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MSK z tördelés, korrektúra

,,A különbség a között, amit megteszünk 
és amire képesek lennénk, 
megváltoztathatná a világot.”

Gandhi

L PJEN BELJEBB!É



Mint azt bizonyára sokan tudják a koronavírus fertőzés engem is utolért, amelyen 
nehezen, de túljutottam. 
A kialakult covid tüdőgyulladást orvosi segítséggel sikerült leküzdenem. Karácsony 
előtt térhettem haza a kórházból. 

Köszönöm a sok-sok jókívánságot és üzenetet, amit kaptam. Erőt adott a háromhetes 
kórházi kezelés során! Először is szeretném megköszönni azt a magas szintű gyógyító 
munkát, szakértelmet, kitartást és végtelen türelmet, amit tapasztaltam mind a kórházban, 

Székely László – polgármester

Karácsony után ismét a várakozás idejét éljük, az új esztendő nem éppen felhőtlen 
jövendölései ellenére a lelkünk mélyén szebb jövőt óhajtunk, vagy legalább kiszámít-
hatóbbat. Igazodási pontot keresünk… – kezdtem az első újévi beköszöntőmet 
a 2012. januári lapszámban, amely először jelent meg 24 oldalban, s 
jómagam a 2. évadot jegyeztem, mint főszerkesztő.

Mintha csak most lett volna! Mintha csak a mának szólnának az év-
tizedes mondatok! Hiszen a világjárvány közepette is igazodási pontot 
keresünk. Egybe kötök tehát néhány bölcs, útravaló gondolatot, amit 
magunkkal vihetünk 2021-re, bátoríthatnak ezekben a sokszor lehetetlen 
időkben, és akár igazíthatjuk hozzájuk utunkat. Amikor ugyanis „úgy 
érezzük, hogy amit teszünk, csak csepp a tengerben. Anélkül azonban – vallja 
Teréz anya – sekélyebb volna a tenger.” Aztán bátorság sem árt a cselekvéshez, 
hiszen „az az ember, aki néha nem kísérli meg a lehetetlent – figyelmeztet Goethe  
– sohasem fogja elérni a lehetségest.” „Magad légy a változás, amit látni szeretnél a 
világban” – tehetjük mellé Gandhi szavait. A mindennapi munkálkodásunk 
fontos része, hogy törekedjünk jobban átlátni és megérteni a világunkat, 
hogy otthont találjunk az álmainknak. Ennek eléréséhez pedig kipróbált 
receptet adhatnak a bibliai Pál sorai, aki keresztényüldöző római főem-
berből lett Krisztust követő, hittérítő apostol, s elmondja, hogy „egyet 
teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami előttem van, annak nekifeszülve futok 
egyenest a cél felé”.  

Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves Olvasónak boldog, 
békés, vírusmentes új évet! Megköszönöm eddigi és kérem további 
bizalmukat! 

Fergeteg havában szeretettel,
 

MSK zSzádváriné Kiss Mária – főszerkesztő

IGAZODÁSI PONT 2.
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mind a háziorvosom, Dr. Dózsa Katalin részéről, aki végig figyelemmel kísérte és kíséri állapotomat.
A gondviselés úgy intézte, hogy arra az osztályra kerültem, ahol Dr. Bencze Gergő is dolgozik, lelkiismeretes 

és áldozatos munkája szintén nagy segítség volt. 
Hálás vagyok a Jóistennek, a családomnak, barátoknak és a munkatársaimnak, hogy a hosszú elkülönítés 

ellenére erőt adtak és támogattak.
Egészségben és sikerekben gazdag új évet kívánok mindenkinek a 2021-es esztendőre! 
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BEKÖSZÖNTŐ

A COVID OSZTÁLYON ELTÖLTÖTT 19 NAP UTÁN VÉGRE ITTHON!

2021. január
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ADOMÁNY A „BOCSKAI” ALAPÍTVÁNYÁNAK

2021. január

Székely László polgármester és a Fidesz-KDNP 
képviselőcsoportja, összesen 110 ezer forinttal támo-
gatta a Bocskaisuli Alapítvány megalapítását.

Az alapítvány létrehozása nagy álma az új iskola 
vezetésének. Átfogó céljuk, hogy a befolyó összegből 
az oktató-nevelő munkát, illetve az ehhez szükséges 
feltételeket magasabb szinten tudják biztosítani a ta-
nulóknak. 

Alapítvány több konkrét célt kíván támogatni: 
a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalma-
zását,
 a szociálisan rászoruló tanulók segítését,
 sportrendezvények, szabadidős és kulturális progra-
mok szervezését, finanszírozását,
 külföldi tanulmányutak, belföldi kirándulások pénz-
ügyi támogatását.
Az adományt Detre Zsolt, a helyi Fidesz elnökségi 

tagja és Somogyi Farkas Tamás, a Pátyi KDNP csoport 
elnöke adta át Fenyvesi Zsolt intézményvezetőnek.

– 

–
–

–

 

Az üveghulladék a PVK Nonprofit Kft. udvarán minden hétköznap 8-16-ig elhelyezhető!

Más ünnepnapokon a szállítás zavartalan.

Depónia  Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft.                                                                                                                                                                                                                                          

Székhely:  8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.  Tel.: 22/407-416    

               www.deponia.hu    e-mail: pilis@deponia.hu

2021. évi hulladéknaptár-Páty

Kommunális hulladék szállítási nap áthelyezése 

kizárólag az Újév napját érinti!

Zöldhulladék: Április 15-től november 5-ig szelektív hét pénteki napján a PVK ügyfélszolgálatán átvehető zöldhulladékos zsákban történő kihelyezéssel, illetve a Depóniás matricával lehet igénybe venni a szolgáltatást.

Lomtalanítás (évi 1):házhoz menő lomtalanítás a 06 22/407-416 telefonszámon a 3-as gomb megnyomásával, illetve az ugyfel@deponia.hu e-mail címen kérhető. Kérjük, hogy időpont egyeztetését a feladatok ütemezésének segítése érdekében 

2021. január 04. - szeptember 30. között, de lehetőség szerint mielőbb tegye meg.  A változtatás jogát fenntartjuk!

1 P nincs szállítás! 1 H 1 H 1 Cs 1 Szo 1 K szel 1 Cs szel 1 V 1 Sze 1 P komm 1 H szel 1 Sze szel

2 Szo
komm jan. 1 

helyett
2 K 2 K 2 P komm 2 V 2 Sze szel 2 P komm+zöld 2 H 2 Cs 2 Szo 2 K szel 2 Cs szel

3 V 3 Sze 3 Sze 3 Szo 3 H szel 3 Cs szel 3 Szo 3 K 3 P komm 3 V 3 Sze szel 3 P komm

4 H 4 Cs 4 Cs 4 V 4 K szel 4 P komm+zöld 4 V 4 Sze 4 Szo 4 H szel 4 Cs szel 4 Szo

5 K 5 P komm 5 P komm 5 H szel 5 Sze szel 5 Szo 5 H 5 Cs 5 V 5 K üveg+szel 5 P komm+zöld 5 V

6 Sze 6 Szo 6 Szo 6 K üveg+szel 6 Cs szel 6 V 6 K 6 P komm 6 H szel 6 Sze szel 6 Szo 6 H

7 Cs fenyő 7 V 7 V 7 Sze szel 7 P komm+zöld 7 H 7 Sze 7 Szo 7 K szel 7 Cs szel 7 V 7 K

8 P komm 8 H szel 8 H szel 8 Cs szel 8 Szo 8 K 8 Cs 8 V 8 Sze szel 8 P komm+zöld 8 H 8 Sze

9 Szo 9 K szel 9 K szel 9 P komm 9 V 9 Sze 9 P komm 9 H szel 9 Cs szel 9 Szo 9 K 9 Cs

10 V 10 Sze szel 10 Sze szel 10 Szo 10 H 10 Cs 10 Szo 10 K szel 10 P komm+zöld 10 V 10 Sze 10 P komm

11 H szel 11 Cs szel 11 Cs szel 11 V 11 K 11 P komm 11 V 11 Sze szel 11 Szo 11 H 11 Cs 11 Szo

12 K üveg+szel 12 P komm 12 P komm 12 H 12 Sze 12 Szo 12 H szel 12 Cs szel 12 V 12 K 12 P komm 12 V

13 Sze szel 13 Szo 13 Szo 13 K 13 Cs 13 V 13 K üveg+szel 13 P komm+zöld 13 H 13 Sze 13 Szo 13 H szel

14 Cs szel 14 V 14 V 14 Sze 14 P komm 14 H szel 14 Sze szel 14 Szo 14 K 14 Cs 14 V 14 K szel

15 P komm 15 H 15 H 15 Cs 15 Szo 15 K szel 15 Cs szel 15 V 15 Sze 15 P komm 15 H szel 15 Sze szel

16 Szo 16 K 16 K 16 P komm 16 V 16 Sze szel 16 P komm+zöld 16 H 16 Cs 16 Szo 16 K szel 16 Cs szel

17 V 17 Sze 17 Sze 17 Szo 17 H szel 17 Cs szel 17 Szo 17 K 17 P komm 17 V 17 Sze szel 17 P komm

18 H 18 Cs 18 Cs 18 V 18 K szel 18 P komm+zöld 18 V 18 Sze 18 Szo 18 H szel 18 Cs szel 18 Szo

19 K 19 P komm 19 P komm 19 H szel 19 Sze szel 19 Szo 19 H 19 Cs 19 V 19 K szel 19 P komm 19 V

20 Sze fenyő 20 Szo 20 Szo 20 K szel 20 Cs szel 20 V 20 K 20 P komm 20 H szel 20 Sze szel 20 Szo 20 H

21 Cs 21 V 21 V 21 Sze szel 21 P komm+zöld 21 H 21 Sze 21 Szo 21 K szel 21 Cs szel 21 V 21 K

22 P komm 22 H szel 22 H szel 22 Cs szel 22 Szo 22 K 22 Cs 22 V 22 Sze szel 22 P komm+zöld 22 H 22 Sze

23 Szo 23 K szel 23 K szel 23 P komm+zöld 23 V 23 Sze 23 P komm 23 H szel 23 Cs szel 23 Szo 23 K 23 Cs

24 V 24 Sze szel 24 Sze szel 24 Szo 24 H 24 Cs 24 Szo 24 K szel 24 P komm+zöld 24 V 24 Sze 24 P komm

25 H szel 25 Cs szel 25 Cs szel 25 V 25 K 25 P komm 25 V 25 Sze szel 25 Szo 25 H 25 Cs 25 Szo

26 K szel 26 P komm 26 P komm 26 H 26 Sze 26 Szo 26 H szel 26 Cs szel 26 V 26 K 26 P komm 26 V

27 Sze szel 27 Szo 27 Szo 27 K 27 Cs 27 V 27 K szel 27 P komm+zöld 27 H 27 Sze 27 Szo 27 H szel

28 Cs szel 28 V 28 V 28 Sze 28 P komm 28 H szel 28 Sze szel 28 Szo 28 K 28 Cs 28 V 28 K szel

29 P komm 29 H 29 Cs 29 Szo 29 K szel 29 Cs szel 29 V 29 Sze 29 P komm 29 H szel 29 Sze szel

30 Szo 30 K 30 P komm 30 V 30 Sze szel 30 P komm+zöld 30 H 30 Cs 30 Szo 30 K szel 30 Cs szel

31 V 31 Sze 31 H szel 31 Szo 31 K 31 V 31 P komm

JELMAGYARÁZAT: Kommunális hulladék gyűjtése (komm)

Január Február Március Május Június Július Augusztus SzeptemberÁprilis November

Szelektív gyűjtés (szel)

Október

Kérjük, a hulladékokat a szállítás napján reggel 6 óráig az ingatlanok elé szíveskedjenek kihelyezni úgy, hogy az se a gyalogos, se a jármű forgalmat ne akadályozza. 

December

Fenyőfák, karácsonyfák  elszállítása (fenyő)Zöldhulladék gyűjtése (zöld) Házhoz menő üveghulladék gyűjtés (üveg) Gyűjtési nap áthelyezése

Somogyi Farkas Tamás
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SZAKRENDELÉS BUDAKESZIN, VÉRVÉTELI PONT PÁTYON

Dr. Bencze Gergő János  önkormányzati képviselő–

VÉRVÉTEL
A vérvételt saját háziorvosi beutalóval lehet igénybe 
venni, alap vizsgálatokra jogosít, a fizetős vizsgálatok 
továbbra sem elérhetők! 
Vérvétel időpontja: 
hétfőn 6–8 óráig, pénteken 7–9 óráig. 
Később, a növekvő igények esetén, természetesen bővíthető lesz. 
Bejelentkezés telefonon: 
hétfőtől péntekig 
10–14 óra között, a 06-30-123-0362 számon. 
E-mail: paty.vervetel@gmail.com 
Cím: Páty, Somogyi Béla út 3. Príma bolt emelet.

Ezzel egy időben a Biatorbágyi Egészségházban 
megszűnik a pátyi lakosok számára az ingyenes vérvé-
teli lehetőség!

SZAKRENDELÉSEK
Beutaló nélkül igénybe vehető szakrendelői járóbeteg szakellátások 
Budakeszin (előjegyzés szükséges a 0620 362 7065 számon)
– 
– Fül-Orr-Gégészet (NEAK azonosító: 13G820600)

– Szülészet-nőgyógyászat (NEAK azonosító: 13G820400)

– Sebészet (NEAK azonosító: 13G820200)

– Szemészet (NEAK azonosító: 13G820700)

– Urológia (NEAK azonosító: 13G821100)

– Gyermekurológia (NEAK azonosító: 13G821100)

Beutaló köteles szakrendelői járóbeteg szakellátások (előjegyzés 
szükséges a 0620 362 7065 számon)
– Audiológia (NEAK azonosító: 13G825640)

– Ideggyógyászat (NEAK azonosító: 13G820900)

– Orthopédia (NEAK azonosító: 13G821000)

– Reumatológia (NEAK azonosító: 13G821400)

– UH-diagnosztika (NEAK azonosító: 13G825310)

– Belgyógyászat (NEAK azonosító: 13G820100)

– Kardiológia (NEAK azonosító: 13G824000)

– Diabetológia (NEAK azonosító: 13G82DI00)

– 2021. február 1-jétől Endokrinológiai Szakrendelés 
(2092 Budakeszi, Fő utca 179.), dr. Steiner Tamás, 
beutaló, előjegyzés szükséges (06-20-362-7065) – (NEAK 

azonosító: 13G820100 – belgyógyászat).
– 2021. február 1-jétől Dietetikai Tanácsadás – 

Korondy Gabriella
– RTG-diagnosztika: OORI Központi Röntgen Osztály 
(osztályvezető: dr. Nagy Judit), beutaló szükséges, előzetes 
időpontegyeztetés szükséges: 06-1-391-1900 /1422 mellék

Mindenkinek jó egészséget kívánunk!

Bőrgyógyászat (NEAK azonosító: 13G820800)

Tisztelt Lakosok! Ismételten tájékoztatjuk önöket, hogy január 1-jétől már a Budakeszi Egészségügyi Központ modern, magas 
színvonalú és folyamatosan bővülő szakrendelésein tudunk ingyenesen részt venni. Ezzel együtt megszűnik az ingyenes ellátás Biator-
bágyon, kivéve a háziorvosi ügyeletet, ami továbbra is ott érhető el. Emellett január 4-étől vérvételi pont nyílik Pátyon, ami így 
mindenki számára könnyen elérhető lesz. 

MÉG NAGYOBB BIZTONSÁGBAN –  ÚJ KAMERÁK A ZSÁMBÉKI-KANYARBAN

2020-ban további 9 db kamerával és új átjátszó-
ponttal bővült a település kamerarendszere, amely 
így mostanra már 49 egységből áll, s egyre maga-
sabb szinten tudja védeni az önkormányzati in-
gatlanokat és a közterületeket.

A mostani bővítés többek között a Zsámbéki-kanyar 
főútját érintette, ahol gyakoriak a súlyos közlekedési 
balesetek. A település Zsámbékról érkező út bevezető 
szakaszára kihelyezett két új kamera segítségével a 
rendőrség számára könnyebb lesz a szabálytalan autó-
sok felderítése és felelősségre vonása.

A tavalyi fejlesztéseknek köszönhetően bővült a 
gerinchálózat, a freewifi rendszer, és megfigyelő vég-

pontot kapott az Önkormányzati Rendészet irodája is. 
Ugyancsak 2020-ban épült ki egy új átjátszópont is a 
Pincehegy tetején, amely a kameráknak a Mézeshegy 
felé történő bővítését teszi majd lehetővé. 

A rendészet felállításának és a műszaki fejleszté-
seknek köszönhetően egyre jobb minőségben tudjuk 
biztosítani a lakosok védelmét. Mindezek következtében 
a bűncselekmények száma évek óta csökken a telepü-
lésünkön. Az új kamerák kihelyezése és a fejlesztési 
munkák most is az Alapítvány Páty Fejlesztéséért szer-
vezet keretében valósultak meg. 

Somogyi Farkas Tamás – alpolgármester
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Iskolánkban hagyomány, hogy minden évben ösz-
szemérik tudásukat a német kéttanítási nyelvű 
osztályok legjobbjai. A megmérettetésre ebben a 
tanévben november 26-án került sor. Szövegértési 
feladatokat oldottak meg tanulóink, s e-mailt írtak 
megadott témában és szempontok szerint. 

A szövegértés éppúgy, mint a levélírás kiválóan si-
került. Nehéz volt eldönteni a helyezéseket. 

Az 5-6. osztályosok közül Eper Helka és Regőczi 
Janka 6.c osztályosok 1. helyezést értek el.
2. Ármán Éda 6.c
3. Tiebl Bence 6.c

Különdíjat kapott Sági Dorottya 5.c osztályos tanuló.
A 7-8. osztályosok kategóriájában Kiss Bernadett 

és Virág Ayden 8.c osztályos tanulók 1. helyet értek el.
2. Harazdy Bánk 8.c
3. Honner Aliz 7.c

Nagy örömünkre szolgált, hogy a Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központot támogató Biatorbágy 
Közművelődéséért Alapítvány ebben a tanévben is megszervezte a „Csendes csodák” elnevezésű 
szavalóversenyt. 

A járványügyi helyzet miatt az esemény online zajlott. Ennek ellenére szép számú bocskais kisdiák nevezett be 
a sajátos formájú rendezvényre. Közel hatvan versmondó videós előadását látta, hallgatta a háromfős szakértő zsűri. 
Az alsó tagozatosok között 12 bocskais gyermek szerepelt, és a felső tagozatból is többen indultak.

Büszkeséggel tölt el, hogy szép eredményeket mondhatunk magunkénak minden korcsoportban.

Csendes csodák                                                  

VERSMONDÁS – ONLINE

Horváth Endréné

Gratulálunk minden résztvevőnek a szép teljesítményért. Tanáraik Horváth Endréné és Honner Richárd.

 Silingi Anna

I. helyezett lett Hódos Lilla 3.c;
III. helyezett lett Iván Borbála 3.c;
dicséretben részesült Gharsallaoui Yasmine 4. osztály.
A felső tagozatosok közül Bereczki Vivien II. helyezett lett.

A díjazottak versmondását január hónap folyamán 
a Juhász Ferenc Művelődési Központ Facebook-oldalán 
hallgathatják meg az érdeklődők.

Elismerés minden résztvevőnek! A helyezetteknek 
szívből gratulálunk! 

Külön köszönet a szervezőnek, Szádváriné Kiss 
Máriának, aki a résztvevőknek járó emléklapokat, a 
helyezetteknek járó elismerő oklevelet és könyvet sze-
mélyesen elhozta iskolánkba! 

Az alsós díjazottakat Silingi Anna készítette fel. 
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PÁTYISULI-KÓSTOLÓ 2021/2022
Szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden érdeklődőt! E tájékoztató egyben az igényfelmérést is 
szolgálja, mert a leendő elsősök szüleit szeretnénk megszólítani, megkérdezni, hogy milyen jellegű osztá-
lyokba íratnák szívesen gyermekeiket. Célunk, hogy a pátyi gyerekek az általános iskolát itt végezzék el, 
helyben.

A Bocskai Iskola nagy múlttal rendelkező, szín-
vonalas intézmény a Zsámbéki-medencében. Beisko-
lázási körzetünk Páty település területére terjed ki. A 
pátyi közintézményekkel hagyományosan jó kapcso-
latot ápolunk. Nyitott, gyermekközpontú intézmény 
vagyunk, ahol több mint negyven elkötelezett pe-
dagógus dolgozik. Húsz osztályban, több mint 450 
diákunk van. Kiemelt szerepe van iskolánkban a 
fenntarthatóságnak, a természet-közeliségnek és 
a környezettudatos nevelésnek. Életrevaló, boldog 
gyerekeket szeretnénk tovább engedni intézményünk-
ből a nyolc év után.

A két tanítási nyelvű osztályokban speciális tanterv 
szerint haladnak a diákok. Ez azt jelenti, hogy nem-
csak az idegen nyelvet, hanem a pedagógiai programunk-
ban meghatározott tantárgyak egy részét is németül 
tanulják. Célja, hogy az anyanyelvi és idegen nyelvi 
tudást egyidejűleg és kiegyensúlyozottan fejlessze, 
valamint a tanulókat megtanítsa az idegen nyelven való 
tanulásra, képessé tegye őket az idegen nyelvű infor-
mációk feldolgozására, nyelvtudásuk aktív használa-
tára. Az első évfolyamon még nem tanulnak németül 
írni és olvasni, a nyelv oktatását szóbeli és vizuális esz-
közökkel támasztjuk alá. A készségtárgyak (rajz, ének, 
testnevelés) keretein belül a nyelvtanulást játékok, dalok, 
mondókák, mesék, rajzok, szerepjátékok és szituációk 
segítik.

Ebben az osztályban a hagyományos keretek között 
tanulhatnak a gyerekek. Mivel az informatika oktatás 
3. osztályban kezdődik, ezt szeretnénk megalapozni 
heti egy logika órával. A logika oktatás célja, hogy a 
logika módszertanán keresztül fejlessze a logikus gon-
dolkodást, a rövid és hosszú távú memóriát, a prob-
lémaérzékenységet, az elemzőképességet és a fantáziát. 
A tanítási-tanulási folyamat során kialakuljon a diákok-
ban a rendszerszemlélet és a lényeglátás képessége, az 
analitikus és a szintetikus gondolkodás, valamint az 
induktív gondolkodás, az absztrakció. Célja továbbá – 
különböző társas, és kártyajátékokon keresztül – a 
komplex személyiségfejlesztés olyan módon, hogy egy-
szerre fejlessze az összpontosítás képességét, az értő 
figyelmet, a figyelem-megosztottság képességét, a ki-
tartást, a helyes önértékelést, az önbizalmat, a tanulás 
iránti motivációt és a kreativitást.

Német két tanítási nyelvű osztály:

Logika osztály: 

A 2021/2022-es tanévben az alábbi osztálytípusokat szeretnénk indítani:
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Művészeti osztály:

 iskolaotthonos

Ennek az osztálynak karakterét elsősorban a maga-
sabb óraszámú művészeti oktatás adja: zeneművészet, 
drámajáték, képzőművészet. A művészeteknek külö-
nösen fontos szerepe van a személyiség gazdagításá-
ban. A művészeti nevelés elsősorban érzelmi töltéssel 
hat a gyerekekre egészen kiskortól kezdve. Fő célja, 
hogy lehetőséget nyújtson arra, hogy a gyerekek a mű-
vészeti tevékenység végzése során pozitív érzéseket 
éljenek át.

A különböző osztálytípusokhoz kapcsolódóan sze-
retnénk felmérni az igényt arra, hogy a hagyományos 
napközi (délelőtt tanórák, délután játék és a házi feladat 
elkészítése) mellett bevezessük-e az  
nevelést. Az iskolaotthon, mint munkaforma biztosítja 
az óvodából az iskolába történő átmenet zökkenő-
mentes megvalósítását. Jól segíti az új környezetbe 
való beilleszkedést és a helyes tanulási szokások kiala-
kítását. A gyermekek nevelését-oktatását az osztályban 
két tanító irányítja. A délelőtti és a délutáni tanítási 
órák között gazdag és színvonalas szabadidős tevé-
kenységekkel, önálló tanulással, gyakorlással töltik 
idejüket a tanulók. Az iskolaotthon napi időbeosztása 
jobban megfelel a gyermekek életkori sajátosságainak 
és egyenletesebb terhelést biztosít számukra. A gyere-
keknek nem kell hazavinniük a felszerelést minden 
nap, elég csak pénteken, mert a délelőtti és délutáni 
irányított önálló tanulási idő alatt a házi feladatukat is 
elkészítik. A délelőtti és délutáni idősávban is meg-
jelenik a szabad játék. Több lehetőség nyílik a beszél-
getésre, megfigyelésre, nevelési helyzetek elemzésére 
és kihasználásra.

Szeretettel várjuk visszajelzésüket, s előre megköszönjük bizalmukat!

Fenyvesi Zsolt – igazgató

Ebben a tanévben is megrendeztük iskolánkban a Bocskai Művészei zenei vetélkedőt. Idén – rendhagyó 
módon – videókkal lehetett nevezni az eseményre. 

A kis művészek hangszerrel, tánccal és énekes produkcióval versenyezhettek a fődíjért. Tudásukat elég sokan 
megcsillogtatták, nehéz dolga volt a zsűrinek. Külön köszönet a szülőknek az igényesen elkészített videókért! 
Jövőre is várjuk a lelkes kis művészeket!
Eredmények:
1. évfolyam: I. hely: Antalóczi Regő
II. hely: Ács Bori
2. évfolyam: I. hely: Onderó Armand és Onderó Vendel
II. hely: Nyitrai Tímea – Csincsák Claudia
III. hely: Jakubinyi Kitti
4. évfolyam: I. hely: Kosztán Csaba – Szűcs Berta
II. hely: Bata Szófia, Balogh Regina, Horváth Lili, 
Juhász Réka

BOCSKAI KIS MŰVÉSZEI – ZENEI VETÉLKEDŐ

Erdős Kitti, Sipos Alpár Szabolcsné – tanító nénik



Szalai Borbála: Csacsi (részlet)

Nőtt a csacsi, növekedett,
nagy csacsivá cseperedett.
Azt mondta az anyukája:
„Beiratlak iskolába!
Tanulj fiam, okosodjál,
lusta szamár ne maradjál!”
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ÓVODÁBÓL ISKOLÁBA
Kolléganőimmel a Pátyolgató óvodában azt a nézetet valljuk, hogy az iskolára való készülődés évekig 
tart, nem a finisben kell egy hatalmas hajrával felkészítenünk a gyermekeket, hanem a családdal össze-
fogva, az otthoni nevelést kiegészítve az összes óvodai év alatt minden gyermekből a lehető legtöbbet 
kihozni!

Ez természetesen azt jelenti, hogy az iskolaérettség 
kritériumait az óvónők állandóan szem előtt tartva 
fejlesztik a gyermekeket! Önök is jól ismerik az óvo-
dánkban állandóan megújuló projekteket, a csoport-
ban folyamatosan és párhuzamosan zajló rengeteg 
tevékenységet, melynek során az évek alatt szépen 
fejlődnek gyermekeik. A gyermekek fejlettségéről 
kolléganőim folyamatosan tájékoztatják a szülőket, a 
fogadóórákon. Néhányuknak enyhe részképesség za-
varaik, elmaradásaik fejlesztésében segítenek gyógy-
pedagógusaink, hogy mindenképpen megalapozottan 
mehessenek iskolába, vagy kérhessék felmentésüket 
az Oktatási Hivataltól.

Az óvodánkban két helyen alakítottunk ki iskola-
váró faliújságot (Fészek és Tyúkanyó épület), ezeken 
olvashatják a hirdető iskolák bemutatkozással, nyílt 
napokkal kapcsolatos információit. Igyekszünk az óvo-
da facebook csoportjában is megosztani az iskolák 
felhívásait.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. 
törvény rendelkezései szerint Magyarországon a gyer-
mek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig 
a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A 
tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján 
kezdődik. A tankötelezettség megkezdése alól az Ok-
tatási Hivatal a szülő kérésére egy év időtartamra fel-
mentést engedélyezhet. A szülő kérelmét az iskola-
kezdés évében, jelen esetben 2021. január 1–15-ig 
nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez, az 
Oktatási Hivatalhoz. A felmentési kérelemhez lehe-
tőségük van vélemények csatolására, mely alátámasztja 
a felmentés indokoltságát. Óvónőink a szülők kérésére 
véleményeket készítettek gyermekük fejlettségével 
kapcsolatban. 

Az előző évekkel ellentétben a Pest Megyei Peda-
gógiai Szakszolgálat Pátyra kihelyezett pszichológusa 
(régen nevelési tanácsadó) már nem végez iskola-
érettségi vizsgálatokat. Nem adhat felmentést az 
iskolakezdés alól, kizárólag abban az esetben, ha SNI, 
vagy BTMN státuszú gyermekről beszélünk. Ha a 
gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget 
korábban eléri, a felmentést engedélyező szerv a szülő 
kérelmére engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves 
kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a 
szülő 2021. április 15-16-án köteles beíratni a lakóhelye 
szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. 
Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek 
felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a 
döntés véglegessé válását követő öt napon belül köte-
les beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első 
évfolyamára. Az általános iskola első évfolyamára 
történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek 
nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági 
igazolványokat.

Mit tehetünk még a hátra lévő időben? Meséljünk 
sokat, mert ez fejleszti szókincsét, képzeletét, erkölcsi 
érzékeit. Játsszunk vele a társasjátékok közül olyat, amit 
kedvel és ezért hajlandó elmélyülni benne, így fejleszt-
hetjük játékosan figyelmét! Engedjük a szabadba, 
szabad mozgásra van a legnagyobb szüksége, hiszen 
így vezetheti le legjobban feszültségeit. És ami a leg-
fontosabb: bízzunk benne! Ne fenyegessük az iskolával, 
hanem inkább segítsük pozitív gondolatokkal. Hiszen 
az iskola a tudás háza, ahol rengeteg élményben lesz 
része a kisgyermeknek!

Jó készülődést!

Demény Erika – Óvodavezető
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– Sajátos helyzetű intézmény 
a bölcsőde, hiszen két szakterü-
lettel is érintkezik. Hova tartozik 
valójában az állami intézmény-
rendszerben? 

– Jelenleg a szociális ágazatba 
sorolják. A szociális területen belül 
a gyermekjóléti ellátásban a gyer-
mekek nappali ellátását végzi a böl-
csőde a gyermekek 20 hetes korától, 
normál esetben 3 éves koráig. Ko-
rábban – például a 70-es években, 
amikor én voltam bölcsis – az egész-
ségügyhöz tartozott, s gondozónők 
dolgoztak a bölcsődében, közép-
fokú végzettséggel. Csak 2009-ben 
indult kisgyermeknevelő felsőfokú 
képzés. Ezt végeztem az ELTE-n 
2010-ben, amikor megkezdődött a 
főiskolai oktatás is. Rögtön jelent-
keztem rá, majd három év után a 
mentori végzettséget és a pedagó-
giai szakképzettséget is megszerez-
tem.

– Mindezek birtokában lehet 
csak bölcsődevezető?

– Egy önálló intézmény vezetésé-
hez már követelmény a pedagógiai 
végzettség. Egyébként is nagyon 
fontosnak tartom a folyamatos ta-
nulást. Elkötelezett híve vagyok a 
koragyermekkor pedagógiai kutatá-
sának és ezen belül is a komplex 
művészeti nevelésnek. Elvégeztem 
a Kerekítő képzést, nagyra értékelem 
Kokas Klára módszerét, magam is 
Kokas-módszertani zenepedagógus, 
foglalkozásvezető vagyok, jelenleg 
pedig általános és családügyi medi-
átor képzésen veszek részt. 

– Hol dolgozott eddig?
– Miután végeztem, a 2. kerületi 

Budagyöngye Bölcsődébe kerültem, 
csoportban dolgoztam és a játszó-
ház háziasszonya voltam. Ez utóbbi 
baba-mama klub jelleggel működött, 
a másfél órás foglalkozásokon éne-
keltünk, kreatív játékokat játszottunk 
a kicsikkel és beszélgettünk az anyu-
kákkal. A klubot megtartottam akkor 
is, amikor vezető helyettes, majd 
vezető lettem. 2018-ban mentem át 
Budafokra egy négy tagbölcsődéből 
álló egyesített bölcsőde vezető he-
lyettesének. Itt már láttam, hogyan 
épül be a bölcsőde intézménye az 
állami gépezetbe, és miként épül föl 
ez az ellátási rendszer. 

– Miért váltott?
– A nagy szervezetben egyik 

bölcsődét sem tudtam igazán a sa-
játomnak érezni, hiszen négy volt 
egyszerre. És itt már játszóházat sem 
vezethettem, nem volt közvetlen kap-

„Amint megláttam a csodálatosan szép mézeskalács házikót, egyből beleszerettem” – meséli első 
elköteleződését a pátyi önkormányzati bölcsőde mellett Kővári Eszter Sára intézményvezető. A hangu-
latos épület készen, a berendezések a kicsomagolás előtt, az épületátadó és megnyitás tavaszra várható. 
Eszter és kis csapata azonban már december elsejétől birtokba vette az épületet, s javában készülnek a 
megnyitásra. Ennek kapcsán beszélgetünk a létesülő Dédelgető Bölcsőde vezetőjével, aki nem mellesleg 
aktív színpadi ember is.

csolatom a gyerekekkel, a családok-
kal. Így a sokféle megszerzett tudáso-
mat, képzettségemet, a készségeimet 
sem tudtam igazán kamatoztatni. Be 
kellett látnom, hogy az álmaimat itt 
nem tudom megvalósítani. Így aztán 
otthont kerestem az álmaimnak. 
Ahogy elolvastam a pályázati kiírást, 
felhívtam az önkormányzatot, ahol 
mondták, hogy jöjjek ki, nézzem 
meg. És amint megláttam a csodá-
latosan szép mézeskalács házikót, 
egyből beleszerettem.

– Már több mint egy hónapja 
a gazdája a kétcsoportos bölcsi-
nek. Közelről is így gondolja?

– Egyértelműen! Az épület már 
teljesen készen, és valóban egy gyö-
nyörűséges bölcsődének épült! A 
berendezéseket, eszközöket mi cso-
magoljuk a dobozokból, pakoljuk a 
helyükre, minden szőnyeget, minden 

„Otthont kerestem az álmaimnak”

AZ ÉNEKMŰVÉSZ ÉS KISGYERMEKNEVELŐ
Beszélgetés Kővári Eszter Sára bölcsődevezetővel

2021. január
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függönyt mi varratunk… Ez nagyon 
izgalmas időszak. Most készül az 
SZMSZ-ünk, a pedagógiai progra-
munk… Ráadásul mindenki új min-
denkinek, a kis csapatunkat négy 
kisgyermeknevelő, egy dajka, egy 
konyhai és egy takarító munkatárs, 
valamint az igazgató helyettesem, 
Monosné Vasuta Terézia és jómagam 
alkotjuk. Még csak egy bő hónapja 
dolgozunk együtt, de úgy érzem, jól 
fogunk együttműködni. És itt én is 
tudok majd a csoportok életében 
napi szinten is részt venni.

lésről, de mégis a 
komplex emberi nevelésre tenném 
a hangsúlyt. És ehhez hozzátarto-
zik a csalá

– Említette, hogy készítik a 
pedagógiai programot is. Mi az 
az egyedi jellemző, amit kiemel-
ne a szakmai programjából?

– A pályázatomban sokat írtam 
a művészeti neve

di tanácsadás is, hogy fel-
készült szakemberekként segítsük 
a párokat, hogy hitelesebb szülők 
tudjanak lenni. Természetesen, a 
zenét szeretném a mindennapjaink 
részévé tenni. Kodály-rajongó va-
gyok, aki a zenei nevelés lényegét 
abban látta, hogy hittel élő, gyö-
kereikbe kapaszkodó emberek le-
gyenek. Fontosnak tartom a ma-
gyarság-tudat elültetését a magyar 
dalok, mondókák révén, a népdalok 
pedig elsősorban a természetről 
szólnak, tehát máris ott a természeti 
és környezeti nevelés… Ezek hang-
zatos mondatok, amiket viszont 
aprópénzre kell váltanunk! Egyéb-
ként pedig nem térünk el a jó ma-
gyar bölcsődéktől, mert kiváló a 
bölcsődei alapprogram. De a leg-
fontosabb a gyermek jóléte! Hogy 
vidám napjaik legyenek a bölcső-
dénkben, és megkapjanak mindent, 
ami segíti a fejlődésüket. És vessző-
paripám a gyermekek jogainak tiszte-
letben tartása, a gyermekvédelem is. 

– Sára nemcsak a nevelés olda-
láról foglalkozik zenével, hanem 
koncertezik mint énekművész.

– 2010 előtt a Magyar Állami 
Operaház magánénekese voltam, 

operákban és operettekben énekel-
tem. A fiam megszületése után azon-
ban az Operaházban már kevesebb 
fellépést vállaltam, és jelenleg is é-
nekművészként koncertezek. Úgy 
érzem, így jobban, hitelesebben 
tudom megszólítani az embereket. 
Gyakran énekelek egyházi kórusok-
kal, az egyik ferences templomban 
állandó szólista vagyok.

– Mi volt az igazi hivatás-álma?
– Mindig szerettem szerepelni, 

de óvónőnek készültem, Kaposvá-
ron el is kezdtem az Óvónőképzőt, 
de fél év után otthagytam. Bende 
Zsolt, a neves énekművész ugyanis, 
akihez középiskolás koromtól jár-
tam énekelni hetente, Budapestre, 
azt mondta, hogy az én hangom-
mal operaénekesnek kell lennem. 
Így aztán a tanulmányaimat a bu-
dapesti Weiner Leó Zeneművészeti 
Konzervatórium magánének szakán 
folytattam, majd az Operaház Ope-
rastúdiójának ösztöndíjasa lettem, 
majd jött az Operaház és a szín-
házak. A családunkban senki nem 
volt művész, számukra ismeretlen 
világba kerültem, és nehéz pályára, 
de nem bántam meg. A gyermekem 
születése inspirált, hogy gyerek kö-

zönség előtt is szerepeljek. Az a 
legszebb, ahogy a kicsi gyermekek 
rácsodálkoznak az énekre, mint a 
karácsonyfán a fényekre… Majd 
innen jött a bölcsődei nevelés gon-
dolata is. A kettőt pedig jól össze 
lehet gyúrni. Már nem is tudnék 
másként élni, tudom, hogy nekem 
ezt csinálnom kell! Emellett még 
kirándultam a hitoktatás világába 
is, a római katolikus hittudományi 
főiskolán hittanoktató szakra jártam, 
egészen az államvizsgáig jutottam. 
Ovis hittant is tartottam, és három 
évig részt vettem a VIII. kerületi 
roma misszióban, ahol általános is-
kolásokat tanítottam. És ma születik 
meg a Zenét Másként Egyesület, 
amelyhez több művésztársam csat-
lakozott, hogy eljuttassuk minden-
kihez azt a csodálatos zenei örök-
séget, amit mi kaptunk. Élmény
látni, milyen szeretettel fogadják az 
emberek a muzsikát, és minden 
koncert óriási erőt ad!

– Cédén vagy online-felvéte-
leken is megjelennek?

– 2020-ban elkészültünk egy cédé 
felvételeivel, virágénekek és Mária-
dalok hangzanak el rajta, s Ének-
virágok címmel januárban kerül a 
közönség elé. 

– Kifogyhatatlan ötletekből, 
munkából, tanulásból.

– Azt hiszem, örök tanulás az éle-
tem, legutóbb az amatőr művészeti 

Az épület egy gyönyörűséges 
bölcsődének épült!
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nekiindulni 2021-nek. Szeretném 
továbbá, ha a tavalyra tervezett ötven-
alkalmas koncertsorozat idén meg-
valósulhatna, pályázati támogatásból, 
a határon túli területekre megyünk,
és zenei anyagokat is viszünk aján-
dékba a családoknak. Ott már Pátyot 
fogom képviselni.

Továbbá azt kívánom mindannyi-
unknak, hogy még inkább figyeljünk 
egymásra, az emberi kapcsolataink-
ra! És találjunk rá a tiszta forrásra!

a komplex emberi nevelésre 
tenném a hangsúlyt

csoportok mentora képzést végez-
tem el, ami a közösségszervezés 
területéhez tartozik. Minden mun-
kámat nagyon szeretem, a hivatá-
som egyben szolgálat is. 

– Hangszeren is játszik?
– Hároméves koromtól tanulok 

zenét, de hangszeren nem játszom 
profin. Tanultam hegedülni, brá-
csázni, furulyázni. Nemrég jött el 
hozzám lakni egy gyönyörű hang-
szer, a koboz, amin most tanulok 
játszani. A zene rendkívül fontos a 
kicsiknek, bizonyított, hogy például 
Mozart, Bach okosító zenét írtak, 
ha a gyerekek hallgatják, okosabbak 
lesznek tőle. Kiskorban rendkívül

jó hatással vannak rájuk például az 
ütőhangszerek is. De leginkább az 
énekhang! Minden gyereknek az 
anyukája, apukája hangja a legszebb, 
és minden anyuka tud énekelni. Ha 
valaki mégsem szeret, akkor mond-
jon mondókákat! Csak ritmus vegye 
körül a gyerekeket, mert az egész 
lényünk ritmusra működik, a szí-
vünk, a levegővételünk, és fejlődik 
az agyunk is a ritmus által.

– Sára! Ebben a világjárvány-
nyal terhelt időszakban milyen 
gondolatokkal, vágyakkal kezdi 
az új évet?

– Vannak bennem aggodalmak, 
de szeretnék imádságos lélekkel 

A 2021/22-es évi felvételi folyamathoz kapcsolódóan az előző évekhez hasonlóan most is megtartjuk az 
iskolánk iránt érdeklődő családok számára a hagyományos Pátyi Waldorf  Estek elnevezésű rendezvény-
sorozatunkat. 

PÁTYI WALDORF ESTEK 2021-BEN IS

Ezek során megismerhetik a Waldorf-pedagógia alapelveit, vala-
mint az iskolánk működését. Célunk, hogy az előadások, beszél-
getések segítséget nyújtsanak a szülők iskolaválasztásra irányuló 
megalapozott döntéséhez. Szeretettel várunk minden érdeklődőt 
programjainkra, ahol betekintést nyújtunk a Waldorf-pedagógiába 
és iskolánk életébe!

A programokat a pandémiás helyzet miatt most az előző évek-
től eltérően szervezzük, az előadások formátumát az aktuális 
járványügyi helyzetnek és a rendelkezéseknek megfelelően alakítjuk. 
A további részletekről a honlapunkon (patyiwaldorf.hu), Facebook 
oldalunkon (facebook.com/patyiwaldorf) adunk tájékoztatást, 
valamint e-mailben értesítjük az érdeklődőket, akik kitöltik regiszt-
rációs űrlapunkat.

A felvételi folyamatban az előadás-sorozat után a következő 
lépés, hogy a szülők gyermekük életútját leírják egy a pedagógusok 
által összeállított kérdéssor alapján és eljuttatják az iskolába a ki-
töltött jelentkezési lappal együtt. Ezután kerül sor egy a gyerekek-
kel történő játékos ismerkedésre, amelynek célja, hogy a jelentkező 
gyerekeket a lehető legjobban megismerjük, s eldöntsük, hogy iskola-

A felvételi folyamat részét képező előadássorozat végleges 
időpontjai: 2021. február 4., 2021. február 11., 2021. február 25.
A kezdési időpont egységesen 18.00 óra.

érettek-e, illetve hogy az iskola megfelelő-e az adott gyerek szükségleteinek. A játék közben a 
szülők képviselőivel beszélgetnek. Amennyiben a játék és a szülői beszélgetés után folytatódik egy család számára a folya-
mat, a pedagógusok személyesen is találkoznak a szülőkkel, hogy jobban megismerjék az iskolába jelentkező családokat.

Szeretettel várjuk előadásainkon az érdeklődőket! 

szülők a fenntartó és a 

Győr Sándor 



ÉLETMÓD

132021. január

IGAZOLT COVID FERTŐZÖTT ÉS KLINIKAILAG COVID GYANÚS, ENYHE TÜNETES BETEGEK TÁJÉKOZTATÓJA 

Minden hozzátartozóra a beteg egyén 
pozitív eredményétől vagy típusos tüneteitől 
számítva 10 napig karantén kötelezett-
ség vonatkozik, amit újra kell számítani, 
ha bárki másnál is tünetek alakulnak ki. 
10 nap után azt az egyént lehet a házi-
orvosnak feloldani, aki a saját tüneteitől 
kezdve 10 nap alatt teljesen meggyógyul 
és emellett 3 napja láztalan is, illetve ha 
kontakt volt és 10 nap alatt semmilyen 
tünete (láz, hőemelkedés, gyengeség, fejfájás, 
torokfájás, nátha, köhögés, hasmenés stb.) 
nem alakult ki. 

A fertőzött betegnek a lakásban masz-
kot kell viselnie, és a családtagoktól külön 
kell étkeznie és aludnia! Lehetőleg külön 
WC-t és zuhanyzót használjon. A közö-
sen használt felületeket rendszeresen fer-
tőtleníteni kell, illetve a beteg csak fertőt-
lenített kézzel nyúljon kapcsolóhoz, kilincs-
hez, csaptelephez, bármihez, amit más is 
használhat. A külön szoba, a szellőztetés 
nagyon fontos. A beszélgetést még maszkon 
át is minimalizálni kell, a távolságot tartani 
kell lakásban is.

A betegség többségében enyhe tünetekkel 
jár és spontán gyógyul. Táppénz igényt 
jelezzék orvosuknak, és értesítsék munka-
helyüket, hogy a háziorvos karantént java-
solt igazolt COVID-19 fertőzés miatt.
Az egy háztartásban élők is értesítsék  

Gyógyszerek folyamatosan legyenek ott-
hon, hogy hétvégén, rendelési időn kívül ne 
maradjanak e nélkül. Ezeket kevés kivé-
teltől eltekintve a háziorvos tudja felírni, és a 
háziorvossal egyeztetve szedhetők. 

A középkorú vagy idősebb, elhízott, 
dohányzó, ismert krónikus betegségben szen-
vedő egyének fertőzése esetén naponta 3x 
javasolt vérnyomást, hőt és pulzust mérni. 
Ha 120 feletti a pulzus, vagy 4-5 napon túl 
tart a láz, vagy hirtelen mellkasi fájdalom, 
gyakori rohamszerű fullasztó köhögés, pi-
hegő beszéd, fulladás, zavartság, látászavar, 
hallászavar, egyensúlyzavar, nagyon magas, 
vagy nagyon alacsony vérnyomás, vagy bár-
mely riasztó tünet alakul ki, akkor fel kell 
hívni a Mentőket (104)! 
Részletes tájékoztató:

háziorvosukat, munkahelyüket vagy okta-
tási intézményüket és maradjanak otthon, 
mivel szoros kontaktok! A karantént a 
háziorvos rendeli el és oldja fel. A házi-
orvosnak írják meg, hogy hol dolgozik, 
magas kontakt számmal dolgoznak-e, 
van-e a családban egészségügyi, szociális 
dolgozó, tanár, óvónő, buszvezető, vagy 
olyan családtag, akinek magas a kontakt 
száma. Ezeket is mérlegelnie kell a to-
vábbi teendők, és tesztelés szükségessége 
kapcsán. Munkahelyen érdeklődjenek, 
hogy vannak-e még panaszosok, van-e 
COVID beteg. Ha igen, haladéktalanul 
jelezzék ezt is, valamint a családtagok 
megbetegedését is!

A kapcsolatot legalább 2-3 naponta, 
illetve szükség esetén naponta kell tartani 
a háziorvossal! Cukorbetegek végezzenek 
naponta 3x vércukor önellenőrzést (éh-
gyomorra, ebéd után 2 órával, lefekvés 
előtt). Heves, kínzó köhögés esetén azonnal 
hívják a háziorvost vagy az ügyeletet! 
Légszomj esetén azonnal mentőt kell hívni! 

Enyhe lezajlású igazolt vagy esetleges 
COVID-19 esetén is az első tünettől 10 
napig otthon kell maradni, közösségbe 
menni nem szabad! PCR/antigén gyors-
teszt vizsgálat ismétlést csak bizonyos 
munkakörök esetén fontos kérni. Ameny-
nyiben járványügyi, klinikai szempontból 
nem indokolt az ismételt antigén gyors-
teszt vagy PCR vizsgálat, de a munka-
hely ragaszkodik hozzá, akkor annak 
költségét a munkahely kell, hogy viselje.

Fogamzóképes hölgyek esetén a váran-
dósság tényéről és idejéről is értesíteni kell 
a háziorvost. Szoptatni maszk hordása 
mellett szabad.

Garatfertőtlenítés céllal chlorhexidin 
tartalmú öblögetőt javaslok vásárolni. Gyó-
gyászati célú ezek közül a Corsodyl oldat, 
amit bármely drogériában, nagy bevásár-
lóban is lehet kapni, nem csak patikában. 
Ezt naponta kétszer javasolt használni 
3-4 napig. Emellett (hígabb chlorhexidin) 
tartalmú szájvíz használata  javasolt, és
cukormentes, extra mentolos szopogató cuk-
rok (közértből bármelyik) folyamatos  

Hónapok óta élünk együtt a Covid-19 vírussal, számtalan információ ér bennünket mindenfelől, amely-
ben nehezen igazodunk el. Az alábbiakban Dózsa Katalin háziorvost kértük meg, hogy foglalja össze a 
legfontosabb tudnivalókat a fertőzött betegekkel kapcsolatban. (A Szerk.)

használata (amíg érzi a torkát, fél, 1 óránként 
használja ezeket, vegyen akár többfélét). A 
fogkefe fejét használat után áztassa chlor-
hexidin tartalmú szájvízbe, és ahogy gyógyul, 
dobja ki, cserélje le a fogkefét. Mások fog-
keféjével az Öné ne érintkezzen, a fogkrémet 
a fogkefén nem szabad lehúzni. Ha ez meg-
történt, inkább dobják ki a tubust. A 
betegség lezajlása után az orrcseppet is ki 
kell dobni (ha szükség volt rá), ne használ-
ják fel a továbbiakban! A mosogatószivacs 
is kidobandó, illetve ne használjanak közöset. 

Naponta 3000 egység D3 vitamin, 500 
mg C vitamin, 2x1 tbl Neuromultivitamin 
EP tabletta, cink és vas tartalmú étrend 
kiegészítő fogyasztása javasolt. 3 napnál to-
vább tartó láz esetén antibiotikumra lehet 
szüksége! Idősebbek, magasabb szív és érrend-
szeri kockázatú egyének számára javasolt 
egy hónapig napi 100 mg Aspirin szedése, 
amennyiben nem szednek más vérrög kép-
ződés gátló szert, vagy alvadásgátlót. Napi 
40 mg famotidin (Quamatel, Motidin, Apo-
famotidin) szedése előnyös lehet, de kellő 
mennyiségű bizonyíték még nem áll rendel-
kezésre. Az Allergodyl orrspray használata 
hasonlóan megfontolható, kevés egyelőre a 
bizonyíték. A fertőzött beteg életkora, álla-
pota szerint különböző mértékű felügyeletet 
igényel, amiért hívja a háziorvosát, amennyi-
ben Ön krónikus betegséggel él, különösen, ha 
cukorbeteg, krónikus szívbeteg, tüdőbeteg. 

Mielőbbi jobbulást kívánok!

Amennyiben bárkinél kifulladás, beszéd 
közben pihegés, elcsukló beszéd (nehézlég-
zés), mellkasi fájdalom, látászavar, heves 
szédülés, összeesés, zavartság jelei, szaglás vagy 
ízérzés zavar alakul ki, azonnal orvoshoz kell 
fordulni! Hirtelen mellkasi fájdalom, fulladás, 
tartós magas láz, zavartság, látászavar, heves 
szédülés vagy bármely szokatlan tünet esetén a 
Mentőszolgálatot kell hívni, szaglás-ízérzés 
zavar, láz esetén engem, vagy az ügyeletet.
Mentők: 104, Ügyelet: 06-23-310-125
Kérem, hogy a háziorvosi iránymutatást 
szigorúan tartsák be! 

Dr. Dózsa Katalin
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– Különleges időpontban vette 
át a körzetet: Gurin doktor úr után 
több hónapig nem volt betöltve 
a praxis, ráadásul egy világjárvány 
első felvonásának elején jártunk. 
Mi várta áprilisban?

– Nagy várakozás, és megnöve-
kedett ellátási igény fogadott. Feb-
ruártól Pózmán doktornő és Kristó 
Sarolta körzeti ápoló rengeteg több-
letmunkával derekasan helytálltak, 
megtették a maximumot. A járvány 
miatt több változtatás is történt: a 
kontakt ellátás lecsökkent, míg a te-
lefonos konzultációk hirtelen meg-
növekedtek. Emellett az elektroni-
kus levelezés egy újabb csatornát 
teremtett, s ezáltal a fiatalabb kor-
osztály is megjelent, akik nemigen 
fordulnak orvoshoz. A krónikus be-
tegek közül eleinte sokan féltek a 
vírusfertőzéstől, és nem mertek el-
jönni a rendelőbe. Sok esetben ez 
komoly kockázatot jelentett a beteg 
számára. Magyarországon amúgy 
is az egyik legnagyobb probléma, 
hogy a betegek túl későn fordulnak 
orvoshoz. Nagy stresszt okozott 
számomra, hogy a magas kockázatú 
betegek időben kapjanak ellátást. A 
sürgős eseteket behívtuk a rendelő-
be. Így láttunk el például több mély-
vénás trombózisos beteget, de lát-
tunk napokig otthon „tartogatott” 
infarktust is. Hála Istennek mind-
nyájuk állapota rendeződött. A má-
jusi nyitást követően pedig olyan 
betegforgalom-növekedés indult, 
amit még sosem láttam több mint 
10 éves gyakorló háziorvosi pályám 
során. A dömping, nem csillapodott 
nyáron sem, és novembertől az in-
fluenza elleni védőoltások is emelték 
a betegforgalmat. A legnehezebb 

„Január elseje talán a legalkalmasabb” – mondta Dózsa Katalin doktornő nem kis meglepetésemre, 
amikor időpontot egyeztettem vele erre a beszélgetésre. Ugyanakkor mégsem rendkívüli válasz ez egy 
orvostól, ha visszatekintünk 2020-ra, vagy az évkezdetre gondolunk. Dózsa doktornő áprilistól helyette-
sítette Gurin doktort, januártól pedig saját praxisa lett a körzet. Beszélgetésünkben szó esik a járvány-
helyzetről, tűzoltásról és betegségmegelőzésről, kutatásról és gyakorló orvoslásról, valamint bepillant-
hatunk a doktornő személyes élettörténetébe is.

Mélyebben megérteni

BESZÉLGETÉS DÓZSA KATALIN HÁZIORVOSSAL

november-december folyamán volt: 
addig átlag napi 60–70 beteget lát-
tunk el (telefonon, e-mailen és sze-
mélyesen), év vége felé előfordult a 
100–110 fő is naponta. Rengeteg az 
e-mail, amiket rendszerint éjfélig 
olvasok. Nehéz hónapok ezek mind-
nyájunknak: egészségügyieknek és 
betegeknek egyaránt. Előfordult pá-
nik a betegek között, amit megértek, 
és igyekszem emberséggel kezelni.

– Katalin, miért döntött mégis 
a pátyi körzet mellett?

– Gurin doktor úr és Pózmán 
doktornő kerestek meg 2020 feb-
ruárjában. Éppen akkor, amikor ma-
gam is azon gondolkodtam, hogy 
végre saját praxist vállalok a korábbi 
évek helyettesítései után. Több he-
lyen dolgoztam helyettesítő házior-
vosként, Pátyon is néhány alkalom-
mal. 

– Miért a helyettesítést válasz-
totta eddig? 

– Kisgyermekek mellett bölcsebb-
nek láttam helyettesítést vállalni, 
plusz nem is volt anyagi lehetősé-
günk arra, hogy praxisjogot vásá-
roljak. Most a praxisjogot állami és 
önkormányzati támogatással tudtam 
megvenni. Emellett  a Semmelweis 
Egyetem Közszolgálati Karának ku-
tatója lettem. 1999-ben végeztem 
az Egyetemen, majd 2001-ben már 
orvosként szereztem a másoddip-
lomámat egészségügyi szakmene-
dzser szakon. Ezután kezdtem meg 
háziorvosi szakképzésemet, és köz-
ben születtek a gyermekeink, egymás 
után három. Velük hét évig voltam 
otthon. Részben miattuk is válasz-
tottam az elméleti kutatómunkát. 
Másrészt az egészségügyi rendszer 
működésének, problémáinak meg- 

értése érdekelt. A rendszerszemlélet 
mindig is elválaszthatatlan volt a 
gondolkodásomtól, a problémae-
lemzés vonzott. Végzős egyetemis-
taként érzékeltem, hogy nagy baj 
lehet a magyar egészségüggyel, és 
szerettem volna jobban átlátni, meg-
érteni. Gyakorló szakorvosként ku-
tathatok, ami nagy előnyt jelent. 
Közgazdászokkal, matematikusok-
kal dolgozhatok együtt. Ők pro-
fesszionálisan képesek adatokat ele-
mezni, de az adatok megfelelő ér-
telmezéséhez és a helyes probléma 
felvetéshez az ő nyelvüket is meg-
értő orvosok kellenek.

– Jól gondolom, hogy első-
sorban gazdasági elemzéseket 
készítenek?

– Nem kizárólag, hanem adott 
betegek tömegeinek sorsát vizsgál-
juk, akiknek az ellátását folyama-
tosan javítani kell. Például adott idő-
szakban a magyar cukorbetegeknél 
hány amputációt végeztek, vagy 
hányan vakultak meg közülük, ami 
korai diagnózissal, jobban szerve-
zett ellátással megelőzhető lett volna. 
Azzal foglalkozunk tömören, hogy 
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ilyen döntést is, nem élek csőbe zárva, 
álmodhatok nagyot! Mindez érett-
ségi előtt, novemberben történt. A 
felvételi tárgy pedig fizika és bioló-
gia volt, miközben előtte én „gyógy”-
fizikára jártam. A felkészítő tanár 
azért vállalt el, mert úgy ítélte meg, 
hogy a matektudásom erős (hála 
kiváló tanáromnak). Így is lehetetlen-
nek tűnt négy év anyagát pár hónap 
alatt átvenni. Nem is sikerült, de a 
tanárom azt mondta, „ami nehéz, 
azt átvettük, tehát tudod, ami pedig 
könnyű, azt meg ott fogod kitalálni”. 
Ebben igaza lett. Kalandos felvételi 
volt, de a maximális pontszámból 
végül alig veszítettem.

– Mikor költöztek Pátyra?
– 2007 óta élünk a faluban, a 

szakvizsga előtt Dr. Becka Éva rezi-
dense voltam, majd ő is hívott a 
körzetébe. A nővéremék 2000 óta 
élnek itt, és noha budapestiek va-
gyunk, nem akartunk a fővárosban 
maradni, a gyökereink vidékre nyúl-
nak. A helyi református közösség-
ben hamar otthonra találtunk, évekig 
kéthetente szolgáltam Vizi Istvánné 
tiszteletes asszonnyal, bibliaórát, ima-
órát tartottunk.

– A férje mivel foglalkozik?
– Baleseti és ortopédsebész, az 

Országos Baleseti Intézetben dol-
gozik.

– Mennyi idősek a gyerekek? 
– 15, 17, 18 évesek, és egyikük 

sem szeretne orvos lenni, talán nem 
véletlen… Az ügyeletek rendesen 
beleszóltak minden második hét-
végénkbe. Igyekeztünk kárpótolni 
őket, talán sikerült is, de hálás vagyok 
a türelmükért, amint a férjem támo-
gatásáért is. 

– Hogyan látja az egészségügy 
helyzetét Pátyon? 

– Példa értékű, ahogy a pátyi 
önkormányzat bánik az egészség-
ügyi szolgáltatókkal! Vannak kollé-
gáim, akik százezreket költöttek vé-
dőeszközökre, fertőtlenítőszerekre 
a pandémia alatt, amit nekünk nem

mit jelent a betegségek terhe egyéni 
és társadalmi szinten. Ezekkel az ada-
tokkal érvelünk, amikor arra hívjuk 
fel a figyelmet, hogy ne tűzoltás mód-
jára működjön az egészségügyi ellá-
tórendszerünk, hanem az emberek 
időszerű, adekvát ellátásban része-
süljenek, hogy minél tovább ma-
radjanak egészségesek, ill. minél 
kevésbé legyenek hosszabb távon 
betegek.

– Ezután csak a gyakorlatban 
segíti a pácienseit, vagy a kuta-
tástól sem válik meg?

– A kutatást továbbra sem adom 
fel, szeretnék továbbra is segíteni 
abban, hogy a kollégáimnak és a 
betegeknek is könnyebb legyen az 
élete. A két terület erősíti egymást. 
Az elemzői gondolkodás inspirál a 
betegellátás során is. Ha a betegek 
értik a saját problémájukat, akkor 
sokkal sikeresebb lesz a gyógyulásuk. 
Ez a munkamódszer persze több 
terhet ró az asszisztensemre, Sarol-
tára, de nagyon jól értjük egymást. 
Mi társul szegődünk a betegek mellé, 
és – a lehetőségeken belül – minden 
segítséget megadunk ahhoz, hogy 
a betegségük alakulását önmaguk is 
képesek legyenek sikeresen befolyá-
solni. 

– Katalin mindig orvos akart 
lenni?

– Régésznek, történésznek ké-
szültem, de az idegen nyelveket is 
szerettem. Magyar- történelem fakul-
tációra jártam a gimnáziumban, de 
valahogy nem volt békességem ab-
ban, hogy történész legyek, mert 
éreztem, hogy mást kellene válasz-
tanom. A Radnóti Miklós Gimná-
ziumba jártam, és az osztályfőnö-
köm, aki remek biológia-kémia tanár 
volt, egyszer azt mondta, hogy 
„belőled kiváló orvos lenne”. Na-
gyon meglepett, de egyből örömöt 
éreztem. Magamtól nem mertem 
erre gondolni, és addig senki sem 
mondta. Akkor megértettem, hogy 
megvan a szabadságom, hozhatok 

kellett. Nem tudtam olyat kérni, amit 
ne teljesítettek volna, vagy amiben 
ne segítettek volna. És ez nem ud-
variasság részemről, hiszen nemrég 
vezettem egy kutatást a magyaror-
szági praxisközösségekről, és higgye 
el, ez az önkormányzati tehervállalás 
nem általános a magyar alapellátás-
ban. 2020 végétől tudjuk követni a 
magas kockázatú fertőzött betegeket, 
így szükség esetén időben kerül-
hetnek kórházba (mindhárom felnőtt 
praxisban megvan a lehetőség). A 
rendelőket éjjel germicid lámpák 
fertőtlenítik. Ezekről is az Önkor-
mányzat gondoskodott.

– Mit kívánna, mint körzeti 
orvos 2021-re?

– Egészségtudatos életvitelt min-
denkinek! A krónikus betegeket jól 
gondozott állapotban látni… És leg-
főképpen maszkmentességet újra, 
járvány nélkül. A járvány alázatra tanít. 
Mérlegre kerültek a kapcsolataink, 
és az egész eddigi életvitelünk. Úgy 
gondolom, hogy az erős közösségi 
identitással rendelkező országok – 
mint például Kína, Dél-Korea – lesz-
nek sikeresek, és az individualista tár-
sadalmak maradnak majd alul. Ez 
jól látszott eddig is a járvány alaku-
lásán. Fontos, hogy az egyéni érde-
keinket tudjuk most a közösség, és 
köztük a fertőzésnek jobban kitett 
egyének javára hátrébb sorolni. Nagy-
ban múlik 2021 kimenetele azon, hogy 
mennyire tudunk következetesen a 
közösség javára dönteni, és hogy 
kikre hallgatunk: „Facebook hanga-
dókra”, vagy hozzáértő, hiteles szak-
emberekre. Remélem, hogy a higi-
énés fegyelem mellett sikerül magas 
átoltási arányt elérni hazánkban. Kívá-
nom, hogy sikerüljön minél hama-
rabb, hogy ne kelljen még nagyobb 
árat fizetni sem életekkel, sem a tönk 
szélére került családokkal.

Mi társul szegődünk 
a betegek mellé
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Múltidéző

A bölcsőde után az óvoda évtizedeit tekintjük át a Múltidézőben. E gondolat előfutára már megvalósult 
2012-ben, amikor 100 éves volt a PÁTYI ÁLLAMI KISDEDÓVÓ. A most induló sorozatunk ezt a 
kutatást kívánja tovább gazdagítani néhány dokumentummal.

2. KÉP – A második kép kis táblácskáján 1931-
es dátum olvasható. A fiatal Czuczorné Márta óvó 
nénit több mint 80 kisgyermek veszi körül!! Ma 
szinte elképzelhetetlen, hogy dajka nélkül egy 
szál hegedűvel, mesemondással, verstanítással, 
énekes körjátékkal, tánctanítással úgy lefoglalta a 
gyermekeket, hogy évtizedek múlva is elismeréssel, 
szeretettel és tisztelettel beszélnek róla. A régi 
óvodások tízórait otthonról vittek és csak délig 
voltak óvodában.

      PÁTYI ÁLLAMI KISDEDÓVÓ 

1. KÉP – Ilyen kivétel az első kép – Rokaly Péter gyűjtemé-
nyéből való képeslap – az egyetlen, amelyen jól látható a 
nagykapu bejáró, amitől balra, az iskola felé az intézmény nagy 
és az udvar felől egy kis terme, jobbra a községháza felé az 
óvónői szolgálati lakás épült anno.

A Pátyolgató óvoda vezetője, Demény Erika és mun-
katársai nagyszabású ünnepséggel és kedves műsorral 
ajándékozták meg a közönséget. Stafanné Rokaly Elvira 
óvónő kutatómunkájának és elkötelezett segítőinek 
köszönhető, hogy a nevezetes alkalomra egy máig 
emlékezetes óvodatörténeti kiállítás, valamint a múlt 
emlékeiből egy kiadvány készült el, amit a résztvevők 
a kezükbe kaptak. A száz év legfontosabb eseményeit, 

változásait kronológia szerint számba vették, szöveg-
gel, személyes visszaemlékezéssel, fotókkal színesítet-
ték ezt a jubileumi füzetet. Az ünnepségre meghívott 
szülők és vendégek ma is szívesen lapozgatják a múlt-
nak ezen emlékét.

Sorozatunkban tehát nem ismételni – egy-két kivé-
tellel –, hanem bővíteni szeretnénk az eddig megjelent 
kiadványok kép- és ismeretanyagát.

1 

2 
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Szabó Andrásné – Páty Faluközösségért Alapítvány

3. KÉP  – Az 1935-ben készült fotón az óvodáskorú apróságok 
között az első sorban a két fehér ruhás vendég gyermek még 
alig múlt egyéves. A középen ülő a kép adományozója, Kovács 
Sándorné Kecskés Etelka, a másik Nagy Lajcsi, ők az iskola 
mellett laktak.

 Ha valaki az idősebb korosztályból magára ismer, vagy a leszármazottak felismerik szüleiket, kérem hívjanak a
 számon, vagy írjanak a  e-mail címre.

Már most jelzem, hogy örömmel várjuk a jelentkezőktől azokat a képeket, amelyek az 1945–1995 közötti 
időszakot örökítették meg, és szívesen közzétennék a hozzáfűzött szöveggel együtt.

Vírusmentes boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónak!

 
06-30-680-2448 klarajozsa@gmail.com

3 

4. KÉP – Ezt a képet az adományozó Polgár Istvánné Újvári Irma által írt szöveggel adjuk közre.

5. KÉP – A felvétel 1939-ben készült, feltehetően március 15-ei 
ünnepséghez kötődik, mert a kislányok magyar ruhás öltözete, a 
fiúk kokárda kitűzője erre utal. A kép adományozóját, Nagy 
Lajosné Vázsonyi Kató óvó nénit már sajnos nem tudjuk 
megkérdezni.

5

4
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„…A szép, a jó, a hasznos,/ mihelyt elkészül, az élethez áll.” – fogalmaz Illyés Gyula. Darabán-Kőszegi 
Alexandra tavalyi akciója az élethez állt, és idén is megvalósult a Zsámbéki-kanyarban: e vírusfélelemben 
bezárkózott mindennapjainkban az ünnepváró kalendárium kinyitott ablakokat, kapukat és szíveket… 
Alexandrától pedig megtudhatjuk a részleteket. 

2021. január
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Hagyomány lett a közösségépítés

ÉLŐ ADVENTI KALENDÁRIUM

„A 2020-as évünk rendhagyóra sikeredett, a vírushelyzet 
miatt minden másképp alakult, mint terveztük – kezdi az 
idei szervezés történetét a pátyi ötletgazda. – A tavalyi 
évben első ízben, általam megszervezett és nagy sikert elérő élő 
adventi kalendáriumot azonban idén is megrendeztük a 
Zsámbéki-kanyarban. Mivel a pandémia okán a legtöbb 
közösségi program elmaradt, Alexandráék úgy gon-
dolták, hogy az adventi időszak egészségügyi sétáinak 
lehetőségét, az ablakkereséseket, a díszítés, a készü-
lődés örömét nem szeretnénk elvenni. „Az adventi 
időszakban tehát minden nap másik háznál világított az 
aznapi szám, előzetesen kiosztott, titkos sorszámok alapján. 
Végül, 24-én egyszerre világított az összes ablak/kerítés. Hogy 
melyik nap, merre kellett indulni, azt feladvány, vers segítette. 
Ennek megjelenését izgalommal várta mindenki. Aki megfejtette, 
minden délután útnak indulhatott, hiszen a szerencséseket meg-
lepetés várta.” Természetesen, maximálisan figyelembe 
vették a kötelező előírásokat. „A séták ideje alatt is mindig 
próbáltunk az adott járványügyi helyzetnek és szabályozásnak 
megfelelni. A korlátozások engedélyezték a délutáni/kora esti 
sétákat, de célunk volt mindezt gyülekezésmentesen, távolság-
tartással és minden óvintézkedés mellett véghez vinni” – mondja.
A Szenteste napját pedig igyekeztek még különlege-
sebbé tenni: „december 24-én, az adventi kalendárium utolsó 
napján, lezárásként a számkeresőket egy közös fenyőfa várta, 
melynek ágain emlékbe elvihető díszek tündököltek.” Meg-
tudtuk azt is, hogy este aztán több mint 40 család 
karácsonyfáján díszelgett ugyanaz a csillagocska. Az 
egész adventben pedig naponta 100–130 ember za-
rándokolt a számos házhoz, illetve tett valamit a közös 
készülődéshez. Kisbabák, óvodáskorú gyermekek, 
iskolások, fiatalok, idősek – minden korosztály csatla-
kozni tudott a közösségkovácsoló kezdeményezéshez. 

A visszajelzések pedig magukért beszélnek: 
„Nagyon és szívből szeretnék gratulálni ehhez a kezdeménye-
zéshez! Illeszkedik a karácsonyváráshoz, ami így nemcsak a 
karácsonyi ajándék hajkurászásáról szól. Szóval, ez így töké-
letes! És bár nem vagyok részese a járkálásnak – „csak” a 
gyerekeim mennek rendszeresen –, nevükben is köszönöm szépen!”
„Imádom ezt a kezdeményezést, örülök, hogy ilyen összetartó és 
jókedvű a helyi közösség!”

MSK z

„Aki magot szór ablakába
És gyertya vár az asztalán.
A várók nem várnak hiába.
Egy angyal kopogott talán?...”

 

Szabó T. Anna: 
Az ünnep azé, aki várja

Fotóriport a 24. oldalon, fotók: Darabán-Kőszegi Alexandra
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JÁNOS-NAPI BORSZENTELÉS
A gyógyító nedű

Az elmúlt évek hagyományait követve december 
27-én, Szent János napján Harkai Gábor atya 
megszentelte a megjelent gazdák borait a Pince-
hegyen. 

A szokás a 13. században Németországból terjedt 
el, s átkerült hozzánk is. A hagyomány szerint János 
napja a bor megáldásának ideje. Hajdanán ezen a napon 
a szőlőtermesztő területeken minden család bort vitt a 
templomba, hogy a pap áldását kérje rá. A borászok 
minden hordóba belecseppentettek a szentelt borból, 
ami hitük szerint elősegítette a következő évi jó bor-
termést.

A szentelt bornak e mellett a néphit olyan erőt is 
tulajdonít, amivel beteg embert és állatot is gyógyítani 
lehet.

A Jánosáldás kifejezésünk pedig a búcsúzás előtti 
utolsó pohár bor elfogyasztását jelenti, amit egyfajta 
áldásnak is tekintenek: „Szent János áldása maradjon a 
hajlékon is, meg az elmenőkön is!” Szent János az egyik 
legihletőbb hatású alak a néphagyományban, nagy 
tisztelet övezi máig. Az egyetlen apostol, aki fiatalabb 
volt Jézusnál és természetes halállal halt meg, noha 
meg akarták mérgezni. Ő azonban áldást mondott a 
mérgezett bor fölött, megitta és semmi baja nem lett. 

MSK z

„Szent János áldása szálljon ezen házra, 
Minden rokontokra, atyafiságtokra, 
Szomszédjaitok és jóbarátitokra!”

ÉGETÉSI TILALOM JANUÁR 1-TŐL! 
2021.01-től szigorúan tilos az avar és kerti hulladék szabadtéri égetése. Az irányított égetés (jellemzően tarlóégetés) pedig bejelentésköteles, 
s egyéb jogszabályokhoz igazodik. (Bővebben:  Katasztrófavédelmi Igazgatóság www.paty.hu) !!



„Hulló könnye záporán át
 alig látja Jézuskáját.
 A sok pásztor mind muzsikál.
 Meg is kéne szoptatni már.
 Kedves három királyok,
 jóéjszakát kívánok!”

József Attila: Három királyok, 
1929. december, részlet
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A karácsony számomra közösségi ünnep, a család együttléte, de egyben a befelé fordulás, az elmélyedés 
ideje is. Mert – lehetünk hívők vagy hitetlenek – részesei vagyunk kultúrkörünk legnagyobb és legmeg-
határozóbb misztériumának, aminek szép jelképe karácsony előtt az évről évre felállított betlehem. Mi 
ide tartozunk, a betlehem hozzánk tartozik. 

KARÁCSONYI GONDOLATOK, AVAGY A PÁTYI BETLEHEM ELŐTT

Nem hiszem, hogy lenne ember, aki Kazinczy Fe-
renc, Arany János, Ady Endre, Babits Mihály, Karinthy 
Frigyes, Radnóti Miklós, József  Attila, Weöres Sándor, 
s sokan mások sorain nevelkedve, megilletődés nélkül 
menne el egy-egy szépen megfogalmazott, a gondo-
latot kivetíteni képes betlehem előtt.

Ritkán, de vannak csodák! Persze, mindenkinek 
más és más lehet csoda! Van, akinek a születés-újjászü-
letés az, van, akinek egy bensőséges táj az általa kedvelt 
legszebb napszakban, van, akinek egy kedvenc érdeklődé-
sének tárgyában történő adott, már nem is várt esemény, 
van, akinek a köröttünk levő dolgok esztétikája, az 
egymás mellé kerülő dolgok és események összefűző-
dése, a múltból a mába belőlük áradó gondolatok, 
üzenetek…

Ami csodának napjainkban Pátyon vagyunk tanú-
ságot tevő részesei, hosszú évekből eredezik. Egyik 
része már jó húsz éve bontakozik és teljesedett ki mára, a 
másik először öt éve jelent meg közöttünk, de az idei 
karácsonyra érett igazán be. Külön, külön is megszó-
lítja az embert mindkettő, mert olyan esztétikai telje-
sítmények, amelyekből áradnak a gondolatok…
Ebben az évben ez a két alkotás egyesült és még 
hatalmasabbá lett. Életre kelt a misztérium, létrejött a 
csoda! A Gutowski Róbert tervezte katolikus templom 
ölelésében teljes pompájában bontakozik ki Rokolya 
Péter betleheme. 

Szenteste vacsora után nagycsaládostól összecuccol-
tunk, kimentünk és ott álltunk a templomkertben a 
szelíd esőben. Többen is kijöttek, más családok is voltak 
köröttünk. Csendben néztük az installációt, a fényjá-
tékot. Beszélgettünk, sokan fényképeztek. 

Az ország legszebb betleheme született meg itt, a 
hozzá illő környezetben. 

A minimalista vizuális megközelítésben eszme, 
funkció ötvöződik harmóniában. Gondolatok tér- és 
időbeli találkozása. És a két alkotó, Gutowski Róbert 
és Rokolya Péter itt él közöttünk, mindketten pátyi 
lakosok.

Köszönet ezért, teljessé tették a Szentestét.

Fotó és szöveg: Ritecz János 

Az új katolikus templom fogadóterében is egy betlehem várta az ünneplőket. (A Szerk.)
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EGY AKKUMULÁTOR 

EZER LEHETŐSÉG. 

FORRADALMI MEGOLDÁSOK 

A KERTBEN ÉS A MŰHELYBEN. 

KÁBELEK NÉLKÜL SZABADON.
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AUTÓMENTÉS
DARUS AUTÓMENTÉS HELYBEN

06-309-323-044
WWW.AUTOMENTES-SZALLITAS.HU

Proviszer alkusz Kft.
BIZTOSITÁSI IRODA PÁTY

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

Mobil: (30) 670-6166; (70)330-8505
email: info@tuti-biztos.hu

nyitva tartás:
h-sz-p: 13:00-19:00

k-cs: 9:00-19:00

dr. Kende Réka
ügyvéd

Jogos a kérdés.
Tanácsadás Okiratszerkesztés   Képviselet • •

Tel.: +36 20 418 8140
Email: kende.reka@drkende.hu

Web: www.drkende.hu

Páty Önkormányzatának lapja

 kurir@paty.hu 
vagy 

06 (23) 555 532

HIRDESSEN ÖN IS 
A PÁTYI KURÍRBAN!

Bővebb információk:
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Számítógépe vacakol? Megoldom!
Lefagy, lassú, vírusos, újat szeretne?
Hívjon bártran, megtaláljuk az Önnek ideális megoldást! 
Otthonában, rövid idő alatt, garanciával javítom meg beteg gépét.

szamitogeporvos.wordpress.com           

Hívjon most: 06 20 9438 623
szamitogeporvos@gmail.com

ifj. Lukács Gábor
 Páty

Csatlakozz TE is!

*Részletes feltételek az elfogadóhelyeken.

-10%
H-P: kivéve napi menü

CUKORBORSÓ
Kertvendéglő

PÁTY 
KÁRTYA

Ajándékbolt

-10%
PUPÁK ZAMAT 

-5%
Natúrbolt

Rákóczi út 11.

-10% 
VIRÁGBOLT

-5%
CAFFE TREVI

Cukrászda

zwei.hu
-20% 

Táskabolt

Érdemes igényelni a pátyi vállalkozásokat 
és vásárlókat összekötő Páty Kártyát, mellyel 
egyre több helyen lehet kedvezményhez jutni.
Az igénylőlap a www.paty.hu oldalon, a Páty Kártya menüpont alatt található.
A kitöltött és aláírt nyomtatványokat postán vagy e-mailben lehet visszaküldeni: 

 illetve címekre.2071 Páty, Kossuth L. u. 83.,  ugyfelszolgalat@paty.hu 

PÁTY
KÁRTYA

Minta Domonkos

 
www.facebook.com/patykartya 

További információk: 
weboldal www.paty.hu Páty Kártya menüpont

Csatlakozz elfogadóhelynek!

Igényeld vásárlóként!
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