmûves kirakodóvá-

kedd: 8.30–12 és 12.30–16,

2011. december 4. du. 3 óra

sár, forró italok, közös karácsonyfa állítás

szerda: 12.30–20, csütörtök: 12–17.30,

ÚTON BETLEHEMBE

várja a közönséget. Részletek a honlapokon

péntek: zárva

Vándorkiállítás gyermekek pályázati

(muvhazpaty.hu, paty.hu) és a plakátokon!

2071 Páty, Rákóczi u. 37. Tel.: 23/344-348

pályázat képeinek kiállítása.

munkáiból, valamint kézmûves foglalkozás: karácsonyi díszek készítése.
2011. december 10. du. 3 óra
TÉLI

Hétfõ

KISTEREM
16.00–19.00 Ady Nyugdíjas Klub

HANGULAT

Régi gyermekjátékok készítése szülõk és gyermekek részvételével halk
zene mellett. Kukoricamorzsolás,
csutkatorony építés a tûzhely körül
irodalmi élménnyel fûszerezve. Me-

Kedd
Szerda

sét és verset mond: Kiss Eszter szín-

19.30–22.00 Rögtön Jövök Blues klub
(páratlan heteken)
10.00–10.30 BEBE Angol gyerekeknek
14.00–16.00 Barátság Nyugdíjas Klub
17.30–19.00 Falukórus

mûvésznõ.
2011. december 17. du. 4 óra
ADVENTZÁRÓ

Csütörtök

A Községi Kórus hangversenye. A
kézmûves naptárak és a fotópályázat

Péntek

eredményhirdetése.
FIGYELEM!
A kiállítás látogatóitól a négy rendezvényünkön közönségszavazatot gyûj-

10.00–10.30 Kerekítõ Mondókás Móka
10.45–11.30 Kerekítõ Bábos Torna
14.00–17.00 Egyetértés Nyugdíjas Klub
11.45–12.30 Bibliai foglalkozás
14.00–17.00 NESZ Mûhely – színjátszó kör
17.00–19.00 Szépreménység Nyugdíjas Klub
(páratlan heteken)

Szombat
Vasárnap

NAGYTEREM
8.00–9.00 Príma torna
10.00–12.00 Baba–Mama Klub
16.00–17.00 Néptánc
18.15–19.15 Dance Party
19.30–20.30 Nõi torna
14.15–18.15 Jazz-tánc
18.30–19.30 Príma torna
8.00–9.00 Príma torna
10.30–12.00 Baba–Mama Klub
16.00–17.00 Néptánc
18.15–19.15 Dance Party
19.30–20.30 Nõi torna
14.15–18.00 Jazz-tánc
18.30–19.30 Príma torna
8.00–9.00 Príma torna
14.30–17.30 Néptánc
18.00–20.00 Ping-pong
20.30–22.30 Taiji
15.00–19.00 Henna Hastánc

tünk mindkét témában. Díjátadás:
december 17-én, az Adventzáró

KARÁCSONYI

KONCERTEK

hangverseny elõtt. Tiszteljék meg ér-

„Hadd zengjen énekszó” címmel 2011. de-

Adventi hangverseny a Pászti Miklós

deklõdésükkel az alkotókat és a köz-

cember 11-én 17.30 és 19.00 óra Biatorbágy,

Vegyeskórus fellépésével a biai katolikus

remûködõket, készüljenek szeretet-

Faluház (Baross G. u. 1.) a Biai Református

templomban 2011. december 18-án 17 óra-

teljes várakozással az ünnepre!

Egyházközség Soli Deo Gloria és Nefelejcs kó-

kor, a torbágyi katolikus templomban 19

rusának árnyjátékkal kiegészített koncertje.

órakor.

„Lelkünkben gyújts pici gyertyát
sokat, / Csengess éjükön át, s csillantsd elénk / törékeny játékunkat, a
reményt” Babits Mihály

„CSENDESEN

ÁDVENT IDEJÉN”

Dr. Papp Lajos professzor elõadása a pátyi Mûvelõdési Házban 2010. december 16-án

Boldog, békés ünnepeket, eredményekben gazdag új esztendõt kívá-

18.30 órakor a Szövetség a Magyarokért Páty Hagyományõrzõ Egyesület szervezésében.

nunk!
PÁTY FALUKÖZÖSSÉGÉRT
ALAPÍTVÁNY

KURATÓRIUMA

KÖSZÖNET

Köszönjük a Simi péknek az egész évi segítséget, amiért nagyon hálásak vagyunk.

Külön köszönjük a támogatóinknak az elsõ Néptánctalálkozón nyújtott segítségét.
EGYETÉRTÉS NYUGDÍJAS KLUB, „FÜRGELÁBÚ” ROMA TÁNCCSOPORT, „KÉKNEFELJCS” NÉPTÁNCCSOPORT
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TÉRSÉGI SZAKMAI KAPCSOLATOK

EGYÜTT

A GYEREKEKÉRT

Az idei tanévben több közös kezdeméNagyszabású szakmai délutánt rendez-

zisek feldolgozásának óvodai megsegí-

nyezést indított el a község két oktatási in-

tünk a Pátyolgató Óvodában november

tésérõl.

tézménye, a Pátyolgató Óvoda és a Bocs-

10-én. A Pátyolgató Óvoda óvónõi lát-

Az elõadás után élénk eszmecsere kere-

kai István Német Kéttannyelvû Általános

ták vendégül a Perbálról, Tökrõl,

kedett a felvetett kérdésrõl, és kicseréltük

Iskola. A kapcsolatépítés újabb állomása

Zsámbékról, Telkibõl érkezõ kolléga-

tapasztalatainkat egyéb óvodai témákban

volt a november 16-án megtartott szak-

nõket.

is. Kezdeményezésünket a következõ

mai nap, amelyen egy resztoratív, azaz

Miután a vendégek megcsodálták a

években is szeretnénk folytatni, hiszen a

helyreállító konfliktuskezelõ technikát is-

Pátyolgató Õsz kiállítást, és megkóstol-

szakmai konzultációk, együttmûködések

mertetett a Budaörsi Nevelési Tanácsadó

ták Csonka Margit finom süteményeit,

is az óvodai oktató-nevelõ munkát erõsí-

pszichológusa, Balogh Ágnes. A téma kü-

következett Kóti Ilona, óvodánk pszi-

tik, gyermekeink hasznára válnak.

lönösen fontos, hiszen manapság a kom-

chológus-logopédusa érdekfeszítõ elõ-

DEMÉNY ERIKA

adása a gyermekeket érõ traumák, krí-

ÓVODAVEZETÕ

munikáció az egyik leglényegesebb kérdés
az óvodában és az iskolában is.

SZKM

MÁRTON POHARA
BORVERSENY
„A bornak Szent Márton a bírája” – tartja a mondás, ugyanis ekkorra, vagyis november 11-re, Márton napjára érik meg
az újbor, a lúdpecsenyés vacsora után már Márton poharával illett koccintani. Ettõl a naptól összemérhetõ az egyik
bor a másikkal, vagyis a borászok, boros gazdák munkája,
ügyessége, gondossága.
A Buda környéki Borkultúra Egyesület idei, Márton napi
borversenyén, a pátyi Közösségi Ház pincéjében, 52 féle bor
közül választotta ki a legkiválóbbakat a zsûri.
Az eredmények, amelyhez gratulálunk: GAZDÁK BORA:
Holczer Attila – Kékfrankos,

LEGJOBB FEHÉR:

Borkultúra Egyesület – Olaszrizling,

Budakörnyéki

LEGJOBB ROSÉ:

Döme

Textil és Hobby Kuckó
KREATÍV HOBBY, RÖVIDÁRU, MÉTERÁRU,
ZOKNI, HARISNYA
MEGÚJULT GYÖNGYKÉSZLET

Béla – Kékoportó Rosé,

LEGJOBB VÖRÖS:

Simon István –
(SZERK.)

Kékoportó.

SÁRKÁNY-KÖR TERMÉSZETJÁRÓ

ÉS

HONISMERETI KLUB
2011. december 9. Klubnap a Mûvelõdési Házban
Túráink éves értékelése, 2012. évi tervek.

(japán toho gyöngy, cseh üveggyöngy)

FÜGGÖNY AKCIÓ -20% (a készlet erejéig)
2071 Páty, Rákóczi u. 11. (Tesco udvar)
Nyitva tartás: hétfõ-péntek: 9.00–17.00,
szombat: 9.00–12.00

Túra:
2011. december 17. Pilis-hegység. Találkozó: 8.20–8.30
között az óvodával szemközti megállóban. Indulás: 8.40-es
busszal. Útvonal: Budakalász–Kõfejtõ környéke (zöld
jelzésen)–Kevély-nyereg–Nagy Kevély–Ezüst Kevély–Békásmegyer. Távolság: 9 km. Útiköltség: kb.: 1.200 Ft. Buda-

SZÁMÍTÓGÉP

INGYEN KARÁCSONYRA!

EGY

PÁTYI RÁSZORULÓ

CSALÁDNAK AZ IDÉN IS FELAJÁNLOK EGY KOMPLETT SZÁMÍTÓGÉPET,
MONITORRAL, FELTELEPÍTVE KARÁCSONYI AJÁNDÉKNAK.
IFJ.

LUKÁCS GÁBOR,

A

PÁTYI SZÁMÍTÓGÉPORVOS +36-20-9438-623

pesti csatlakozás: 9.20–9.30 között HÉV sínek végénél.
Elérhetõség: Tihanyi Péter 30/579-94-23, e-mail: fotonzoo@gmail.hu, www.paty.hu/muvhaz

PÁTYI KURÍR
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„ANGYALOKNAK ÉDES HANGJA”

pátyi gazda addig szégyennek tartotta,
hogy a fia valami kézmûves mesterséget

A

KÖNYVTÁROS PAPNÉ ÉS AZ ADVENT

tanuljon, ezután azonban kénytelen volt
ipari tanulónak íratni a gyerekét.

„Tiszteletes néni” – hallottam, ahogy a bibliaórára érkezõ asszonyok megszólítják Bakonyi Lászlóné Zugor Idát. Nem különleges ez, hiszen a református
lelkipásztor és felesége majd negyven évig szolgáltak Pátyon, Ida néni volt a
kántor a férje mellett. Bakonyi Lászlót 1953. december 13-án iktatták be a
pátyi gyülekezet vezetõjének. Így aztán az sem csoda, hogy a tiszteletes néni
szinte élõ lexikonként mûködik, ha kérdezik valamirõl vagy valakirõl.

– Hogyan boldogultak a pátyi fiatalok
a középiskolában?
– Az uram a Lónyai Gimnáziumba járt,
ahonnan nagyon sok diplomás, különféle
pozíciókban lévõ szakember került ki, és
õk nem egyszer segítették a pátyi gyerekeket. Itthon pedig õ tanított sokakat latinra, németre, görögre. A sajátos õzõ
nyelvhasználatuk (egyedüli volt a környéken) miatt több helyen nem akarták fölvenni a pátyiakat. A mi nagylányunkat és
két barátnõjét is elutasították elõször a
Hunfalvy Közgazdasági Technikumból,
mondván, oda falusi gyerekek nem kellenek. Bementem az igazgatóhoz, és kértem, hogy az indoklását adja írásba. Jól
megtanultam a háború idején az oroszoktól, hogy papír az kell, õk ugyanis gyakran kérték az iratokat, dokument jeszt? –
mondták mindenre. No, az igazgató ezt
nem vállalta föl, csak annyit kérdezett a
végén, hogy több nincs? Két év múlva

„MEGTANULTAM

AZ OROSZOKTÓL, HOGY PAPÍR AZ KELL”

ment a fiam is, ettõl fogva a pátyiak befészkelték magukat a Hunfalvyba.

– Vannak még hatvanéves „gyerekeim”,

termelje meg a mindennapi betevõt a csa-

– Ida néni hivatásszerûen is foglalko-

akik manapság is meglátogatnak, el-

ládjának. Gyerekkoromban édesapám 28

zott a gyerekekkel, hiszen könyvtáros

mondják bánatukat, örömüket. Mindig

hold lelkészi javadalmi földet munkált

volt. Hogyan lett a pátyi kántor-papnéból

mondom nekik is, hogy Isten igéje olyan

meg, mi Torbágyon 15 holdat kaptunk, és

községi könyvtáros?

biztonság, mint a templomunk elõtti hí-

amikor Pátyra hívtak bennünket, akkor

don a korlát, bármilyen helyzetben bele-

az itteni papföld 75 hold volt.

kapaszkodhatunk.
– Gondolom, ezt Ida néni is megtapasztalta a jó nyolc évtized alatt. Meséljen egy

– Idõvel egyre több falusi gyerek akart
menni középiskolába, de sokak nem értek

– Ilyen tehetõs eklézsia mûködött

el megfelelõ eredményt. Így aztán megkért

Pátyon, vagy ennyivel többen jártak

a tanácselnök, hogy vállaljak tanítást,

templomba?

ugyanis nekem tanítói diplomám volt. A

kicsit az életérõl! Úgy tudom, a szótárké-

– A falu lakossága jó háromezer lelket

járási tanfelügyelõség azonban egy feltétel-

szítõ biai református lelkész lánya és egy

számlálhatott akkortájt, és mondhatni,

lel egyezett volna bele, ha a hittanos gye-

parasztcsalád lelkész fia Páty elõtt több

színmagyar és színreformátus település-

rekekkel nem foglalkozom, még a karácso-

évet töltött Torbágyon.

nek számított, az egyháztagok létszáma

nyi mûsorra sem készülök velük. A megyé-

– A férjem alapította a torbágyi gyüle-

ezerötszáz-kétezer fõ körül lehetett. A ha-

ben ugyanakkor Pátyon jártak legtöbben

kezetet idén hatvanöt éve. Magam Bián

talmas földterület azonban nekünk már

hittanra, az iskola 80-90%-a, páros osztá-

nõttem föl, egy szegény falusi papnak az

nem okozott se örömet, se gondot, mert

lyonként tanítottuk õket a férjemmel.

öt leánya közül vagyok egy. A szüleim

egy hold maradt belõle, és kétszáz pengõ

Eszembe se jutott, hogy ettõl megváljak,

eredetileg ízig-vérig városi emberek vol-

fizetés. Az év októberében államosították

semmilyen tanítónõség nem pótolhatta

tak, Székesfehérvárról jöttek, édesapám

ugyanis az egyház vagyonát, amikor mi

számomra, nem hagytam a gyerekeket, így

könyvekbõl tanult meg gazdálkodni. Ak-

átjöttünk Pátyra. A helyi kulákságot is

maradtam otthon. Pár évre rá Túry Ferenc

koriban ugyanis a pap nem fizetést ka-

megfosztották a vagyonától, elszegénye-

tanácselnök azzal keresett meg, hogy

pott, hanem lakást és földet, hogy maga

dett a falu, majd jött a téeszszervezés. A

könyvtárat kellene alapítani Pátyon, de

10
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nincs szakképzett pedagógus a faluban,

nem a gyerekek tanulását is nyomon kö-

ták magukkal az asszonyok, a recepteket

akire rábízhatná, vállaljam el. Beleegyez-

vethette. Amint hallottam, a tiszteletesék

pedig én ötlöttem ki. „Mindent megpró-

tem, és nekiláttam, elõször a kötelezõ ol-

emellett sokszor segítettek eligazodni a hí-

báljatok, ami jó megtartsátok” – mondja a

vasmányokat rendeltem meg a gyerekek-

veknek a mindennapi élet dolgaiban is.

Szentírás, és e szerint három-négyféle re-

nek, hiszen ez segítette a felzárkózásukat.

– Próbáltuk tanítani az embereket, hogy

Közben levelezõn elvégeztem a szombat-

amit megtermelnek, abból adhatnak a gye-

helyi fõiskolát. A könyvtár akkor a kultúr-

rekeiknek. Ma is fölháborodok, amikor lá-

ház épületében kapott helyet. Minden nap

tom, hogy a kertek nincsenek megmûvel-

nyitva tartottam, délelõtt-délután felvált-

ve, én idén elõször, 83 évesen nem tudtam

– Az egész adventben minden reggel tar-

va. Szerda este pedig jöhettek a gyerekek,

már megmunkálni, de tavaly még szüretel-

tottunk bibliaórát, már hat órakor begyúj-

fiatalok a házi feladatokkal, otthoni dolgo-

tem, és bort is készítettem. Annak idején a

tottam, hat helyen fûtöttem a parókián,

zatokkal, szinte mindenben segítettem ne-

helyi vöröskeresztben is részt vettem, min-

hogy melegbe érkezzenek a hívek. A gye-

kik. A Deák téri Evangélikus Gimnázium-

den lehetõ tanfolyamot elvégeztem… Volt

rekekkel egész adventben délutánonként

ba jártam, ahol minket nemcsak tanítot-

véradás, amikor 70 l vért gyûjtöttem össze

készültünk a szenteste négy órakor kezdõ-

tak, hanem nekünk megtanították az anya-

Pátyon. Sok alkalmat tartottunk a csecse-

dõ istentiszteletre. Nagy hangsúlyt fektet-

got, érettségiztem latinból, németbõl, an-

mõgondozásról, megtanulhattak a lányok,

tünk a karácsonyi énektanításra, számos

golból. Ismertem a környék tanárait, sõt, a

asszonyok a saját szájízük és pénztárcájuk

éneket magunkkal hoztunk, csak a fejünk-

budai oldal középiskoláiban oktatókat,

szerint sütni, fõzni. Advent utolsó hetében

ben volt, de tovább adtuk. Több hatvan-

már féltek tõlem a pedagógusok, mert ész-

például együtt sütöttünk. Különleges étke-

éves nagyszülõ már az unokájának tanítja

revettem a nyelvi hibáikat is. Ma is harag-

zõasztalunk van, ahol sok érdekes ember

meg például, hogy „Szent Karácsony est-

szom a tévébemondókra, közszereplõkre,

evett az évtizedek alatt, és amit még édes-

harangja, / angyaloknak édes hangja / zeng-

akik nincsenek tisztában például a helyes

anyámék csináltattak Bián, a teteje egy

ve száll a légen át./ Hirdet nékik nagy ke-

igehasználattal.

ceptbõl gyúrtam össze a sajátomat. Mára
egy kötetnyi gyûlt össze.
– Milyen volt az advent, a karácsony
akkoriban?

1943-ban Etyeken lelõtt amerikai repülõ-

gyelmet, / bûnt eltörlõ, szent szerelmet, /

– Ida néni ezek szerint nemcsak a lelki

gép szárnyából készült, amit nem kell sú-

mely közénk a Földre szállt.”

gondjairól tudhatott a falubelieknek, ha-

rolni, csak letörölni. A nyersanyagot hoz-

„MILYEN SOKAT FEJLÕDTÉL, MAMA!”

SZÁDVÁRINÉ KISS MÁRIA

ben sokat dolgoztam, nem is szeretek lustálkodni. És mindent magam termelek

KOLOZSVÁRI ANTALNÉ

ÉS A BETLEHEMI JÁSZOL

meg, a mai napig kertészkedek, baromfit,
hízót, nyulat tartok. A férjem halála után,

A kétezer éves betlehemi történet és a huszadik század paraszti világa egyaránt
életre kel Kolozsvári Antalné Erzsike néni keze nyomán a kukoricacsuhéból.

amikor kukoricát hoztam az állatoknak,
megakadt a szemem a szép fehér csuhén,
gondoltam, lehetne belõle valamit csinál-

Nem tanulta, csak elkezdte, és megsze-

„Ha száz kezem volna, az se lenne elég,

ni, ugyanis sokat kézimunkáztam, és a

rette, aztán szenvedélyévé vált, és ma

hogy mindent elvégezzek, de egész életem-

természetes anyagokat is szerettem föl-

már mások gyönyörûségére is

használni. Mivel sokat voltam

készíti a figuráit, sõt, szívesen

egyedül, hogy eltereljem a fi-

átadja a mesterfogásokat ki-

gyelmem a szomorúságomról,

csiknek, nagyoknak. Pátyon

elkezdtem csuhébabákat készí-

minden évszakban találkozha-

teni. Majd amikor vigyáztam

tunk vele a különbözõ ren-

az unokáimra, akik sokat be-

dezvényeken, ahol kíváncsi

tegeskedtek, rendszeresen dol-

tekintetek vigyázzák a kéz-

goztunk a csuhéval. Minden

mozdulatait. S közben nem-

technikára magam jöttem rá,

csak tanít, hanem mesél.

és teljesen elvarázsolt, egyre

Ezért ültem mellé magam is a

jobban ment. Egyik kiállítá-

Hagyományok Háza „tiszta

somra készülve meg is jegyezte
nemrég az egyik pici unokám:

szobájában” a Márton napi
sokadalom idején.

„MINDEN

FORTÉLYRA MAGAM JÖTTEM RÁ”

milyen sokat fejlõdtél, mama!

PÁTYI KURÍR
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Ma pedig már úgy érzem, hogy az élete-

és díjat nyer országos pályázaton is, sõt,

met, a múltamat keltem életre ezekben a

2010-ben a Vatikánban rendezett 35.

figurákban, mert mindannyian bennem

nemzetközi „100 jászol” kiállításon a

vannak. Voltam tehenész, kondás, liba-

pátyi csuhébetlehem-készítõ alkotása má-

pásztor, száz libát is õriztem egyszerre,

sodik helyezést ért el, és több hazai kiállí-

árultam tejet, krumplit, gombát, de irat-

táson is szerepelt már azóta, jelenleg pe-

tárosként is dolgoztam.”

dig a testvérvárosban, Kirchheimben lát-

Ma már nem csak Erzsi néni unokája

hatják a munkáit Sarlós Györgyné tiffani-

értékeli a fejlõdését, hiszen az 1997-es

üveg készítõ, Esz Anna tûzzománcos és

Közösségi Házban rendezett elsõ bemu-

Veres Gyula bõrmûves alkotásai mellett.

tatkozása után 2005 óta évente részt vesz,

SZKM

BOLDOG KARÁCSONYT MINDENKINEK!

ERZSI

NÉNI LEGÚJABB CSUHÉ-BETLEHEME

tozott. A régi számlaszámra érkezett befizetések áprilisig még eljutnak a címzett-

Az ünnepek csúcspontja a karácsonyi éj-

hez. Kérjük, utalásnál a keretben megjele-

féli mise december 24-én. A karácsonyi

nõ számlaszámra küldjék adományaikat!

ünnepkör vízkereszt ünnepéig, január 6-

Csekk a templomban is beszerezhetõ.

ig tart.

A templom építésének jelen állásáról

Az ünnep közeledtével még tartanak az
építkezés munkálatai az új templomban.

KERÜLTEK A TEMPLOMBA

hu oldalon, a képgalériában.

Idõjárástól függõen szerelik be a megren-

Érdeklõdni lehet a titkar@ude.hu e-

delt és legyártott külsõ nyílászárókat, va-

mail címen vagy a 0630/991-4121-es te-

lamint zajlik a külsõ téglaburkolat felhe-

lefonon.

lyezésének idei évre tervezett harmadik,
NYÍLÁSZÁRÓK

készült fotók megtekinthetõk a www.ude.

és egyben utolsó üteme.

Áldott Karácsonyt, békés ünnepet, és
kegyelemteljes, boldog új esztendõt kívá-

November elsõ hétvégéjén ünnepeltük a

nok mindenkinek – Gábor atya, az egy-

Idén november 27-én vette kezdetét az

pátyi katolikus templom búcsúját. Az ün-

házközség képviselõ-testülete és a magam

advent. A szó jelentése – „eljövetel” –

nepi szentmisét Bécser Róbert atya, az Or-

nevében is!

Krisztus születésére utal. Az ünnep a ka-

solya rendi Szent Angéla Gimnázium igaz-

JEGYZÕ

rácsonyi idõszak indulását jelenti, amely-

gatója celebrálta. A mise után – a hozzánk

PÁTYI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

nek elsõ vasárnapja egyben a keresztény

csatlakozó falubeliekkel együtt – rövid ün-

egyházi év kezdete. VII. Gergely pápa

nepi mûsor és saját készítésû ebéd követ-

AZ

rendelkezett advent vasárnapjainak szá-

kezett a Mûvelõdési Házban. A fõszaká-

IDÕSZAK LITURGIÁJÁNAK RENDJE

máról, mely a IV. század óta négy.

csunk idén is Rotharidesz Frici bácsi volt.

DR. KÕVÁGÓ ISTVÁN

ADVENTI ÉS A KARÁCSONYI

A RÉGI KATOLIKUS TEMPLOMBAN

(PÁTY, ÁRPÁD U. 2.)

Az adventi koszorú négy gyertyáját ad-

Szeretettel hirdetjük, hogy a Pátyi Ró-

vent négy vasárnapján gyújtjuk meg – je-

mai Katolikus Templomért Alapítvány

Az adventi idõben szokásos szom-

lentésük: hit, remény, szeretet, öröm.

számlaszáma – a pátyi takarékszövetkezet-

bati gyertyagyújtások idõpontja idén

Utóbbit a rózsaszínû gyertya jelképezi,

nél bekövetkezett „fúzió” miatt – megvál-

17.30. Péntekenként reggel 6.30-kor

melyet advent 3. vasárnapján gyújtunk

kezdõdnek a hagyományos roráte

meg. A katolikus egyházban az advent li-

Adományokat az új templom építéséhez

turgikus színe a lila, így a többi gyertya li-

továbbra is hálás szívvel fogadunk

la színû.

a következõ

Az adventi idõben a katolikus templo-

– megváltozott – számlaszámainkon:

szentmisék.

BETLEHEMES

JÁTÉK

A gyermekeknek és felnõtteknek

mokban hajnali szentmiséket – rorátékat

Pátyi Római Katolikus Egyházközség –

egyaránt szóló játékos-zenés elõadás

– mondanak, melyeknek a kinti sötétség

CIB Bank 11103303-19835972-36000001

karácsony Szenteste 16 órakor kez-

és a templomban meggyújtott gyertyák

Pátyi Római Katolikus Templomért

dõdik a régi katolikus templomban.

kölcsönöznek különös, ünnepi hangula-

Alapítvány – Buda Takarék Szövetkezeti

Minden érdeklõdõt szeretettel vá-

tot. A szertartások üzenete a virrasztás, a

Hitelintézet, Páty 58300158-13400022

runk!

Krisztus megszületésére való várakozás.
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CIVIL

VISSZAVENNI HAGYOMÁNYAINKAT

egész országban számon tartották, bálokat, vásárokat szerveztek ekkor. Márton

MÁRTON

NAPI VÍGASSÁGOK

nap elõestéjén rétest nyújtottak a lányok,
ami a szüzesség jelzõje is volt, ha kisza-

Lámpás fölvonulás a Mûvelõdési Ház szervezésében, egész napos rendezvény a Szövetség a Magyarokért Páty Hagyományápoló Egyesület rendezésében – mindez Márton napjához kapcsolódva, november 11–12-én.

kadt a rétes, szégyenben maradt a lány, és
biztos lehetett, hogy már csak más faluból kaphat kérõt. A kinyújtott rétes – fogalmazott a kutató – meghazudtolja az

Régen elfeledett, de ma reneszánszát élõ

Danhauser Zoltán szolgáltatták. A vásá-

anyagot, hiszen annyira vékony, finom,

szokást elevenítettek föl a kultúra szolgá-

rosok között megjelentek a régi mester-

mint a hó. Ezzel varázsolták a hóköpenyt

latában álló hivatásos és önkéntes szerve-

ségeket ûzõk is, láthattunk szabadtéri

a „határban didergõ Jézusra”, vagyis az

zõk Pátyon. Az eredetileg nem ezen ha-

kovácsmûhelyt, vásárolhattunk többek

gyományhoz kötõdõ lámpás felvonuláson

között õsi, magyar motívumokkal ké-

több százan vettek részt, jórész kisgyer-

szült ékszereket. A bátrabbak a vadász-

mekekkel, köszönhetõen az óvodai meg-

sólymokhoz is közel mehettek, megsi-

hívásnak is. A csapatot a nagypincénél

mogathatták a most békés ragadozó ma-

forralt borral, teával és zsíros kenyérrel

darakat. A régi magyar harcmûvészetbe

fogadták a Borkultúra Egyesület és a

is bepillanthattunk a barantabemutatón.

nyugdíjas klubok tagjai. A gyerekeket ját-

A baranta a magyar történelem kezdeti

szani hívták a mûvházasok, és folyamato-

idõszakaiban élõ azon szabad jogállású

san hirdették a következõ napi progra-

tagjaitól származik, akiknek kiváltsága

mokat a jelenlévõknek, akik többsége

és egyben kötelezettsége volt a hadako-

nem ismerte a középkori szent történetét.

zás, amit mesteri módon elsajátítottak.

A Márton napi hagyomány lényegérõl

A sok, érdekes elõadó közül Molnár V.

azonban csak másnap hallhattak a vásár-

József néplélekrajz-kutató szólt a Márton

ra és az elõadásokra már szerényebb lét-

napi szokások eredetérõl. A kiváló tudós,

számban érkezõ látogatók.

kutató a tõle megszokott lelkesedéssel be-

õszi búzavetésre, Szent Márton közben-

szélt, tanított nem-

járásával. Úgy, amint Szent Márton rábo-

csak a hagyomány-

rította a fél köpenyét az Amiens város

ról, hanem élet-

kapujában didergõ koldusra. Ez volt a

módról,

A KÖZSÉGI KÓRUS

NYITOTTA MEG A VÍGASSÁGOT

MOLNÁR V. JÓZSEF

NÉPLÉLEKRAJZ-KUTATÓ

viselke-

gazdasági év záró napja is, amikor a pász-

désrõl, gondolko-

torok vesszõket vittek ajándékba a há-

dásmódról is.

zakhoz (Márton vesszeje), ahol az asszo-

Hangsúlyozta,

nyok kihúztak egyet a kötegbõl, hogy jó-

hogy a régi ember

ságot, szaporaságot hozzon a családra.

jól körülhatárol-

Nem válogattak, hanem hátulról vették

ható rend szerint

el, jelezve, hogy a sorsot, amit a Teremtõ

élt, ennek a ritmu-

ad, elfogadják.

sa megszabta a vi-

Molnár V. József záró gondolataiban fi-

selkedésmódját, és

gyelmeztetett: „pusztuló világunkban

megõrizte a lelkét.

szükséges nekünk, kovászõrzõ magyarok-

Eredetileg az ad-

nak komolyan venni a hagyomány szere-

A vígasságokat a pátyi Községi Kórus

vent hat hétig tartott, és ennek a készü-

pét, mert szabadulás akkor lesz ebbõl a

nyitotta meg kedves, alkalomhoz illõ, vi-

lõdésnek a kapuja Szent Márton napja

sátáni világból, ha önvizsgálatot tartunk,

dám dalcsokorral. A Hagyományok Há-

volt. A Szombathelyen született, a római

Isten felé fordulunk, és emellett folyama-

zában csuhébábkészítés várta a kézmû-

légióban szolgált, 18 éves korában meg-

tosan visszavesszük azt, ami alkalmát ad-

veskedni szeretõket, és közben sült a li-

keresztelkedett, a püspökség elõl a ludak

ta annak, hogy biztonságban éljünk.”

ba, kínálták a kalácsot, a rétest és a for-

óljába bújó szerzetes – akit a ludak gágo-

SZKM

ralt bort. Mindezek mellé a hangulatos

gása árult el, és így vállalta a tisztséget a

(A teljes cikk a www.paty.hu oldalon

népi muzsikát a Rojtos együttes tagjai és

szegényekért, elesettekért – legendáját az

olvasható.)
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ÉLETMÓD

BEMUTATJUK

A

PSE

SPORTÁGAIT

SPORTORVOSI

IGAZOLÁSOK A

PSE-NÉL

Jövõ évtõl a PSE intézi majd a spor-

A KYOKUSHIN KARATE

toláshoz elengedhetetlen orvosi igazolásokat is a sportkörökben résztvevõ

A Kyokushin karatét Masutatsu Oyama

10 tanulófokozat (kyu) és 10 danfokozat

gyerekek részére. Mi kell a jövõre kö-

(1923–1994) mester alapította, amely az

(mester) épül egymásra.

telezõ sportorvosi igazoláshoz a gyer-

elmúlt évtizedekben a legerõsebb, az

A Kyokushin célja a gyakorló jellemé-

egyik legnépszerûbb küzdõmûvészetté

nek is a tökéletesítése. Ezt a kemény edzé-

vált a világon. A kyokushin karate egy

sek során lehet elérni, amikor az ember

igen hatásos önvédelmi rendszer, küzdõ-

szembesül saját korlátaival és legyõzi azo-

mûvészet, sport, segít megteremteni a test

kat. Kiváló verseny lehetõségek vannak

3. Orvosi vizsgálat: egy elõre egyezte-

és lélek harmóniájának egységét.

arra, hogy felmérjük, hol is tartunk az

tett idõpontban Pátyon. Ehhez már

úton valójában. Egy Kyokushin mondás:

szükséges a kitöltött kérdõív és vizelet-

Légy kíméletes másokkal és kíméletlen ön-

minta lelet!

magaddal! Ekkor alapos önismeretre teszel
szert, felismered hibáidat, erényeidet és ké-

mekeknek?
1. Sportorvosi kérdõív (Kérje az
edzõktõl vagy www.patyise.hu.)
2. Vizeletminta lelet

Érdeklõdni lehet az edzõknél, vagy a
patyise@gmail.com e-mail címen.

pes lehetsz pozitív irányban változtatni a
személyiségeden. Tehát a Kyo tükrözi az
ember jellemét, szorgalmát, önuralmát,

ANYAKÖNYVI HÍREK

akaratát. A karate nemcsak edzi a testet,

SZÜLETÉS:

hanem formálja a jellemet is. A rendszeres

augusztus és október között

edzés javítja az állóképességet, kitartást,

12 gyermek született

Oyama többször járt Magyarországon

koncentráló képességet. Ez azt eredmé-

HALÁLOZÁS:

is, ezzel hozzájárult a kyokushin karate

nyezi, hogy jobban megy a tanulás, haté-

augusztus és október között

hatalmas hazai népszerûségéhez. Hazánk-

konyabb lesz a munkád, miáltal sikere-

17 ember hunyt el

ban több mint 30 éves a kyokushin kara-

sebb leszel az élet más területén is.

te, ez idõ óta a magyar karate a világ él-

Pátyon az edzéseket a Pátyi SE keretein

vonalába került és nagy nemzetközi elis-

belül Czeizing Ottó 2. danos mester, szak-

merést vívott ki magának.

edzõ vezeti 6-12 éves fiúk és lányok részé-

HÁZASSÁGKÖTÉS:
augusztus és október között
6 pár kötött házasságot
25

ÉVES HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ:

Molnár Lídia és Szeitz Zsolt,

A KYOKU végsõt, legtávolabbit, a

re. Felnõtt edzések is vannak! Érdeklõdje-

SHIN igazságot, a KAI találkozást, össze-

tek! Czeizing Ottó: 06 30/952-7833, edzé-

Kovács Irén és Hodosán József

kapcsolódást

sek a Bocskai új iskolában, hétfõ-szerda-

50

jelent.

Szimbóluma

a

kanku, mely az egységet, az erõt és a vég-

Mocsai Gizella és Simon István,

péntek 16.30-17.30-ig.
BACH GYULA

telent jelképezi. Övvizsga-rendszerében

ÉVES HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ:

Fazekas Katalin Mária és Junek Károly
POLGÁR SÁNDORNÉ ANYAKÖNYVVEZETÕ

SZEMÉTGYÛJTÉS

A

BELLANDORRAL

Az értesítéseket a 06 23/555-530-

A Bellandor Lovasközpont szemét-

ségét a Lovarda bértartói vállalták

as telefonszámra vagy a polgar.

gyûjtési

kezdeményezett,

magukra. Ugyanakkor, hívta fel a fi-

sandorne@paty.hu e-mail címre

amelyben a „faluüzemeltetésiek” is

gyelmet Andor Ákos, az Erkel Ferenc

várjuk. Kérjék, és leközöljük!

részt vettek. Fõként a lovarda Telki

utca új lakótelepi részénél hatalmas

irányába esõ felén található nagy

mennyiségû a szemét, ennek felszá-

mennyiségû szemetet gyûjtötték ösz-

molása valószínûleg a lakótelep épít-

sze, egy részének az elszállítási költ-

tetõjének a feladata.

akciót

IDA

NÉNI MÉZESE

2,5 dl melegített méz, 1 tojás, 2
késhegynyi õrölt fahéj és szegfûszeg,
30 dkg liszt, fél csomag sütõpor. Ezt

VÉRADÁS

re van szükség. Az év utolsó hónapjában

összegyúrjuk, és ujjnyira kinyújtjuk,

2011. december 9., péntek

is várjuk embertársaink önzetlen segítsé-

formákkal szaggatjuk, tetejét cukros

16.30–19.00 óra, Páty Öreg-

gét, véradományát. Ne feledjék: adjanak

vízzel megkenjük, közepes tûznél

iskola. A biztonságos hazai

vért és mentsenek meg három életet!

sütjük. Jó étvágyat kívánunk!

vérellátáshoz évente 500.000 egység vér-

MAGYAR VÖRÖSKERESZT PEST MEGYEI SZERVEZETE
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„A bölcs ember más kárán tanul” (Plautus)

A LEVEGÕSZENNYEZÉS HATÁSAI AZ ÉLÕVILÁGRA

Persze az lenne a legegyszerûbb, ha
nem is kerülnének tulajdonunkba ilyen
hulladékok. Lehetõleg ne vásároljunk eldobható csomagolású termékeket. Mû-

Többször írtam róla, de a téma, sajnos,

amúgy is többek között összefüggésbe

anyag szatyrok helyett használjunk vá-

nem veszít aktualitásából. Nemrég egy la-

hozható az energiafelhasználás növekedé-

szontáskákat vagy az egyre divatosabb fo-

kótársunk írt nekem szomorú tapasztala-

sével. Hivatalosan senki nem égethet el

nott kosarat. A forgácslapból készített

tairól. Íme. „Több éve lakom Pátyon, és

mûanyagot, még az otthoni kazánban és

bútorok helyett lehetõleg tömör fából ké-

minden fûtési idény kezdetén megdöbben-

kályhában sem, ekkor ugyanis nagyon

szült bútorokat. A sajtolt forgácslapból

ve tapasztalom, hogy koromfekete füst

sok mérgezõ anyag, számos rákkeltõ ve-

(pozdorjából) készült bútoroktól lomtala-

száll fel egyes kéményekbõl, ami azt jelen-

gyület szabadul fel. Nem lehet elégszer is-

nításkor váljunk meg, és semmiképpen se

ti, hogy gyújtós helyett mûanyag palackot

mételni, hogy a hulladékokat nyílt téri, il-

házi égetéssel. Összességében elmondhat-

dobnak a kályhába, ami igen jól ég, csak

letõleg háztartási tüzelõberendezésben ti-

juk, az a legjobb megoldás, ha megelõz-

a tulajdonosok vélhetõen nem tudják,

los égetni, ahogy nem szabadna ezekben

zük a hulladékképzõdést, illetve azt mini-

hogy dioxin keletkezik, ami drasztikus

elégetni a tartósított fából készített hulla-

málisra csökkentjük.

rákkeltõ anyag. A levegõben az egész falu-

dékokat, például a pozdorja bútorlapot és

ra rátelepszik ez a füst, a korom, besurran

egyéb tárgyakat.

minden ablakon. Javaslom, hogy hívják

A dioxin elnevezés összefoglaló név,

fel erre a figyelmet, mert vélhetõen tudat-

melybe poliklórozott aromás vegyületek

lanságból cselekednek így, de bûnt követ-

tartoznak. A háztartási hulladékokban ta-

nek el, veszélyeztetik és károsítják saját

lálható klórtartalmú mûanyagok – például

és mások egészségét. Javaslom, hogy fûté-

PVC – hagyományos égetése során (700-

si idényben, úgy mint a dohány termékek-

800 °C-on) dioxin keletkezik, ezért speci-

nél, hívják fel a figyelmet ennek káros ha-

ális kemencében, 1200 OC felett égetik el.

tására pl. a mûanyagpalack égetése, be-

A dioxin, azaz a tetraklór-dibenzo-p-diox-

gyújtása rákkeltõ…” K. Á.-né

in (TCDD) a természetben nem fordul elõ,

Ez mindannyiunk közös érdeke, hiszen
nem csak a nagyvárosaink problémája a
levegõszennyezés. Figyeljünk tehát egyZSARNÓCZAY ISTVÁN

másra!

ZSÁMBÉKI-MEDENCE TÁJVÉDELMI EGYESÜLET

Kedves lakótársunknak tökéletesen

az emberi, ipari tevékenység melléktermé-

igaza van. Észrevételeit kiegészíthetnénk

keként jelent meg elõször a 20. század kö-

például a kerti lombok „elégetése” során

zepén. A PVC (poli-vinil-klorid) égésekor

keletkezõ „füst”, illetve a felszabaduló

ezen kívül olyan anyagok szabadulnak fel,

káros „anyagok” okozta légszennyezés-

mint az elsõ világháborúban harci gázként

sel. (Arra, hogy miért próbálják meg

alkalmazott foszgén, vagy a rákkeltõ vinil-

egyesek elégetni, nehéz magyarázatot ta-

klorid. A veszélyességük miatt a Stockhol-

lálni. Ugyanis lehet komposztálni, illetve

mi Egyezmény alapján a dioxinokkal való

A szerzõ, Páty alpolgármestere, a

az idén ingyenesen bármilyen mennyiség-

kereskedelem, mint sok más országban –

ZSMTE alelnöke, Pest Megye Környe-

ben elszállították zsákokba rakva az in-

Magyarországon is – tilos.

zetvédelméért Díjat kapott Pest Me-

gatlanok elõl.) Ráadásul nem könnyû az

Felvetõdhet a kérdés, mit tehetünk, ha

gye Közgyûlésétõl, amelyet a Megye-

udvaron elégetni, mert az a fránya, ned-

valaki mûanyagot éget a környezetünk-

napon, december 2-án vett át. A nevé-

ves falevél csak nem akar égni. Ilyenkor

ben? Elõször is jó szándékúan kérjük meg,

hez fûzõdik többek között környezet-

egyesek rásegítenek egy kis fáradt olajjal,

hogy ne tegye, hiszen ezáltal a legnagyobb

szennyezõ, illegális üzemek felszámo-

mûanyag palackokkal, esetleg autógumi-

veszélybe saját maga kerül. (Fontos megje-

lása, több védetté nyilvánítás, kör-

val stb. Ennek következtében a ködös

gyezni, hogy kormányrendelet szabályoz-

nyezetvédelmi táborok, elõadások

nyirkos napokon igen gyakran fojtogató

za, mit lehet elégetni az otthoni kazánok-

szervezése. Gratulálunk!

füst üli meg településünket. A fûtési sze-

ban). Ha ez nem vezet eredményre, akkor

zonban különös hangsúlyt kellene helyez-

írhatunk az önkormányzat jegyzõjének.

nünk arra, hogy a levegõ minõségét meg-

Ha ezt közérdekû bejelentésként tesszük,

HELYESBÍTÉS

õrizzük, egészségünk megóvása érdeké-

márpedig ez annak minõsül, illetékmen-

A Virágos Falunkért Egyesület neve a Pátyi

ben. Nem szabad elfeledkeznünk arról,

tes. Természetesen az illetékes Környezet-

Kurír 2011/8–9. számában tévesen jelent

hogy a különbözõ szennyezõdések össze-

védelmi Felügyelõséghez is fordulhatunk

meg. Az elírásért elnézést kérünk.

adódnak. A légkör elszennyezõdése

panaszunkkal.

FÕSZERKESZTÕ

PÁTYI KURÍR
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HIRDETÉSEK

AJÁNDÉKOZNI SZERETNE?! NINCS
NÉZZEN BE HOZZÁNK!!

DUNA-TEX
MINÕSÉGI HASZNÁLT RUHÁKAT KILÓS ÁRON
2

NAGY VÁLASZTÉKBAN 300 M -EN
(TÖBB MINT 15000 DB-OS KÉSZLET)

OLCSÓ

ÖTLETE?

MÛSZAKI CIKKEK

TV, MONITOR, HIFI, CD, DVD, PORSZÍVÓ, KÁVÉFÕZÕ, MIKRÓ,
HÁZTARTÁSI KISGÉPEK, HÛTÕSZEKRÉNY, MOSÓGÉP STB.

BUDAKESZI, TIEFENWEG U. 1.

TEL.: 23/343-085, MOBIL: 06 20/332-8399
CÍM: PÁTY, RÁKÓCZI U. 54.

Nyitva tartás: H–P 9.00–13.00, Sz 10.00–13.00

ÓVODÁVAL, BUSZMEGÁLLÓVAL SZEMBEN
WWW.BKELECTROMARKET.COM

Ajándék: hozza magával ezt a hirdetést, és
2000 Ft vásárlás esetén több száz forintos ajándékban részesül.
Az ajánlat december 23-ig érvényes.

NYITVA
VÁRUNK

TARTÁS: H–P:

08–18,

SZ:

08–12

MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓT ÉS ÉRDEKLÕDÕT!

Leorius Consulting Kft.
független pénzügyi tanácsadás
2071 Páty, Tulipán u. 45.
www.leoriusconsulting.hu
+36 (30) 7373-270

PÉNZT




HOZUNK ÜGYFELEINKNEK!

Privát nyugdíjalap létrehozása
Befektetés, biztosítás, hitel, ingatlan
Portfólió-nyilvántartás, limitfigyelés

ZSÍRÉGETÉS,
KONDICIONÁLÁS, TO R N A
HÉTFÕ, CSÜTÖRTÖK

18.00–19.00 ÓRA

KLAGYIVIK NELLI
AEROBIK- ÉS FITNESSZEDZÕ

PÁTYRÓL INDULÓ ADVENTI ÚTJAINK:
ADVENT KASSÁN
(Garantáltan induló 1 napos kirándulás!)
Idõpont: 2011. december 10. szombat
Utazás autóbusszal, magyar nyelvû idegenvezetéssel
Ára: min. 30 fõ jelentkezõ esetén 5.900,- Ft/fõ
(18 fõ esetén 7.500,- Ft/fõ)
ADVENT RUSZTON ÉS POZSONYBAN
Idõpont: 2011. december 17–18. (szombat-vasárnap)
Ára: min. 30 fõ jelentkezõ esetén, 18.900,- Ft/fõ
(18 fõ esetén 20.900,- Ft/fõ)
Utazás autóbusszal magyar nyelvû idegenvezetés,
szállás és félpanzió.
Minden ügyfelünknek, boldog karácsonyt és
sikeres új évet kívánunk!

ALMA KLUB TRAVEL

06 70 624 0984

2071 Páty, Töki utca 52.
Tel.: +36-23/555-042, tel./fax: +36-23/343-964

VÁRLAK, GYERE TE IS AZ ÖREGISKOLÁBA!

www. almaklubtravel.hu

S Ó K U C K Ó
GYÓGYULJON A SÓKUCKÓBAN
PARAJDI SÓ PÁTYON
Füzespatak u. 11. (a CBA közelében)
Bejelentkezés: 06-30/357-1819
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EGYEDI SÍRKÖVEK garanciával
GRÁNIT, MÁRVÁNY, MÛKÕ, MÉSZKÕ, ÚRNAKÖVEK
bontás, állítás, tisztítás, felújítás, murvázás,
megdõlt sírkövek helyreállítása, bontott sírkövek tárolása
ABLAKPÁRKÁNYOK KONYHA- és FÜRDÕSZOBAPULTOK
méretre gyártása gránitból, márványból,
mészkõbõl, aglomerátból.
Kirakat megtekinthetõ: Páty, Kossuth L. u. 171.
Megrendelhetõ: Vanyek Béla kõfaragó
Páty, Móricz Zs. u. 14. (a buszfordulónál)
Tel.: 06-20/91-91-056 (egész nap)
06 23/343-465 (17 óra után)

MEGNYÍLT A FODRÁSZKELLÉKEK BOLTJA
A TESCO MÖGÖTTI ÜZLETSORON







FODRÁSZKELLÉKEK, HAJFESTÉKEK
SAMPONOK, BALZSAMOK
MASSZÁZSKRÉMEK, OLAJOK
KOZMETIKAI KRÉMEK, TESTÁPOLÓK
GYANTAPATRONOK, KÖRÖMLAKKOK

FODRÁSZOKNAK

HELYBEN INGYENES A HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

TELEFON:

A JÁNDÉKOZZON
V ÁLASZTHATÓ
ÁLASZTHATÓ

06-70/456-1798

EGÉSZSÉGET KARÁCSONYRA !

MASSZÁZSOK SZAKKÉPZETT MASSZÕRTÕL
MASSZÕRTÕL :

GYÓGYMASSZÁZS: 3000,- FT/60 PERC, THAIMASSZÁZS: 4000,- FT/90 PERC
NYIROKMASSZÁZS: 3500,- FT/90 PERC, CELLULITMASSZÁZS: 3000,- FT/60 PERC
TIBETI HANGTÁL TERÁPIA: 3000,- FT/60 PERC

A FENTI KEZELÉSEK AJÁNLOTTAK:
–
–

FIZIKAI ÉS MENTÁLIS FESZÜLTSÉGEK (STRESSZ, NEURÓZIS) OLDÁSÁRA,
MÉREGTELENÍTÉSRE, IZÜLETI PROBLÉMÁKRA (VÁLL, KÖNYÖK, TÉRD, CSUKLÓ, BOKA, CSÍPÕ) IZOMFÁJDALMAK ENYHÍTÉSÉRE, LUMBÁGÓRA, AZ IMMUNRENDSZER ERÕSÍTÉSÉRE,

–

ÖDÉMÁKRA, PANGÁSOS ÁLLAPOTOKRA (PUFFADÁS, SZÉKREKEDÉS) VÉRKERINGÉS JAVÍTÁSÁRA.

DARUS

AUTÓMENTÉST IS VÁLLALUNK.

PÁTYI PIAC

CÍM: PÁTY, RÁKÓCZI UTCA 110.
BEJELENTKEZÉS: 06 30/477-8211

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT
2011. DECEMBER 10-ÉN A PÁTYI PIACRA!
A HELYSZÍN VÁLTOZATLANUL
A LANDORA PIZZÉRIA UDVARA
Akciókkal, kóstolókkal, vendégváró falatokkal
várunk minden érdeklõdõt és vásárlót!
Kolbászok, húskészítmények, szörpök-lekvárok,
tejtermékek, sajtok, savanyúság, méz,
zöldség, gyümölcs és még sok más finomság!

PÁTYI KURÍR
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Számítógéporvos
Számítógépe vacakol? Megoldom!
Karácsonyra szeretne igazán jó gépet,
de nem ért hozzá?
Segítek kiválasztani, megvásárolni,
feltelepíteni, beüzemelni!
Önnek csak az öröm marad a fa alatt!
A régi lefagy, lassú, vírusos,
újat szeretne?
Hívjon bátran, megtaláljuk
az Önnek ideális megoldást!
´´ alatt
Otthonában, rövid ido
garanciával javítom meg
számítógépét.
ifj. Lukács Gábor

Páty
szamitogeporvos.wordpress.com

Hívjon most!
06-20-9438-623

DR. KAPILLER ZOLTÁN

HÁZTARTÁSI GÉPSZERELÉS

ÁLLATORVOS



MOSÓGÉPEK,

18

Rendelési idõ: hétfõn 10–12, kedden 17–19,
csütörtökön 17–19, pénteken 10–12
Mindig hívható ügyeleti telefonszám:
06 30/552-1220.
Rendelési idõn kívül betegfogadás
telefonon történõ idõegyeztetés alapján történik.
www.drkapiller.hu
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MOSOGATÓGÉPEK, SZÁRÍTÓGÉPEK,
MIKRÓK JAVÍTÁSA.

INGYENES

BEVIZSGÁLÁS, GYORS ALKATRÉSZELLÁTÁS,

SZERVIZBEN ÉS HELYSZÍNEN TÖRTÉNÕ JAVÍTÁS,
HÉTVÉGÉN IS.

HIBABEJELENTÉS: SIMON OLIVÉR

TEL.: 06-70/22-15-144

MÚLTIDÉZÕ

„… IZZIK A GALAGONYA RUHÁJA” – PÁTYOLGATÓ ÕSZ
Termésképek, bábok, rajzok, apró kezek
gondos munkái, amelyeket a pihenésre
készülõ természet sok-sok ajándékából,
az óvó nénik irányításával készítettek a
Pátyolgató Óvoda lakói. Elsõ kiállításukra a Rákóczi utcai épületben került sor
november elején.
Tervezik, tudtuk meg Démény Erika
óvodavezetõ köszöntõjébõl, hogy ezután
évente kétszer mutatkoznak be ország-világnak, hogy lássák, mire képes, hogyan
fejlõdik a több mint háromszáz fõs gyerekközösségük. „Vigyék a jó hírünket, és
Páty jó hírét” – mondta a szakember, hozzátéve, fontosnak tartják a program kapcsán, hogy az ovisok megtanulják azt is,
hogyan illik viselkedni egy kiállításon. A
kiállítást Székely László polgármester
nyitotta meg, elismerését fejezte ki gyerekeknek, nevelõknek, szülõknek. Az ünnepséget a kis alkotók közül a Napocska
csoport tagjai zárták, megidézve az õszt
dalokkal, versekkel, mondókákkal.
A tárlat adventig látható, aki teheti
nézze meg, mert megéri. Reméljük, hogy
a kiállítók alkotókedve nem csökken iskolás, sõt, felnõtt korukra sem. Az indításon már nem múlhat, azt biztosan megkapták.

SZKM

100 ÉVES AZ ÓVODÁNK

A naptárban helyet kapnak a 2012. évi óvodai események,
minden jelenlegi óvodás csoport egy-egy csoportképpel, illetve

JUBILEUMI

az elmúlt évtizedek óvodai életével kapcsolatos felvételek.

NAPTÁR KARÁCSONYRA

A naptár december elejétõl kapható a Pátyolgató Óvoda épü1912-ben a református iskola és a községháza között megnyílt

leteiben, a Mûvelõdési Házban, valamint az óvodai és a pátyi

az akkor még egytanerõs kisdedóvó, amely a mai napig az alap-

adventi vásáron egyaránt. A naptár eladásából befolyt összeget

ját képezi a jelenleg négy tagintézménybõl álló és hozzávetõleg

teljes egészében a Pátyolgató Óvodába járó gyermekekre kíván-

300 gyermeket ellátó Pátyolgató Óvodának.

juk fordítani.

Méltán lehetünk büszkék erre az évfordulóra, ezért a Pátyolgató Óvoda Szülõi Szervezete 2012-ben „100
ÓVODÁNK”

címmel jubileumi naptárat jelentet meg.

ÉVES

AZ

Kérünk minden kedves szülõt és érdeklõdõ pátyi lakótársunkat,
hogy a naptár megvásárlásával támogassa óvodánkat a jubileumi
év alkalmából!

PÁTYOLGATÓ ÓVODA SZÜLÕI SZERVEZETE

MÁRTON NAPI SOKADALOM

