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„Szilveszterkor lépjük át 
az új év küszöbét, s az el-
múlás szomorúságán át-
ragyog az újrakezdés 
mosolya. (…) Hála és re-
mény, számadás és tervezgetés, mulat-
ság és komolyság, bánat és öröm talál-
kozója a szilveszteri „tizenkettő”.” (…) 
Számadásunkkal és reményeinkkel sza-
badon közlekedünk abban, ami elmúlt 
és abban, ami el se érkezett még.” 

Számadás és tervezés kettőssé-
ge jellemzi az év fordulóján a havi pe-
riodikánkat is, hiszen januári lapszá-
munkban beszámolunk a decemberi 
közmeghallgatásról, a testületi ülése-
ken született főbb döntésekről, visz-
szatekintünk az év végi eseményekre, 
szemezgetünk a következő évi önkor-
mányzati tervekből, hívogatunk in-
tézmények és civil szervezetek év ele-
ji programjaira. Szabadon közlekedünk 
az időben, hiszen egyaránt szólunk 
a múltban helyt álló felnőttekről, s a 
még kisiskolás pátyi tehetségekről. És 
életmintával buzdítunk, érdemes bíz-
ni abban, hogy „képesek vagyunk meg-
újulni és újat tanulni vagy változni.” Így 
könnyebben átélhetjük egész eszten-
dőben, hogy „az elmúlás szomorúságán 
átragyog az újrakezdés mosolya”.

Boldogasszony havában szeretettel:
Szádváriné Kiss Mária

főszerkesztő

A utóbbi évekhez képest moz-
galmasabbnak ígérkezik már az 
év első fele is, az új bölcsőde épí-
tésének közbeszerzése lezárult, 
azon vagyunk, hogy a bontást 
követően a lehető leghamarabb 
megindulhasson majd a munka. 
A Biatorbágy és Páty közti busz-
járat megvalósulásán is dolgozunk.

A következő fontos lépés a költségve-
tés összeállítása és elfogadása lesz. A le-
hetőségek kedvezők, bizakodó vagyok. 
Remélem minden téren előrébb léphe-
tünk 2020-ban, legyen az útépítés, böl-
csőde, közlekedés és minden egyéb szol-
gáltatás.

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy 
december közepén nagy örömmel át-
adhattuk a felújított Egészségházat. Az 

épületben a Védőnői Szolgálat 
mellett helyet kapott Dr. Már-
kus Rita és az új gyermekorvos, 
Dr. Sütő Adrienne. 

Ezen felül a Képviselő-testület 
döntött egy új Egészségközpont 
megtervezéséről a szomszédos 
ingatlanra. Ha ezen kétszintes 

központ – amely már szakrendelőket és 
labort is magában foglal majd – kivitele-
zésének finanszírozását meg tudjuk ol-
dani, komoly előrelépést jelent majd az 
egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 
terén a település számára.

Eredményes, reményteljes és boldog 
Új Esztendőt kívánok településünk egé-
szének és minden egyes lakójának egy-
aránt!

Székely László polgármester
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A tartalomból

Kedvező  
kilátások

Tóth Árpád: JANUÁR
(részlet)

Csorduljon sok jóval a sok jövő hónap,
Rossz nap elmaradjon, több legyen a jó nap,
A rossz úgy se jöjjön, ha ki tán hivatja, –
Ez legyen az új év legszebbik divatja!

Kedves olvasók és szerkesztőtársak!
Megtisztelő figyelmüket  

és támogatásukat megköszönve  
és kérve kívánok békés és sikeres  

2020-as esztendőt!
Szádváriné Kiss Mária

főszerkesztő
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Ö N K O R M Á N Y Z A TÖ N K O R M Á N Y Z A T

Páty Község településrendezési 
eszközeinek módosításához 
kapcsolódóan 2020. január 

27-én 17:00 órakor partnerségi 
egyeztetési fórumot tartunk. 

A tájékoztatási anyag 2020. ja-
nuár 17-től érhető el Páty Köz-

ség honlapján (www.paty.hu) és 
a Polgármesteri Hivatalban.

Székely László
polgármester

HIRDETMÉNY

Noha már korábban is voltak elképzelések egy helyközi 
és biatorbágyi buszjárat megszervezésére és beindításá-
ra, ez az elmúlt években több okból elmaradt. Idén nyá-
ron azonban, miután Biatorbágyon megvalósult a hely-
közi közösségi közlekedés, így elérhető és megfizethető 
közelségbe került, hogy Páty is bekapcsolódjon.

A szolgáltatást Biatorbágyon már beindító céget de-
cemberben megbízta Páty Község Önkormányzata, hogy 
részletes helyzetelemző és forgalmi megalapozó vizsgá-
latokat folytasson. Emellett a cég vállalta, hogy létrehoz 
egy autóbuszközlekedési-rendszert annak érdekében, 
hogy 2020-ban önkormányzati finanszírozásból beindul-
hasson a Biatorbágyi Egészségházat és a Vasútállomást is érintő helyközi buszjárat.

A járatok megtervezése során felmérik az utazási szokásokat és figyelembe veszik a vasúti menetrendet, illetve a jelenleg is mű-
ködő távolsági autóbusz szolgáltatást.

Székely László polgármester

Páty közösségi közlekedéséről

Elsőként Székely László polgármester be-
számolt a 2019-es esztendőről és felvá-
zolta a 2020-ra vonatkozó főbb terveket. 
Tájékoztatóját a költségvetési adatokkal 
kezdte, az október végi tényszámokat is-
mertette, amelyek szerint a költségvetés 
főösszege 2019-ben eredetileg bő 2 mil-
liárd forint volt, ami év közben majdnem 
2,5 milliárd forintra módosult, mert idő-
közben érkeztek pályázati támogatások. 
Az adóbevételek is jóval meghaladták a 
tervezettet, például az iparűzési adó is je-
lentősen növekedett a tervezetthez képest, 

ugyanis új vállalkozások települtek az ipa-
ri parkba, köztük egy nagy autóalkatrésze-
ket forgalmazó cég is. Mint mondta, ok-
tóber 31-ig mintegy 1,2 milliárd forint az 
adóbevétele a községi önkormányzatnak. 
Székely László ezután röviden ismertette a 
2019. évi beruházásokat, majd kitért az el-
nyert és a beadott pályázatokra, valamint a 
következő évi tervekre.

A lakossági felszólalásokban többek kö-
zött az utak, a közművek, a Mézeshegy 
fejlesztésnek kérdése, a forgalomtechni-
ka, a közterületek állapota, a betegszállítás 

került elő. A polgármester válaszában el-
mondta, hogy az Erkel és Levendula ut-
cákban tavasszal megépülnek a járdák, a 
hiányzó utcatáblákat már megrendelték a 
faluba, s folytatni fogják a Mézeshegy ren-
dezését, fejlesztését is. A közterületi növé-
nyek gondozását egy arra szakosodott cég-
re kívánják bízni a jövőben. S terveznek 
egy saját, önkormányzati kisbuszt vásárol-
ni, ami segíti az idősek, a betegek szállítá-
sát, valamint a diákoknak a különféle ver-
senyekre történő eljutását is. 

SZKM

Közmeghallgatás decemberben

A Boróka utcában, a Nyírfa utcában, a Tavirózsa ut-
ca / Tavirózsa közben, és a Bóbita utca nyugati darab-
kájában nincs közvilágítás. A közvilágítás kiépítésé-
re és folyamatos fejlesztésére minden évben költ az 
Önkormányzat. A közvilágítás kiépítése előtt meg kell 
terveztetni az érintett szakaszokat, amelyeknek aztán 
az ELMŰ jóváhagyása esetén megkezdődhet a kivi-
telezése.

Ilyen jellegű terveket csak az ELMŰ által megadott 
listában szereplő tervezők készíthetnek. Három ilyen 
tervezőtől kért a Polgármesteri Hivatal árajánlatot, 
amelyre egyetlen vállalkozás jelentkezett. A Képvise-
lő-testület döntése értelmében az Önkormányzat az 
ajánlatot elfogadta és a tervezési munkálatokra meg-
bízást adott.

Székely László polgármester

Az Önkormányzat hatékonyabb, több szintű, illetve egységesebb kom-
munikációjának elérése érdekében decemberben döntött a Képviselő-tes-
tület ezen terület átszervezéséről. A feladatok jobb ellátása érdekében az 
önkormányzati kommunikációhoz tartozó számtalan tevékenységet a 
Testület egy ebben jártas cégre bízta. A feladatok között szerepel: a telepü-
lés honlapjának eddigieknél gyorsabb és naprakészebb kezelése, szerkesz-
tése, illetve a falu életével kapcsolatosan több tudósítás megjelentetése. 
Valamint egységesebb arculat kialakítása. Páty Község Önkormányza-
tának tulajdonában, vagy kezelésében álló területeken megjelenítendő 
reklámfelületek megszervezése és az ezzel kapcsolatos hirdetésszerve-
zés. Események, ünnepek képi dokumentálása, plakátok készítése. A Páty 
Kártya program kidolgozása és üzemeltetése, illetve évente vállalkozói fó-
rumok megszervezése.

Somogyi Farkas Tamás alpolgármester

A beérkezett pályázatokat elbíráló szakmai bizottság egységes ajánlása alapján a Képvi-
selő-testület egyhangúlag az eddigi megbízott vezetőt, Ujvári Beatrixot választotta to-
vábbi öt évre intézményvezetőnek.

Mind a felsőfokú, mind a szakképzettségi, mind a vezetői gyakorlattal szemben tá-
masztott követelményeknek megfelelt, emellett a Képviselő-testület támogatta, így az 
évek óta tartó munkáját folytathatja. Sok sikert kívánunk hozzá!

Kristó Sarolta elnök, Jóléti és Szociális Bizottság

Közvilágítás tervezése Szakszerűbb önkormányzati 
kommunikáció a jövőben

Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár 
intézményvezetői pályázat

Az Önkormányzati törvény 13§ értelmében évente legalább egyszeri alkalommal, előre meghirdetett módon kötelező megtartani a 
közmeghallgatást, ami határozatképes testületi ülés, amelyen az állampolgárok, valamint az önkormányzat illetékességi területén mű-
ködő társadalmi és egyéb szervezetek képviselői közvetlenül a képviselő-testület előtt, ahhoz intézve tehetik fel közérdekű kérdéseiket és 

javaslataikat. Páty Község Képviselő-testülete december 2-án a Művelődési Házban tartott közmeghallgatást. 

December 12-én önkormányzatunk átadta a teljesen felújított 
Egészségházat az Árpád utcában. Az eseményen dr. Major Mik-
lós, járási hivatalvezető, az egészségügyi dolgozók és a megjelent 
érdeklődők előtt Székely László, polgármester örömét fejezte 
ki, hogy a belügyminisztérium pályázatának segítségével végre 
megvalósult a régi terv, miszerint az összes gyermekegészség-
ügyben helyben érdekelt szakember egy épületben dolgozhat. 

Kialakításra került három vizsgáló a hozzájuk tartozó váróter-
mekkel és kiszolgálóhelységekkel.

Dr. Márkus Rita már itt rendel, a Védőnői Szolgálat is birtok-
ba vette az épületet és januártól az új gyermekorvos Dr. Sütő Ad-
rienne is munkához lát.

Székely László polgármester

Megújult az Egészségház

Az Árpád utcai Egészségház mellett, az Önkormányzat által 
nemrégiben megvásárolt ingatlanon található két régi épület le-
bontásával, egy új kétszintes egészségügyi központ tervezésé-
re adott megbízást a Vándorépítész Kft.-nek a Képviselő-Tes-
tület. Az építésziroda kiválasztásánál lényeges szempont volt, 
hogy már rendelkezzenek referenciával egészségház tervezé-
se terén. A korszerű, minden igényt kielégítő épületben helyet 
kapna négy felnőtt háziorvosi rendelő, több szakrendelő, labor, 

fogorvosi rendelő, orvosi ügyelet és gyógyszertár. Ezen felül la-
kások is kialakításra kerülnének az egészségügyi dolgozók szá-
mára.

Az elkészült tervekkel keresi majd az Önkormányzat a lehet-
séges pályázatokat a megvalósításhoz.

Kristó Sarolta, Dr. Bencze Gergő János 
Jóléti és Szociális Bizottság

Új egészségközpont kialakítása

Gyepmester: Kincses Imre (tel.: 06 70 6267378)  
és Tuncsik József (tel.: 06 20 9728231)

Közterület-felügyelet: Szabó Sándor (tel.: 06 30 1516923)

Dr. Majoros Miklós járási hivatalvezető és Székely László 
polgármester vágta át a szalagot A barátságos váróterem
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Wass Albert-rajongók számára, az író eddig még kiadatlan művei-
vel való találkozás.

A szervezés az idén is remek volt! Köszönjük az élményt!
Zentai Ida, kísérő tanár 

Hahó! Itt a Mikulás!

December 6-án a Bocskai-suliba is megérkezett a Mikulás! Már 
reggel nagy volt az izgalom, alig lehetett a gyerekek figyelmét más-
sal, mondjuk tanulással elterelni! Mikulás bácsi (Ujvári Péter szülő) 
pontosan érkezett három krampuszával, akik folyton rakoncátlan-
kodtak a gyerekekkel. Minden osztályba külön benézett és meghall-
gatta a gyerekek verseit, dalait.

Sehonnan nem távozott üres kézzel. Finomságokkal teli csoma-
gocskát osztott a diákoknak. (Az iskola szülői szervezetének jóvol-
tából!)

Az igazi meglepetés csak ezután következett! Az alsó tagozat min-
den osztálya és az ötödikesek, a tornateremben részesei lehettek egy 
fergeteges koncertnek. A Hahó nevű zenekar érkezett hozzánk, a 
Művelődési Ház meghívására. Köszönjük Ujvári Beatrixnak!

A közel egyórás koncert – felfokozott hangulatával – megkoro-
názta délelőttünket!

Bocskai – suli Kisművészei Gála

Idén november 20-án már harmadik évben rendeztük meg az ún. 
Bocskai – suli Kisművészei Gálaestet.

A rajzversennyel párhuzamosan kerestük a suli legjobb kisművé-
szeit. Az alsó tagozat minden évfolyama szép számmal képviseltet-
te magát. Hangszeres produkcióval, tánccal és énekléssel indultak 
a résztvevők. Egymást követték a rendkívül színvonalas előadások: 
angol népdalok, magyar népdalok, néptánc, modern tánc, zongo-
radarabok, furulyadarabok sorjáztak a több mint egy óra alatt. Na-
gyon sok szülő is kíváncsi volt a gyerekekre, lelkesedésük erősítet-
te a közönség sorait.

Mivel igen hasonló színvonalú produkciókat láttunk és hallot-
tunk, ezért a zsűri minden előadót oklevéllel ismert el. Különdí-
jat kapott Harazdy Miksa 1.c osztályos tanuló, aki furulyaszóló-
jával lopta be magát a közönség szívébe. Ugyancsak különdíjban 
részesültek a 4.a osztály lányai, akik népdalcsokrot adtak elő. 
Szintén szép sikert arattak a 4.c osztály fiai, akik népdalokat éne-
keltek. A  Gála végeztével kis uzsonnára invitáltuk a kisművé-
szeket.

Mag Pálma és Silingi Anna 

Luca-napi vásár

December 13-án, pénteken délután 
nagyszabású vásárt tartottunk Lu-
ca-nap alkalmából. Ezen a hagyomá-
nyos rendezvényen az iskola minden 
osztálya képviselteti magát. Hetek-
kel előtte indul a készülődés. Milyen 
portékák kerülnek eladásra? Otthon 
megunt, de jó állapotú könyvek, já-
tékok, dísztárgyak, bizsuk, ékszerek, 
csecsebecsék, ruhák, sportszerek. 
A  szülők pedig belevágnak a „sütikészítő” projektbe: finomabbnál 
finomabb édességekkel rukkolnak elő. Mire a vásár napja elérkezik, 
minden osztály megrakott polcokkal, asztalokkal várja a vásározó-
kat. A vásár forgatagában itt-ott megjelennek kicsi boszorkák, akik 
tovább emelik a vásári hangulatot. A bejövő összegek, melyek néha 
nem is csekélyek, gyarapítják az osztálypénztárakat. Viszont a legfon-
tosabb a mérhetetlenül jó hangulat, a sütemények kavalkádja és íny-
csiklandó illata, a sok vidám és elégedett gyermekarc.

Csák Mónika, Silingi Anna

Német háziverseny

Megtartottuk a harmadik német háziversenyt a felső tagozatban. 
Nagyon örültünk a sok jelentkezőnek. A diákok ügyesek, talprae-
settek voltak. Színvonalas feleleteket 
hallgattunk, így a döntés nem volt 
könnyű … szerencsére!

Helyezések: 5-6. évfolyam – 1. 
Eper Helka 2. Varga Máté 3. Gra-
vencz Zsófia, 7-8. évfolyam – 1. Ha-
razdy Bánk 2. Antal Anna 3. Pörge 
Zsófia.

Gratulálunk minden résztvevő-
nek! Jövőre várjuk a mostani negye-
dikeseket is! A nyolcadikosoknak pedig további eredményes nyelv-
tanulást kívánunk szeptembertől a leendő iskolájukban!

Veiszné Kővári Dóra

Népdaléneklési verseny a Bocskaiban

1882. december 16-án, éppen 137 éve született híres zeneszerzőnk, 
népzenekutatónk Kodály Zoltán. Rá emlékezve rendezzük meg is-
kolánkban évről évre a népdaléneklési versenyünket decemberben. 

Idén is szép számmal jelentkeztek tanulóink a megmérettetésre, 
ahol énekelni szerető kicsik és nagyok mutathatták meg tehetségü-
ket. A zsűrinek nem volt könnyű döntése a szép előadásokat hallgat-
va, ezért alsó és felső tagozaton külön hirdetett eredményt. 

A legkiemelkedőbb előadást a következő alsó tagozatos gyere-
kek nyújtották: I. Jakubinyi Kitti 2.c; II. Scaricamazza Máté 3.b; III. 
Kosztán Csaba 3.b és Kemény Eszter 4.c

A legjobb felső tagozatos tanulóink a következők voltak: I. Veis 
Angéla 5.c; II. Kövesi Dorottya 5.c; III. Tiebl Bence 5.c

Gratulálunk a bátor versenyzőknek, jövőre ismét várunk min-
denkit szeretettel!  

Paula néni, Éva néni, Móni néni

O K T A T Á S

www.bocskaisuli.hu

II. helyezés a Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen

„A négy nagyobb, mint négyszer egy… Négy diák a tanév elején 
összefog, szövetséget köt egymással, hogy ki-ki a legjobb tudását ad-
va a ráeső feladatrészt elvégzi – és nem saját magát, hanem – csapa-
tát győzelemre viszi. Egyedül, még ha valami csoda folytán meg-
négyszereződne is az okossága, ügyessége, ugyanezt egyikőjük sem 
tudná véghez vinni… 

Nem kis összekovácsoló erő van a sikerben!
A Bolyai szellemiségéhez hozzátartozik az érzelmi intelligencia 

erősítése is a gyerekekben, így a tanulók a feladatlapok mellett egy 
szál rózsát is találnak fehér lapra helyezve egy Bolyai-idézettel:

„Az igazat érteni, a szépet érezni, a jót gyakorolni kell!”
A virággal pedig a verseny után valakinek örömöt szereznek!”
Az idén is részt vettünk ezen a nemes versengésen, s nem is akár-

milyen eredménnyel. Iskolánk 7.c osztályos tanulói lélegzet-vissza-
fojtva figyelték a Bolyai honlapján az eredmények alakulását… Izga-
tottan közölték: benne vagyunk az első 10-ben, nem sokkal később: 
bekerültünk az első 6 helyezett közé, s meghívtak bennünket Buda-
örsre az ünnepélyes eredményhirdetésre! A „helyzet csak fokozó-
dott”, amikor sem a 6., sem az 5., sem a 4. helyen nem a pátyi „Nyel-
vi Tudorok” nevét olvasták! Örömujjongásban törtünk ki, amint 2. 
helyezettként minket szólítottak, s mehettünk az emelvényre! 

Hihetetlenül büszke vagyok diákjaimra! Szívet melengető dolog, 
hogy ennyire fogékonyak nyelvünk szépségeire, a nyelvművelésre, a 

helyes anyanyelvhasználatra. Név szerint: Kiss Bernadett Napsugár, 
Virág Ayden, Harazdy Bánk és Bödőcs Ábel! Gratulálok!

De nem hagyhatom szó nélkül, hogy az 5.c osztály lelkes kis gár-
dája csak egy gondolatnyival maradt el az előző csapattól. Ők a 7. 
helyen végeztek! A csapat tagjai: Eper Helka, Horváth Máté, Ifijú 
Iván, Léber Máté. Kezdetnek szuper teljesítmény! Jövőre még job-
bak leszünk, addig szépen araszolunk előre! Hajrá! Nagy ölelés 
Mindenkinek! 

Ida néni

Diótörő, XXI. századi változatban

December 5-én színházban járt az alsó tagozat apraja-nagyja. Pon-
tosan 185 kisdiák és az őket kísérő tanító nénik.

A Budaörsi Latinovits Színházba váltottunk bérletet, melynek el-
ső előadása a Diótörő volt. A gyerekekkel előzetesen beszélgettünk 
a klasszikus darabról. A színházban azonban nagy meglepetés ért. 
Egy minimalista díszletű színpadon, egy szenzációs előadásnak le-
hettünk tanúi. A Diótörőt láthattuk, modern változatban. A sze-
reposztás is nagyszerű művészeket vonultatott fel. A darab betét-
dalai gyereket és felnőttet egyaránt elvarázsoltak. Nagyszerű volt az 
előadás! Külön öröm volt, hogy ezen a napon csak a pátyi Bocs-
kai-sulisok töltötték meg a színháztermet!

Silingi Anna, szervező

„Égig érő mesefa”

Idén is kerestük a „Bocskai” kisművészét. Rajzversenyt hirdettünk 
az alsó tagozatos gyerekek számára. Azt kapták feladatul, hogy ké-
szítsenek illusztrációt az Égig érő mesefa című meséhez. Maguk 
választhatták meg, hogy milyen technikával dolgoznak. Sokfé-
le technikával készült, igényes, szépen kidolgozott munkák, igazi 
„remekművek” születtek. A legjobban sikerült munkákat az isko-
la aulájában állítottuk ki mindenki nagy örömére. Minden osztály 
kiválasztotta azt a képet, amelyik neki a legjobban tetszett. A leg-
több szavazatot kapott alkotás nyerte el a közönségdíjat. Minden 
évfolyamban a legszínvonalasabb munkát készítő tanulót oklevél-
lel és egy szép könyvvel jutalmaztuk, a többiek emléklapot kaptak. 
Az idei legjobbak voltak: Sebestyén Szonja 1.c, Csikós Veronika 
2.c, Csikós Attila 3.c, Demeter Tünde 4.a. Különdíjat kapott On-
deró Armand 4.c osztályos tanuló.

Köszönjük a gyönyörű alkotásokat és gratulálunk mindenkinek!
Gyöngyi néni és Margit néni

Az Erdélyi Helikon rendhagyó irodalomóráján 

Immár negyedik alkalommal veszünk részt iskolánk tanulóival az 
Erdélyi Helikon Kemény Alapítványának irodalmi estjén a MOM 
színháztermében. Idén november 17-én 26 diák töltötte a vasárnap 
délutánját azzal, hogy a méltatlanul kevéssé ismert erdélyi magyar 
írók műveiből hallgasson meg részleteket. A rendhagyó irodalom-
órán irodalomtörténeti előadást hallgathattunk meg többek között 
Nyírő József és Berde Mária munkásságáról, oszlatva a köztudatban 
élő tévhiteket… 

Ezt követően a Tabulatúra zenekar adott elő egyedi hangzású és 
hangszerelésű verseket. Megismerkedhettünk az Alapítvány által ki-
adott Várvédő irodalmi folyóirattal is. A szünetben mód nyílt bá-
ró Kemény János műveinek megvásárlására. Igazi kuriózum volt a 
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hangok, melyek tudat alatt biztosan ha-
tással voltak rám. Amikor édesapám 
házhoz ment beteghez, kislányként sok-
szor engem is magával vitt, s amíg ő az 
idős betegét vizsgálta, addig engem ki-
vittek az istállóba és megmutatták az 
előző napon született kiscsikót vagy 
borjat. Nekem roppant szórakoztatónak 
tűnt ekkor az orvoslás, majd kamasz ko-
romban magával ragadott mint tudo-
mányterület is. Tehát nem idegen tőlem 
a háziorvosi munka sem, hiszen édes-
apám jó mintát adott számomra.

– Hogyan került Budapestre? A mun-
ka miatt?

– A szerelem hozott a fővárosba. A fér-
jem, Szujó Zoltán sportriporter, aki Bé-
kés megyéből származik, de megismer-
kedésünkkor már Budapesten élt. Két 
évig bírtuk távkapcsolatban, míg végül 
én jöttem a fővárosba, azután hamaro-
san Budaörsre, majd tíz éve Telkibe köl-
töztünk.

– A vidéki élet után gyorsan meg tudta 
szokni a fővárosi agglomerációt?

– Nem éreztem nagy különbséget, hi-
szen ahol felnőttem szinte mondhatni, 
hogy agglomeráció volt. Pécs agglomerá-
ciója. Budaörsön öt évet laktunk, az ha-
sonlított a nagyvárosra, de a városból 
falura szerettünk volna menni, így válasz-
tottuk Telkit. Itt találtuk meg azt a lakó-
helyet, ahol kedvenc sporttevékenysége-
inknek is bármikor hódolhatunk. A hegyi 
kerékpározásra és túrázásra mindig pró-
bálunk időt keríteni a családdal közösen, 
vagy baráti társasággal. A sport fontos sze-
repet tölt be az életünkben, és nagy öröm-
mel vetjük bele magunkat újabb sport-
tevékenységek kipróbálásába. Két éve új 
szerelem a kajakozás. Elköteleződtem a 
sportorvoslás iránt is, és ha minden jól 
megy, kicsit több mint egy év múlva meg-
szerzem a sportszakorvosi képesítést is.

– A sportnak nagy szerepe van az 
egészségmegőrzésben. Sokat beszélünk 

ma a megelőzésről és divatos szó lett az 
egészség-értés is. Ön hogyan látja ezt a 
két területet a gyermekgyógyászatban?

– Gyermekkorban az egészséges csa-
ládi háttér az egyik legfontosabb bázisa 
a gyerek fejlődésének. Amikor egy kis-
gyermek megszületik, áldás a családnak, 
öröm és ajándék. És mi – gyermekorvo-
sok, védőnők – abban szeretnénk segíte-
ni a családokat, hogy testben és lélekben 
egészséges, boldog gyermek növeked-
jen egészséges, boldog felnőtté. Véle-
ményem szerint az alapellátásnak tulaj-
donképpen ez a legfontosabb feladata, 
melyben így kap fontos szerepet a szű-
rő- és megelőző tevékenység. Ha komo-
lyabb probléma adódik, ahhoz kell a tu-
dás, hogy felismerjük, meddig terjed a 
kompetenciánk és mikor jött el a pilla-
nat, amikor tovább kell küldeni a gyer-
meket szakorvoshoz magasabb ellátá-
si szintekre. Gyermekorvosi munkánk 
során a szülők bizalma nagyon fontos, 

Megjárta az orvoslás több területét, belekóstolt a sejtbiológia-kutatásba, dolgozott újszülött osztályon és gyermek onkológián, 
gyermekklinikán és a magán egészségügyben. Sütő Adrienn két évtizede kapott orvosi diplomát, s azóta változó időráfordítással,  

de változatlan lelkesedéssel gyakorolja hivatását, s képezi magát. Gyermekorvosi praxist először vezet életében:  
2020. január elsejétől Pátyon. Ebből az alkalomból beszélgetünk a doktornővel többek között gyógyításról,  

egészség-értésről, s nem utolsósorban Sütő Adriennről.

Az új gyermekorvos:
Dr. Sütő Adrienn

– Páty Község Önkormányzata egy új gyer-
mekorvosi körzetet létesített, amit pályázat 
útján most kapott meg a doktornő. Mit je-
lent ez a gyakorlatban az ön számára?

– Jelenleg kártyaszám szerint nincs 
sok beteg a praxisban, száz körüli a lét-
számuk, ezért az is feladatom lesz, hogy 
a közeljövőben megszülető gyermeke-
ket lássam el a már a kijelölt körzetben 
élők mellett. Páty Község Önkormány-
zata előrelátóan cselekedett, amikor a 
demográfiai adatokat is figyelembe vé-
ve egy új házi gyermekorvosi praxis lét-
rehozása mellett döntött 2019 márciu-
sában. Ebben a praxisban helyettesítő 
orvosként Márkus doktornő a saját be-
tegeinek ellátása mellett teljesített szol-
gálatot, majd pályázatot írtak ki a pra-
xis végleges betöltésére. Erre nyújtottam 
be a saját pályázati anyagomat október-
ben, miután már régóta érlelődött ben-
nem a vágy, hogy helyben végezzem a 
hivatásom nem titkolva azt a motiváci-
ós elemet sem, hogy a Budapestre járás 
a kialakult reggeli dugók miatt egyre ki-
merítőbbé vált számomra. Tíz éve élek 
családommal Telkiben, és eluralkodott 
rajtam az érzés, hogy az utazással töltött 
idő más hasznos tevékenységtől veszi el 
a lehetőséget.

– Ha jól értem, akkor egyáltalán nem 
ismeri Pátyot?

– Így nem helyes, mert mint szom-
széd települést, valamelyest ismerem, 
rendszeresen igénybe vesszük a külön-
féle szolgáltató létesítményeket, kirán-
dulunk a környéken, voltak pátyi bete-
geim is. Nagyon szimpatikus számomra 
az önkormányzat koncepciója, hogy egy 
helyre összpontosítja a gyerekellátást Pá-
tyon. Már rendezgetem be a rendelőmet 

az új Egészségházban. Ugyan még üre-
sek a falak, de remélem, mire az új év-
ben megkezdjük a rendelést, már 
színesebbek lesznek, s barátságos kör-
nyezetben fogadhatjuk a kis betegeket. 
A kezdés előtt persze van bennem né-
mi bizonytalanság érzés, mert magam és 
az asszisztensnőm is először dolgozunk 
az alapellátásban. Főként a számítógé-
pes adminisztratív munkába kell gyor-
san belejönnünk. Ezért eleinte kérjük a 
pátyiak megértését és türelmét.

– Említette, hogy még nem dolgozott 
körzetben. Honnan indult a pályája?

– 1998-ban végeztem a Pécsi Orvos-
tudományi Egyetemen, s ott maradtam 
az egyetem Gyermekgyógyászati Klini-
káján négy évig, amiből egyet a gyermek 
onkológián dolgoztam.

– Kezdő orvosként, feltételezem, igen-
csak mélyvíz lehetett.

– Az onkológiai osztály teljesen spe-
ciális terület, hiszen oda beköltöznek 
a betegek, ott élnek, így hosszú távú az 
orvos-beteg kapcsolat is. Például egy 
húszéves nagylánnyal, aki meggyógyult, 
a mai napig tartjuk a kapcsolatot, eljöt-
tek a családjával az esküvőnkre is. Volt 
olyan szülő is, aki évekkel később isme-
rősnek jelölt a neten, holott nem tudtuk 
megmenteni a gyermekét. Hálás vagyok 
ugyanakkor a sorsnak, hogy a nehe-
zebb részeit az orvoslásnak gyermekte-
lenül éltem át. Nem tudom, miként vi-
seltem volna magam is édesanyaként, 
ha szülőket látok elveszíteni a gyerme-
küket. Mindenki, akinek fejlett az ér-
zelmi intelligenciája, átérzi a másik em-
ber tragédiáját, gyászát, de ha magunk is 
ugyanabban az élethelyzetben vagyunk, 
az talán jóval erőt próbálóbb tud lenni.

– Mindig orvosnak készült?
– Nem teljesen, engem leginkább a 

molekuláris biológia érdekelt, de azért 
nem az ELTE-re jelentkeztem, mert csak 
a humánbiológia izgatott. Kutatóorvos 
szerettem volna lenni, a mai napig ér-
dekelnek a tudományos újdonságok, bár 
úgy nem tudom követni, mintha ben-
ne élnék. Úgy vélem azonban, hogy ma 
minden egészségügyi fejlesztésnek az 
alapja a molekuláris biológiai és gene-
tikai tudásunk fejlődése. Mindig lenyű-
gözött az élet összetett csodája. Egyet-
len sejtünkben ott az univerzum! És ha 
ez alapvetés, akkor mennyivel csodála-
tosabb egy emberi testté összeálló orga-
nizmus!

– Mégis a betegágy mellett maradt, 
mint gyógyító orvos.

– Igen, mert az egyetemi évek alatt 
végzett tudományos munka után a kli-
nikai gyakorlatok meggyőztek arról, 
hogy itt van dolgom. Pécsről a Szent 
László Kórház gyerekosztályára kerül-
tem, ahonnan egy-két hónap után a 
gyermek intenzív osztályra csábítottak 
át, és a szakvizsgámig, 2005-ig ott dol-
goztam. Lányaink születését követően a 
magánegészségügy felé vezetett az utam, 
illetve ügyeleteket vállaltam a Szent Im-
re Kórház újszülött részlegén. Márkus 
doktornővel ott akkor már kollégaként 
dolgoztunk együtt.

– Első generációs orvos vagy családi 
hagyományt visz tovább?

– Édesapám a mai napig, immár több 
mint 40 éve, háziorvos egy kis települé-
sen, Baranya megyében, Pécstől tizenöt 
kilométerre. Eleinte szolgálati lakásban 
laktunk, a folyosó végén nyílt a rende-
lő ajtaja, ahonnan sokszor átszűrődtek 

„Testben és lélekben egészséges, boldog gyermek növekedjen egészséges, boldog felnőtté.”
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Művháztáji Elérhetőségeink:
*: 2071 Páty, Kossuth L. u. 77.
(: 23/343-550
*: muvhaz@paty.hu
:: www.muvhazpaty.hu
Facebook – Pátyi Művelődési Ház

        A könyvtár nyitva tartása: Rákóczi u. 37.,          (: 23/344-348, Hétfő: 12.00–17.30, Kedd: 8.30–12.00 és 12.30–16.00, Szerda: 12.30–20.00
 Csütörtök: 12.00–17.30, Péntek: zárva

Baba-mama klub: Hétfő-Szerda 10.00–12.00
Baba-mama angol: Péntek 9.30 ÚJ!
Angol társalkodó klub: Szerda 8.00–9.00, 18.00–19.00
Ringató: Szerda 9.30–10.00
Felnőtt néptánc: Kedd 19.30–21.30
Ovis néptánc: Kedd 16.30–17.30

Csütörtök 16.30–17.30
Tánc&játék 
gyerekeknek:

Kéthetente csütörtök  
15.00–16.30 ÚJ!

Torna Gizussal: Kedd-Csütörtök 18.15–19.15  
és szombat 8.00–9.00

Zumba Anettával: Hétfő-Szerda 18.45–19.45 
Gyerekzumba: Hétfő-Szerda 15.00–16.00 ÚJ!
Hip-hop: Hétfő-Szerda 17.30–18.30
Klasszikus balett: Csütörtök 16.15–17.15 IFI KLUB! ÚJ!
Modern tánc: Csütörtök 17.30–18.30 IFI KLUB! ÚJ!

bodyART Stellaval: Kedd-Csütörtök 19.00–20.00 
IFI KLUB! ÚJ! 

Torna Krisztával: Hétfő-Szerda 19.00–20.00
IFI KLUB! ÚJ!

Kung-fu: Hétfő-Szerda 16.15–17.15
Pátyi Kórus: Csütörtök 18.00–20.00
Sakk: Péntek 16.00–19.30
Henna Hastánc: Csütörtök 19.30–20.30

Vasárnap 9.00–11.00

Társasjáték Klub: Minden hónap utolsó 
vasárnapján 14 órától

Nyugdíjas Klubok:
– Ady Klub: Hétfő 16.00–19.00
– Egyetértés Klub: Csütörtök 14.00–17.00

ÁLLANDÓ PROGRAMOKjanuár. eseménynaptár

Dátum Időpont Program Helyszín

2020. 01. 04. 11.00 Kisvakond előadás 2. rész MH Nagyterem

2020. 01. 07. 9.00–11.00 Vegyes vásár MH Nagyterem

2020. 01. 11. 15.00 Irodalmi Barangolások Kiss Eszterrel – 
Évindító versfürdő Közösségi Ház

2020. 01. 12. 15.00–17.00 Természet csodái-kiállítás MH Nagyterem

2020. 01. 13. 9.00–11.00 Angol Premium gyerekruha vásár MH Kisterem

2020. 01. 16. 9.00–11.00 Vegyes vásár MH Nagyterem

2020. 01. 18. 18.00 Magyar Kultúra Napja Hagyományok 
Háza

2020. 01. 18. 19.00 Egyetértés Nyugdíjas Klub-Pótszilveszter MH Nagyterem

2020. 01. 21. 9.00–11.00 Vegyes vásár MH Nagyterem

2020. 01. 25. 16.00 Ametiszt Bábszínház műsora-Jegesmaci és 
barátai MH Nagyterem

2020. 01. 28. 9.00–11.00 Vegyes vásár MH Nagyterem

februári előzetes

Dátum Időpont Program Helyszín

2020. 02. 01. 19.00 Svábbál MH Nagyterem

2020. 02. 02. 9.00–16.00 Sakkverseny MH Nagyterem

2020. 02. 08. 19.00 Óvodabál MH Nagyterem

2020. 02. 15. 10.00–13.00 Nagy játék és ruha börze MH Nagyterem

2020. 02. 20. 9.00–11.00 Vegyes vásár MH Nagyterem

2020. 02. 27. 9.00–11.00 Vegyes vásár MH Nagyterem

Kóka Rozália Magyar Örökség díjas mese-
mondó, néprajzkutató, író, a Népművészet 
Mestere évszázados hagyományt élesztett 
fel, amikor több mint harminc esztende-
je rekonstruálta a Hadikfalvi betlehemes 
pásztorjátékot, amelyet felvettek a Magyar 
Kulturális Örökség listájára, mint kiemel-
ten védett és megóvást érdemlő rendez-
vényt. Kóka Rozália már kicsiny gyer-
mekként lelkes nézője volt a karácsonyi 
játéknak. Fiatal tanítónőként 1973-ban 
szedte össze a fellelhető dallamokat, szö-
vegeket, szokásokat, erdélyi körútján Gyí-
mesben még élőben látta a pásztorjátékot, 
s Bukovinában is gyűjtött hozzá. Az álta-
la alapított Érdi Bukovinai Székely Nép-
dalkörrel be is mutatták a saját csobáno-
lásukat, s 2007-ben cédén és könyvben is 
megjelentette. A csobánolás nevet a cso-
bánokról, a hegyi pásztorokról kapta a já-
ték. A dramatikus játékban résztvevők ré-
gi, hagyományos bukovinai népviseletben 
jelennek meg, amint a pátyi közönség is 
láthatta a Művelődési Házban, advent de-
rekán a Székely Kör és az Önkormányzat 
jóvoltából.

-szkm-

Hadikfalvi betlehemes pásztorjáték

Csobánolás

hiszen a mi tevékenységünk csak csapat-
munka során érhet célba! A csapatnak 
pedig a szülők is meghatározó tagjai! El-
engedhetetlen, hogy a tanácsainkat úgy 
építsék be a gyermekeik életmódjába, 
hogy maguk is azonosulni tudjanak ve-
le. Feladatunk a hiteles információk át-
adása az orvos-beteg találkozások, illet-
ve tanácsadások keretein belül.

– Tanács pedig van bőven. Az orvos 
legnagyobb vetélytársa például Dr. Goog-
le, hiszen a világhálón mindenről, min-
denkinek van véleménye, javallata.

– Igen, és nagyon sok ellentmondás-
ba lehet ütközni. Sajnos, az átlagem-
ber egészség-értése messze nem tökéle-
tes. Az eligazodást az segítené, ha minél 
több alapismerete lenne a szülőknek az 
egészséges szervezet működéséről és a 
betegségek mibenlétéről, hogy kritiku-
sabban tudják szemlélni a világhálón 
fellelhető információkat. Ezen a téren 

még sok a tennivalónk, elsősorban ne-
künk, orvosoknak!

– A Pátyi Kurír is örömmel helyt ad 
egészségügyi sorozatnak. Adrienn szíve-
sen vállalna néhány cikket?

– Örömmel teszem, a Családügyi Mi-
nisztérium által összeállított babacsomag-
ban a Családi lap különszámában jelent 
már meg írásom, illetve volt saját webol-
dalam is, amit tervezek újraindítani.

– Adrienn tele energiával, lelkesedés-
sel, bizakodással, mintha most indulna 
egy ígéretes pályán! Üdítő színfolt a mai 
panaszkodós, elkeseredett világunkban, 
ahol az egészségügyről szólva, szinte csak 
negatívumokat hallani.

– Azt hiszem, akkor ér utol minket a 
kiégés, ha már önmagunkban sem bí-
zunk, hogy képesek vagyunk megújul-
ni és újat tanulni vagy változni. Sajnos 
az egészségügy olyan terület, ahol sok 
körülmény nem a benne dolgozókon 

múlik. És ha ez nagyon hosszú ideig 
tart, az fel tud őrölni. Ma is örömmel 
tölt el, hogy volt olyan periódusa az éle-
temnek, amikor az alkotói énem túlnő-
hette az orvosi énemet. Amíg ugyanis a 
gyerekeim kicsik voltak, az orvosi mun-
kámat nem tudtam teljes munkaidőben 
végezni. Ekkor autodidakta módon fes-
tegetni, varrni kezdtem, újrahasznosíta-
ni és kézműves termékeket készíteni… 
egy-egy még ma is megtalálható a bia-
torbágyi Kisvillában. Néhány festmé-
nyem ugyanitt pár hónapra a falakra is 
kikerült és legnagyobb meglepetésemre 
sikert aratott. Mindez fontos része ma-
rad az életemnek ezután is, hobbiként, 
feltöltődésként, de most, hogy a lánya-
ink elég idősek és önállóan közlekednek 
iskolába, különórákra, ismét gőzerővel 
fordulhatok az orvoslás felé.

Szádváriné Kiss Mária

A decemberi zárás előtt a művház 
csapata (Újváry Beatrix igazgató és 
Nagy Márton művelődésszervező 
– elöl) ünnepi fogadáson köszönte 
meg a civil szervezetek egész évi 
munkáját
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A Páty Faluközösségért Alapítvány hírei
KÖSZÖNET

Páty Faluközösségért Ala-
pítvány köszönetet mond 
Páli Istvánnak és feleségé-
nek a Közösségi Ház ka-
rácsonyi ünnepségéhez 
adományozott fenyőfá-
ért. Ritecz Jánosnak a pátyi 
címkével palackozott pátyi 
borért, amit a fellépő mű-
vész uraknak adtunk, va-
lamint Silingi Erzsébetnek 
a virágokért, amivel a mű-
vésznőket köszönthettük.

FELHÍVÁS
Az újság decemberi számában meghirdetett: 
Horgolás, kötés kezdőknek és haladóknak cí-
mű felhívást megismételjük azzal a kiegészí-
téssel, hogy az első kézimunka alkalmat január 
12-én, vasárnap délután 3 órakor tartjuk. Aki le-
marad erről az időpontról, az később csatlakoz-
hat hozzánk! Jelentkezni lehet Szabó Andrásné 
06/30/6802448 telefonszámán, vagy a vanyek.
erzsi@citromail.hu e-mail címen. Csatlakozz 
hozzánk, mert együtt alkotni, egymástól tanul-
ni igazán élvezet!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a Kö-
zösségi Házba!

Szabó Andrásné a kuratórium elnöke

Folytatjuk
Február 22-én 
15.00 órakor a 
Közösségi Ház-
ban Kiss Eszter 
színművész a Hí-
res irodalmi csa-
ládok sorozat-
ban az Ábrányi 
családdal is-
merteti meg az érdeklődőket.

Mindenkit szeretettel várunk!
Páty Faluközösségért Alapítvány

Adventi délután a Napocska Csoportban

Adventi koncert

Az idei adventi ünnepségre a Napocska 
Csoport óvónői egy izgalmas műsorral ké-
szültek, amelybe a gyerekek mellett a szü-
leiket is bevonták. 

A felkészülés teljes titoktartás mellett 
zajlott, az apukák, anyukák nem árulhatták 
el a kis ovisaiknak, hogy ők is beavatottak, 
s részei az ünnepi előadásnak. A felnőttek 
hamar kiosztották maguk között a szere-
peket, majd jött a szövegtanulás és a heti 
próbák sora. Ebben a zsúfolt – céges vacso-
rákkal, év végi zárásokkal és iskolai fellépé-
sekkel terhelt – időszakban is sikerült idő-
pontot találni a közös felkészülésre.

„Ember, ember december…” – nyitotta 
meg a családi adventi délutánt a napocs-
kások fiúkarának éneke, amit a lányok hó-
pihe tánca követett. A fehér ruhácskás kis-
lányok pomponjaikkal a kezükben olyan 
könnyedén és légiesen pörögtek-forogtak 
a zenére, mint az igazi hópelyhek. „Betle-
hem kis falucskában, karácsonykor, éjfél-
tájban fiúisten ember lett, mint kisgyermek 

született” – énekelték közösen a gyerekek, 
miközben a szülők elővették a szék alá rej-
tett koronájukat, palástjukat, subájukat 
és angyalszárnyukat, majd beálltak a he-
lyükre. A gyerekek nagy meglepetéssel, 
csillogó szemekkel és büszkén nézték vé-
gig a szüleik karácsonyi műsorát. A mű-
sort a napocskások közös verse zárta arról, 
hogy karácsonyra mit kérjenek, mit adja-
nak: „Örömet és vidámságot, tegyük szeb-
bé a világot.”

Ács Panni édesanyja

Több éves hagyomány a Pátyolgató Óvodában az adventi kon-
cert, melynek a Művelődési Ház ad helyet. 

A Pászti Miklós Zeneiskolával kiváló partneri kapcsolatban 
vagyunk Hajtó Gertrúdnak és növendékeinek köszönhetően, és 
kolléganőnknek, Horváth Juditnak, aki évek óta szervezője en-
nek a szép eseménynek. 

Az idén is egykori ovisaink játszottak nekünk. A három, im-
már középiskolás kislány, fontosnak tartotta, hogy volt ovijuk-
ra, és a mostani óvodásokra időt szánjon, még ebben a sűrű, 

programokkal teli időszakban is. Megajándékoztak bennünket 
változatos, hangulatos, hangszeres zenéjükkel, és a születés- és 
névnaposokat még egy kis szereplésre is bevonták.

Köszönjük a szép ünnepi élményt Bödőcs Borókának, Gaál 
Zsófinak és Orbán Jankának! Nekem különösen is a szívemet 
melengette ez az alkalom, ugyanis mindhárman ovisaim voltak. 

Kívánjuk, hogy még sok-sok éven keresztül leljék örömüket a 
zenélésben!

A Pátyolgató Óvoda minden tagja nevében: Elvira óvó néni

Pátyon van lehetőség, hogy a Rudolf Ste-
iner által megalkotott Waldorf-pedagógi-
án alapuló Pátyi Waldorf Iskolát válasszák.

A választás megkönnyítésére az eddigi 
évekhez hasonlóan 2020-ban is megren-
dezzük a Pátyi Waldorf Estek elnevezésű 
rendezvénysorozatunkat, ahol az érdek-
lődő szülők számára adunk információt 
a Waldorf-pedagógiáról, illetve bepillant-
hatnak az iskolánk életébe is. 

Az előadásokra szeretettel várjuk a Wal-
dorf-pedagógia iránt érdeklődőket, az is-
kolaválasztás előtt álló, valamint az esetleg 
iskolaváltáson gondolkodó szülőket, hi-
szen van lehetőség a felsőbb évfolyamok-
ba történő jelentkezésre is. 

Fontos, hogy ezek a tájékoztató estek fel-
nőtteknek szólnak! 

A Pátyi Waldorf Estek során a 2020/21-
es tanévet előkészítő, első előadásunkat 
2020. január 16-án, csütörtökön 18 órától 

tartjuk. Kristóf Emőke beszél majd a Wal-
dorf-iskola pedagógiai ívéről.

A folytatásban – 2020. január 30-án 18 
órától – Kocziha Miklós látogat el hoz-
zánk az Óbudai Waldorf Iskolából, és a 
természettudományok tanításáról tart elő-
adást.

2020. február 8-án tartjuk a hagyomá-
nyos nyílt napot, amikor az iskolába ké-
szülő gyermekeket is különböző progra-
mokkal várjuk.

Tájékoztató sorozatunk utolsó előadá-
sára a jelentkezési határidő előtt, 2020. 
február 27-én kerül sor. Ekkor 18 órá-
tól a Pátyi Waldorf Iskola tanárai beszél-
nek iskolánk mindennapjairól, valamint 

módszertani kóstolót is adunk a különbö-
ző tárgyakból, azaz be lehet ülni egy-egy 
„tanórára”, így első kézből lehet tapaszta-
latot szerezni, hogyan is tanítják a külön-
böző tantárgyakat a Waldorf-iskolákban. 
Ezen az előadáson az iskola fenntartójá-
nak, a Budakörnyéki Waldorf Alapítvány-
nak a képviselői is tájékoztatást adnak a 
működésről.

Az előadások során lehetőség lesz kér-
déseket feltenni a Waldorf-pedagógiáról 
a Tanári Kollégium tagjainak, illetve alka-
lom nyílik kötetlen beszélgetésre a Fenn-
tartó képviselőivel, valamint iskolánk szü-
lői közösségének tagjaival. 

További információkat a honlapunkon 
(http://www.patyiwaldorf.hu/), vagy az is-
kola Facebook-oldalán találhatnak, de szí-
vesen adunk felvilágosítást a +3620/484-
9396-os telefonszámon vagy e-mailben 
(titkarsag@patyiwaldorf.hu) is.

Egyre közeledik az általános iskolai jelentkezés és beiratkozás, így az érintett családoknál már napirenden van a kérdés:  
hova, milyen iskolába menjen a gyermek. Itt az idő azon gondolkodni, hogy milyen pedagógia alapján működő  

iskolát válasszanak az iskolaérett gyermekeknek.

2020-ban is Pátyi Waldorf Estek
Hírek a Pátyi Waldorf Iskolából

„ A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás maga az élet.” 

( John Dewey)

„A tanulás a legerősebb fegyver, amivel megváltoztathatod  

a világot. ” (Nelson Mandela)
Fo
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Az idei télről nem mondható, hogy „a megfagyott mezőket / karcolja éles, kék jégkörmivel”. A sűrű hópihék hiányában is csupán a 
hatalmas fényfüzérek világítottak esténként az üzletközpontok és a középületek falán, s a városok főbb utcáin. A mindenhonnan áradó 
programkínálat és a mindent felülmúló vásárlási láz azonban pontosan jelezte, hogy adventbe fordult az idő, s rohamléptekkel közeleg 

az ünnep. A Zsámbéki-kanyar lakói viszont mintha kiléptek volna a ránk zúduló idő kényszeréből: advent minden napján  
sétára indultak, hogy megkeressék a „számos házat”, s kellemes kvaterkázással múlassák az estéjüket – egymással.

Élő adventi kalendárium

Számomra ismeretlen feladótól kaptam egy 
e-mailt: Élő adventi kalendárium – szólt a 
címzés, s a rövid leírás után a szerény meg-
jegyzés: „lehet, érdemesnek találja cikkezni 
róla”. Postafordultával kértem a hosszabb 
tájékoztatást Darabán-Kőszegi Alexand-
rától, aki a Zsámbéki-kanyarban elindított 
egy új, családokat, szomszédokat összeko-
vácsoló programot, az élő adventi kalendá-
riumot. Több településen hagyomány már 
ez a kedves, közösségi vendégjárás.

„December elseje óta minden nap más 
háznál villant fel a kalendárium aznapi szá-
ma. Egy feladvány, találós kérdés, versike 
vagy éppen egy rejtvény alapján kellett meg-
találni. Az adventi ház lakói meglepetéssel, 
díszes ablakkal, világítással készültek, leg-
többjük megvendégelte az arra sétáló szom-
szédjait – forralt bor, tea, puncs, sütemény, 
gyümölcs, kinél mi a vendégváró. Többször 
kis zsákban, fán, itt-ott apró ajándékot ke-
reshettünk” – meséli Alexandra, aki férjé-
vel és kislányukkal majd két éve költözött a 
Kanyarba, a Forrási térre. Azóta egy fiúcs-
kával is gyarapodott a család, s november-
ben Alexandra gondolt egyet, amit aztán a 
férje támogatása mellett tett követett: elin-
dította az élő adventi kalendáriumot. Az öt-
letet Herceghalomból hozták, ahol öt évet 
éltek előtte: „Herceghalmon idén már negye-
dik éve rendezik meg ezt az ablakkeresést, és 
olvastam, máshol is sikere van. Anno, mikor 
indult, az akkor 11 hónapos kislányunkkal 
kerestünk meg pár házat és örültünk az ott 
fellelt apróságoknak, a fogadtatásnak, s na-
gyon megfogott a hangulata is. Gondoltuk, 
a Kanyarban is minden adott hozzá: sétával 
megközelíthetőek az utcák, sok a kisgyerme-
kes család, van egy nagy közösség és két kap-
csolati háló is (levelező és Facebook-csoport), 

plusz egyesületként is működünk. És mostan-
ra alakítottam ki olyan ismeretséget az anyu-
kák, illetve a szomszédság körében, hogy 
mertem nagyot gondolni… – mondja Ale-
xandra lelkesen, majd hozzáteszi, hogy mi-
után levélben szétküldte az adventi játék 
lényegét, egy héten belül 29 család jelentke-
zett a 24 ablakra/napra. „Hatalmas volt az 
érdeklődés és rengeteg a pozitív visszajelzés! 

A családok – kortól függetlenül – megmoz-
dultak és örömmel csatlakoztak a program-
hoz. Várták december 1-jét, készülődtek, öt-
leteltek. A jelentkezők alapján, az utcákat 
figyelembe véve osztottam ki a számokat, 
majd gyűjtöttem be a feladványokat, verse-
ket, és minden nap 17 órakor – a fent említett 
két platformon – közzétettem az aznapit.”

És a hír hallatára elindult a Kanyar népe. 
És lehetett csípős hideg, fújhatott a szél, es-
hetett az eső, a kanyarosok csapatokban sé-
táltak, családok, fiatalok, iskolások az utcá-
kon, keresték az aznapi házat, a számmal 
jelzett, kivilágított ablakot. A jelentkezők 
pedig kitettek magukért – órákon át (öttől 
úgy fél nyolcig érkeztek folyamatosan) –, a 
házuk kapujában vendégelték meg a sétáló-
kat. Készült forralt bor, puncs, tea, választ-
hattak süteményből, édességből, gyümöl-
csökből, előkerült vendégváró pálinka is. 
Vihettek haza Luca napi ajándék búzasze-
meket, borítékban meglepetés mesét, épp ki 
mivel készült.

Mindenki sok új ismeretségre tett szert. 
Remélik hagyományteremtés született, mert 
ezzel az eseménnyel sikerült jobban ösz-
szekovácsolni a családokat a Zsámbéki-ka-
nyarban. „Az egyik köszönő levél még meg 
is verselte a kalendárium lényegét – újságol-
ja Alexandra –, egy kedves úr, aki egyébként 
régi motoros Pátyon, és a hármas szám gaz-
dája volt, írta: Régen sétáltunk a Kanyarban 
ilyen jó sokat! / Van közös cél, lesni egy szá-
mos ablakot, /közben a szomszéddal váltani 
néhány mondatot! / Aki mellett elhúzunk, el-
futunk, „elbabakocsizunk”, most megállunk, 
/lassan szomszédolással is igen jól állunk. / 
Van fogalmunk ki ő, ki a másik, /ki az, aki 
egész évben talicskázik.”

SZKM

„Az a gyerek, aki az első hóesésre vár, jól várakozik, s már várakozása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Advent a várakozás megszen-
telése. Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk. Gyermekkorunkban éltünk így. 
Vágyakoztunk arra, ami biztosan megjött. Télen az első hóesésre. És várakozásunk ettől semmivel sem volt kisebb, erőtlenebb. Ellenkezőleg, 
nincs nagyobb kaland, mint hazaérkezni, hazatalálni, beteljesíteni és fölfedezni azt, ami a miénk. És nincs gyengébb és jogosabb birtoklás 
se, mint szeretnünk azt, ami a miénk, akit szeretünk és aki szeret minket. Csak a szeretetben, csak az ismerősben születhet valódi „meglepe-
tés”; lehetséges végeérhetetlenül várakoznunk és megérkeznünk, szakadatlanul utaznunk és szakadatlanul hazatalálnunk.” (Pilinszky János)

Advent harmadik vasárnapjának előesté-
jén meghatóan szép, egyszersmind felejt-
hetetlen koncertet adott a Szent II. János 
Pál Templomban a Laudate Gyermekkar, 
Sapszon Borbála vezetésével. A karnagy, 
aki maga is négygyermekes édesanya, ha-
tározottan, de mégis szinte anyai szeretet-
tel vezényelte a tíz-tizenöt éves lányokból 
álló kórust. Megérintett ez az élmény a 
beéneklés és a próba alatt is, s csak tovább 
erősödött a koncert alatt, amikor meg-
adatott, hogy Borbála arcát is figyelhet-
tem „munka közben”. Minden produkció 
után elismerően mosolygott tanítványai-
ra, mellyel hatalmas önbizalmat adott ne-
kik. Tekintetéből sugárzott a büszkeség.

Ez volt az az élmény, melyben a Művé-
szetek Palotájában is részem lehetett két 
évvel ezelőtt. Akkor és ott határoztam el, 
hogy egyszer, valamikor a közeli jövő-
ben, megpróbálom a pátyi közönségnek 
is megmutatni a kórust és vezetőjét, Sap-
szon Borbálát, aki minden mozdulatá-
ban a Kodály-módszert személyesíti meg. 
A  koncert alatt dinamikusan változtatta 
kórusa pozícióját, folyamatosan módo-
sítva ezzel a hangzást – igazi meglepetés-
sel szolgálva ezzel a közönsége számára. 
A zene által igazi közösséget alkotó ka-
masz lányok pedig egyénieskedés nélkül, 
példamutatóan követték halk utasításait. 

A koncert zene volt a „szeretet hullám-
hosszán”. 

Borbála családja is jelen volt. Nem-
csak gyermekei, hanem édesanyja és hí-
res, iskolaalapító, Magyar Örökség-dí-
jas édesapja, ifj. Sapszon Ferenc is. Vele a 
koncert után hosszasan beszélgettem. El-
mondta, hogy énekkarával, a Jubilate Le-
ánykarral másnap a Kaposvári Székes-
egyházban koncerteznek, de eljött, mert 
leánya és iskolája növendékei Pátyon éne-
keltek. A pátyi telt ház után Kaposváron 
is erre számítanak. A közönség vastapsa 

nehezen akart szűnni a gyermekkar pro-
dukciója után. Ennek ellenére a koncert 
végén még Borbála mondott köszöne-
tet azért, hogy itt lehettek és énekelhettek 
nekünk… Szerénysége példa értékű volt.

Szívből remélem és hiszem, templo-
munkban nem utoljára találkozhattunk 
a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola nö-
vendékeivel!

Dr. Kővágó István  
kuratóriumi titkár, főszervező

Pátyi Római Katolikus  
Templomért Alapítvány

Zene a szeretet hullámhosszán…
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A hagyományos bethlehemes játékot 2019-ben is megrendezték az új templomban
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PSE Hírek

Mikulás kupa házi versenyt rendeztünk a Pátyi SE judo szak-
osztályára járó judokáknak 2019.12.07-én szombaton.

Az iskola tornatermében egy küzdőteret állítottunk fel. Az-
zal a céllal, hogy a gyerekek minél többször küzdhessenek 
meg egymással, ezért a versenyzőket 3-4-5 fős csoportokba 
soroltuk. Így körmérkőzésben 3-4 küzdelmet vívhattak. A ver-
senyen közel 30 gyermek vett részt.

A csoportokban zajló küzdelmek során rendkívül különbö-
ző ellenfeleket kaptak a versenyzők, így izgalmas meccseket és 
szép akciókat láthattunk.

Legtöbben első judo versenyükön szerepeltek, páran pedig 
már „rutinosan” vettek részt a megmérettetésen. Küzdőszel-
lemben nem volt hiány, a mérkőzések során ifjú judokáink ki-
vétel nélkül derekasan helytálltak.

Az összes versenyző érmet kapott, így a kezdő judósok is 
a siker élményével térhettek haza. Ezúton külön köszönet a 

Pátyi SE-nek, hiszen a jóvoltából mindenki kapott mikulás 
csomagot is.

Az eredmények magukért beszélnek:
I. helyezett lett: Balis Gergő, Barna Panna, Barna Vince, Ei-

senman Gergő, Horváth Dániel, Máramarosi Csanád, Sar-
kadi Andor

II. helyezett lett: Gulyás Gréta, Kérdő Barnabás, Kovács Vince, 
Renfer Barnabás, Sági Fruzsina, Tóth Réka, Venczel Márton

III. helyezett lett: Barna Emma, Kókai Nimród, Laky-Negrel-
li Márk, Monori Zsófia, Peresztegi Tamás, Pörge András, Sá-
gi Dorottya

IV. helyezett lett: Kunfalvi Zalán, Pazsák Barbara, Pörge Balázs
Ezúton szeretnék gratulálni a versenyen induló gyerekeknek 
az elért eredményekért. Nagyon ügyesek voltak, büszkék va-
gyunk rájuk!

Veres Krisztina

Az emberi sorsokban zajlik a történelem – 
hangzott egy következtetés a Huszár Győző 
Emlékkonferencián, és ennél tömörebben 
nehezebben lehetne megfogalmazni akár 
Huszár Győző, akár annak a sok-sok már-
tírnak tetteit, akiknek emlékére a konferen-
cia létrejött.

A Huszár Győző Emlékkonferenciát – a 
Nemzeti Együttműködési Alap támogatásá-
val – rendező Petrecz Sándor Alapítvány im-
már második alkalommal emlékezik a pátyi 
református kántortanítóra, aki sem hírne-
vét, sem személyes biztonságát nem volt rest 
feláldozni, amikor szülőföldje segítségére 
kellett sietnie. Nem is kellett csalódnia, hi-
szen mind testi egészségét, mind életpályá-
ját derékba törte felelős részvétele az 1956-
os eseményekben. Noha mindig és minden 
esetben kizárólag bölcsességgel, mértékle-
tességgel és református keresztyén identitá-
sának mélységes felelősségéből cselekedett 
ez természetesen nem volt elég a népbíróság 
koncepciós perei során.

Az idei konferencia megidézte és ösz-
szekapcsolta az ’56-os forradalom és sza-
badságharc eseményeinek felidézését a 30. 
évfordulóját ünneplő rendszerváltás törté-
netével. Nem véletlen, hogy az Alaptörvény 
Nemzeti hitvallásában az alábbi mondat sze-
repel: „Egyetértünk az első szabad Ország-
gyűlés képviselőivel, akik első határozatuk-
ban kimondták, hogy mai szabadságunk az 
1956-os forradalmunkból sarjadt ki.” Az ’56-
ban felemelt fejeket ugyan be lehetett még 
szorítani a gulyáskommunizmus illúziójá-
ba, de már semmi nem vehette el azt az ön-
becsülést, hogy a magyar nép egyszer nemet 

mondott a bolsevik diktatúrá-
ra. Erre az alapra bátran épít-
hetett mindenki, aki az 1989-
es változást kívánta.

Vizi István lelkipásztor 
áhítatát követően dr. Bada-
csonyi Zoltán, az alapítvány 
ügyvezetője, a konferencia 
szervezője felolvasta Kövér 
László, az Országgyűlés elnö-
kének védnöki köszöntőjét, 
aki hangsúlyozta, hogy az ’56-
os események azon ritka tör-
ténelmi pillanatok sorába tartoznak, amely-
ben a nemzet teljesen egybeforrt. Tisztelettel 
szólt azokról, akik Huszár Győzőhöz ha-
sonlóan „józan mértékletességgel, a bé-
ke és a törvényesség útját járták; megfékez-
ték a bosszú szellemét, és megszervezték az 
élet rendes menetét. Mindvégig hűségesek 
voltak a nemzethez éppen úgy, mint a sa-
ját közösségükhöz, amelynek vezetésére vál-
lalkoztak: kitartottak, amíg lehetett – őrhe-
lyükön is, és a kínzásuk során, a börtönben 
is, majd a hátratételek idején.” Példaképként 
mutatta be Huszár Győzőt, akinek emlékét 
csak az utókor éltetheti, amelynek ez egyben 
kötelessége is.

Első előadóként Földváryné dr. Kiss Ré-
ka történész, a Nemzeti Emlékezet Bizott-
ságának elnöke beszélt a református egyház 
helyzetéről a vészterhes időkben. Előadásá-
ban kirajzolódott az ív, amelynek első lépése 
az elsősorban paraszti bázisú reformátussá-
got súlyosan érintő földkérdés hosszú ide-
je óhajtott, de 1945-ben kifejezetten rosz-
szul végrehajtott tette volt. Míg a katolikus 

egyház egyértelműen a rend-
szer ellenségének lett kikiált-
va, és vezetői ellen folyamato-
sak voltak a támadások, perek 
és jogtalan eljárások, addig 
a református egyház számá-
ra egyfajta kollaboráns szere-
pet szánt az új hatalom. Nem 
támadták nyíltan, hanem biz-
tosították azt, hogy olyan ve-
zetőket válasszanak, akik az 
egyházon belül vállalták el-
végezni a piszkos munkát. 

Számtalan lelkész, presbiter, református 
egyesületi vezető esett áldozatul ennek a sza-
lámi-taktikának, és lettek kitelepítettek, pá-
lyájukról letaszítottak, megvetettek. Az elő-
adó több személyes történetet is felidézett, 
amelyek mind arról tanúskodtak, hogyan 
törtek derékba hitvalló református embe-
ri életek, de egyszersmind bemutatva em-
beri nagyságukat, kiálló, keresztyén és ma-
gyar hitüket. 

Kovács Gergely, a Mindszenty Alapítvány 
képviselője a hercegprímás alakjáról és tör-
ténelmi szerepéről beszélt. Bemutatta em-
beri oldalát, a néha túlzó, de sohasem nagy-
ságban pózoló zászlósurat, aki soha nem 
alkudott meg a regnáló hatalommal. Mind-
végig végezte azt a feladatot, amely számá-
ra a katolikus egyház vezetőjeként adatott, 
emigrációjában is pásztora volt nyájának, 
Magyarország kommunista kormányzatá-
val szemben pedig képviselte az ezeréves ál-
lamiságot.

A konferencia végén Dr. Badacsonyi 
Zoltán Nagy Imre 1989-es újratemetését 
idézte fel, amely valóban nagyszerűen jel-
képezte azt az utat, amelyet a magyar nem-
zet 1956-tól 1989-ig bejárt. A palackból 
kiengedett forradalmi szellem a rendszer-
váltásban teljesedett, teljesedhetett ki, ’56 
szellemiségének megfelelően tisztán, de-
mokratikus módon. Huszár Győző és még 
sokak áldozata a következő generációban 
érlelte be gyümölcseit.

A 2019. évi Huszár Győző Emlékkonfe-
renciát a Nemzeti Együttműködési Alap tá-
mogatásával valósították meg.

Dr. Badacsonyi Zoltán

Huszár Győző Emlékkonferencia
Mikulás Kupa judo háziverseny

KÖLTÖZTETÉS – FUVAROZÁS
www.promeko.hu

Megbízhatóan nagy tapasztalattal korrekten 3,5–7,5 
tonnás teher autókkal dolgozunk országosan!

Magánszemélyeknek és cégeknek egyaránt!

Hívjon minket bizalommal: 
Börcs Bernát 06202687599
Mándi Ildikó 06709495035 

PÁTYI GYÓGYSZERTÁR
Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a 2019/12. lapszámunkban a közérdekű adatoknál tévesen írtuk a gyógyszertári nyitva tartást. Elnézést, s íme helyesen: 

hétfőtől péntekig: 8.00–20.00 óra, szombat: 7.30–13.30 óra, vasárnap: zárva
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Pátyi szoba és horgolt csipkék kiállítása

Múltidéző
A Pátyi Kurír idei első számában köszöne-
tet mondunk azoknak a lokálpatriótáknak, 
akik a legújabb helytörténeti kiállításunkhoz 
a pátyi szoba berendezését adományozták, il-
letve kölcsönözték. A PVK dolgozóinak kö-
szönjük a Közösségi Házba történő szállítást. 
Köszönet azon ügyes kezű embereknek, akik 
ezeket a relikviákat bemutatásra alkalmassá 
tették és életképet varázsoltak a régmúlt idők 
felidézésére.

Ez a tárlat 2019. december 8-tól, a Faluka-
rácsony ünnepétől hosszabb távon, a nagy 
teremben látható csipke kiállítás viszont csak 
január, február hónapban tekinthető meg a 
rendezvényeink alatt, illetve vasárnaponként 
délután 2–4 óráig a nyitva tartásunk idején.

Más időpontban telefonos egyeztetéssel a 
06/31/6802448 vagy a 344-271 telefonszá-
mon.

ADOMÁNYOZÓK: Fehér Jánosné, Ga-
zsi Jánosné, Feketéné Gergely Márta, Juhász 
Ferencné, Landi Lajosné, Kóczán Sándorné, 
Kovács Árpádné, Kozma Terike, Németh Ár-
pádné, Pátkai Józsefné, Platz Jánosné, Polgár 
Ida, Polgár Mária, Soós Gáborné, Dr. Szépe 
Bálintné, néhai Csordásné Szili Erzsébet, né-
hai Fehérvári Károly.

A nevek felsorolása nem teljes, mert a gyűj-
tőmunka 1975-ben kezdődött és az adatolás a 
régebbi időben hiányos volt.

A KIÁLLÍTÁSHOZ ANYAGOT KÖL-
CSÖNZÖTT: Fantha Zsuzsa, Havas Vincéné, 
Nagy Imréné, Polgár Ida, Szabó Andrásné.

A KIÁLLÍTÁS SEGÍTŐI ÉS RENDEZŐI: 
Czentár László, Dammelhart János, Kerék 
Zsuzsa, Kolozsvári Antalné, Molnár Klára, 
Nagy Imréné, Polevka Ágota, a PVK dolgo-
zói, Szabó Andrásné, Szöllősi Béla, Vanyek 
Endréné.

Ismételt köszönet minden közreműködő-
nek, akinek része volt e közös, örömteli alko-
tásban. Várjuk a látogatókat, amikor MESÉL-
NEK A TÁRGYAK!

Kellemes nézelődést, nosztalgiázást kívá-
nunk!

Mottónk: „A múlttal szemben tanúsított 
legnagyobb hűség, hogy mindent átadjunk a 
jelennek!”
Páty Faluközösségért Alapítvány kuratóriuma Fo
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„Az ember szava nem szél,
ami jön és elmegy.

Amit az ember mond,
az úgy is kell legyen.

Nem csuda ez,
hanem becsület.”
(Wass Albert)

Dr. Bara Emőke Ügyvédi Iroda
2071 Páty, Rákóczi út 36.

Tevékenység:
–	szerződések,
–	cégeljárás,
–	 jogi	képviselet,
– peres képviselet
–	 tanácsadás,

Ügyfélfogadás	előzetes	bejelentkezés	alapján.
06-20-626-3313,	baraemoke@drbara.hu

www.drbara.hu
Ingatlanközvetítés a Huber Ingatlanirodával  

együttműködve Pátyon, a Rákóczi út 36. szám alatt.

Proviszer alkusz Kft.
BIZTOSITÁSI IRODA PÁTY

Páty, Árpád u. 57.
tel./Fax: (23) 343-346

Mobil: (30) 900-8510; (70)330-8505
email: info@tuti-biztos.hu

nyitva tartás: h-sz-p: 13:00-19:00; k-cs: 9:00-19:00

www. tuti-biztos.hu
Online biztosításkötés
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Könyvelés,
könyvvizsgálat,

tanácsadás.
Tel: 06-20-3328874
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V I S S Z A T E K I N T Ő

Könnyűszerkezetes  
és tégla családi házak 

kulcsrakész kivitelezése.
06-20-3327369
www.palmex.hu

„Az a pénz, amit 
önfejlesztésre költesz, semmi 

ahhoz képest, amit a tudatlanság 
miatt kell megfizetned.”

Személyes profil:

Mennyire vagyok terhelhető?
Milyen erősségeim vannak?

Melyek a fejlesztendők?

KÉRJEN EGY SZEMÉLYES PROFILT! 
Egy elemzés, fél óra konzultációval 10 000 Ft

Fejlesztő tréning - Hogyan érem el a célomat?

Januártól önfejlesztő tréningsorozat indul Pátyon.
Havonta két felkészítéssel.

JELENTKEZZ A TRÉNINGRE!
Bevezető áron egy alkalom 5000 Ft

Korompay Péter NLP tréner, profilozó

E-mail: korompay.peter69@gmail.com Tel.: 06 (20) 419 7062

Adventi 
énekszó

Adventi kalendárium (cikk a 15.oldalon)

A református énekhagyomány megőrzésére 2016-ban létrejött Központi Református Kórus Erdélyi Dániel Junior Príma díjas karnagy 
(fotó a 2. oldalon) vezetésével koncertezett a református templomban, s a gyülekezet kórusával együtt is énekelt

A Laudáte gyermekkar
(cikk a 14.oldalon)



Advent 2019


