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Páty Önkormányzatának lapja

Áldott, békés ünnepeket és boldog újévet! 
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  Itt van a szép, víg karácsony,

Élünk dión, friss kalácson:

mennyi finom csemege!

Kicsi szíved remeg-e?

Karácsonyfa minden ága

csillog-villog: csupa drága,

szép mennyei üzenet:

Kis Jézuska született.”

”

(Dsida Jenő)



L PJEN BELJEBB!É

„Járok a karácsonyi világban, és úgy érzem, 
minden léptemmel tisztább és igazabb leszek. 
Valami csendesség van ma a világban, 
s láthatom azt, amit a köznapokon 
oly sokszor keresek, és sohasem találok: 
az életet...“

Alapító:
Fotó: 

Főszerkesztő: Szerkesztőség címe, elérhetősége:

Kiadó: Lapzárta:
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MSK z tördelés, korrektúra

Kosztolányi Dezső



A 2020-as évre rányomta a bélyegét a koronavírus világjárvány, ennek ellenére nem 
lehet azt mondani, hogy sikertelen lett volna Páty életében. Több nagyobb és számos 
kisebb beruházást, illetve fejlesztést is sikerült befejezni, vagy elindítani, ahogy azt a 
novemberi számban Somogyi Farkas Tamás alpolgármester összefoglalta. Jövőre, 
hosszú évek kihagyása után, ismét lesz önkormányzati fenntartású bölcsőde telepü-
lésünkön, ami örömteli és mindenképpen kiemelkedik az eredmények közül.

Székely László – polgármester

 „Van néha olyan pillanat
 mely kilóg az időből,” 
Weöres Sándor gyönyörű sorai az Istenre találásra vonatkoznak a maguk 
szövegkörnyezetében, számomra mégis e mostani advent és karácsony 
kivételességét fogják szavakba.

Mert mintha kilógnánk az időből, sőt, a térből is: a hétköznapjaink 
rendjét új szabályok határozzák meg, ünnepeinkben éppen a közösséget 
nem élhetjük meg, vagy csak egészen szűkre szabva.

Irodalmi beszélgetések, borverseny, faültetés, szemétszedés, Márton 
napi lámpás felvonulás – mindezek elmaradtak idén, és még karácsonyi 
vásáron sem találkozhatunk. 

Hál’ Isten, azért épül a bölcsőde, utak újulnak szerte a faluban, fejlődik 
az egészségügyi ellátás, működik óvoda, iskola, sikereket halmoz az ifjú 
sakktehetség… De a meghittséget, az elcsendesedést, az egymás és a 
teremtő felé fordulást most otthon kell megteremtenünk! S lehet, hogy 
még fehér karácsonyunk se lesz? Vagy mégis? 

Mindezekről bővebben is olvashatnak mostani lapszámunkban, amit 
szeretettel ajánlok figyelmükbe Karácsony havában. S kívánok a Pátyi 
Kurír minden olvasójának áldott, békés ünnepeket és vírusmentes, boldog 
újévet!

MSK zSzádváriné Kiss Mária – főszerkesztő

OTTHON KELL

Önkormányzati hírek

Életmód

Bocskaisokkk
Pátyolgató Óvoda
Kulturális Örökségnapok
Interjú
Páty SE Sakk
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Számos tervünk van a következő évre is, amelyekhez keressük a lehetséges forrásokat, tárgyalunk, lobbizunk és 
reménykedünk, hogy minél hamarabb túljut az ország a nehézségeken. Amint valamelyik elképzelés realizálódni 
látszik természetesen bejelentjük.

Rendhagyó lesz az idei adventi időszak és a karácsony, mint ahogyan szinte az egész évünk. Elmaradnak a 
vásárok, a közös programok, a céges vacsorák, a nagyobb búcsúztatók. A folyamatos nyüzsgés helyett a családok 
szerepe talán még jobban megnő, mint általában.

Az év végéhez közeledve advent mindig jó alkalom a lelki megújulásra, a lelassulásra, az elcsendesedésre. Úgy 
tűnik, idén ez a fránya vírus is „besegít” mindebbe. Megtanít nemet mondani, lemondani, türelmesnek lenni és 
értékelni az apróbb örömöket is.

Tisztelettel és köszönettel tartozunk egész éves teljesítményükért az egészségügyi dolgozóknak, a tanároknak, 
pedagógusoknak, a kereskedelemben dolgozóknak és mindenkinek, aki hozzátette a magáét a közös erőfeszíté-
sekhez, illetve megpróbált a megoldás része lenni!

Figyeljünk egymásra, védjük az egészségünket és segítsük a betegeket, rászorulókat! Az adventi időszakra 
békességet, nyugalmat és mindenki számára szeretetteljes, egészségben megélt karácsonyt kívánok!
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BEKÖSZÖNTŐ

A VÍRUS ELLENÉRE SIKERES ÉVET ZÁRUNK
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Páty Község Önkormányzata a Tehetségbarát Ön-
kormányzat Pályázaton nyert pénzösszegből öt darab 
laptopot vásárolt a Bocskai István Magyar-Német Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola részére, a digitális 
kompetenciák fejlesztése, a tehetséges diákok képzése, 
versenyekre való felkészítése és a digitális oktatás elő-
segítés érdekében.

A számítógépeket Somogyi Farkas Tamás alpolgár-
mester adta át Fenyvesi Zsolt intézményvezetőnek.

ÚJ LAPTOPOK A BOCSKAI ISKOLA RÉSZÉRE!

Somogyi Farkas Tamás – alpolgármester

Október végén Páty Község Önkormányzata pályá-
zatot írt ki a 2021-ben induló helyi buszjárat logójának 
megtervezésére és nevének kitalálására. A megadott 
határidőre több pályamunka is érkezett, melyből egy 
bizottság választott ki hat-hat darabot, melyek közön-
ségszavazásra lettek bocsájtva. A szavazáson több mint 
300 ember mondta el véleményét, melyet ezúton is 
köszönünk.

A nyertes logó és név a Kanyar go lett, melyre a 
szavazók közel 40%-a szavazott. Az összes pályamunka 
a www.paty.hu oldalon megtalálható. A midibusz vég-
leges arculata és logója ez alapján kerül majd kialakításra.

A nyertes a győzelemmel járó 70 + 20 ezer forintot 
az alábbi három civil szervezet javára ajánlotta fel:

– PáKICs: 30.000 Ft
– Páty Faluközösségért Alapítvány: 30.000 Ft
– Pátyi Suli Alapítvány: 30.000 Ft

KANYAR GO - Midibusz logó és név pályázatMURVÁS UTAK A JENEI DŰLŐBEN!
A csapadékvíz-elvezetés, a közműbővítés és a közvi-
lágítás kiépítése után a Völgy utca és a Völgy sétány is 
megszépült és új murvás burkolatot kapott. A két utca 
murvával történő kiépítése közel nettó 12 millió forint-
ba került.

Székely László – polgármester

Páty Község Önkormányzata sikeresen pályázott a 
Pénzügyminisztérium által meghirdetett Pest megyei 
települések csapadékvíz-gazdálkodásának fejlesztését, 
korszerűsítését célzó (PM_CSAPVÍZGAZD_2018/19) .

A pályázat keretében Páty Község Önkormányzata 
148.651.772 Ft összegű vissza nem térítendő támoga-
tást kapott, a beruházás megvalósulásához szükséges 
önerőt Páty Község Önkormányzata biztosította. A 
kivitelező cég a Nemes Bau Plusz Kft. lett, a cég köz-
beszerzés útján került kiválasztásra. A beruházás 2020 
áprilisától indult és 2020. október 21-én sikeresen le-
zárult. A beruházással megvalósulhatott a projekt főbb 
célja, a Telki felől, nagyobb esőzések esetén lezúduló 
csapadékvíz visszatartása, ill. levezetése a Füzes-patakba.
A beruházás az alábbi utcákat érintette:
Füzes patak utca, Bóbita utca, Telki út, 4865 hrsz út.

pályázaton

CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS

Somogyi Farkas Tamás – alpolgármester
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Páty Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot 

hirdet védőnő munkakör betöltésére.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT VÉDŐNŐI MUNKAKÖRRE

 A pályázat benyújtásának határideje: 
2021. január 24. 

Részletesen a  oldalon.www.paty.hu

Az elmúlt hónapokban történt egyeztetések és igény-
felmérések alapján 2021. január 1-jétől létrejött egy 
Önkormányzat által finanszírozott helyben elérhető 
vérvételi pont.
Helyszíne a Páty, Somogyi B. u. 3. alatt levő 
Dr. Pózmán Ilona rendelője.
Ideje: minden héten  hétfő 6 órától 8 óráig,

           péntek 7 órától 9 óráig
A megszokott kéthetente szerdán, saját körzetben 

történő vérvétel a fekvő, illetve mozgásukban kor-
látozott krónikus betegeknek továbbra is megmarad.

A vérvételre saját háziorvosi beutalóval, pátyi lak-
címmel érkezhetnek. Csak felnőtt járóbetegek részére 
elérhető ez a szolgáltatás.
A vérvételt két szakképzett ápoló végzi:
Bereczné Varga Zsuzsanna, Hermán Ferencné /Erzsike/

A szolgáltatás igénybevételéhez telefonon vagy e-
mailen kérhetnek időpontot. Bejelentkezés telefonon 
és e-mailen: hétfőtől – péntekig: 10–14 óra között.
Telefonszám: 06 30 123 0362
e-mail cím: paty.vervetel@gmail.com
Fizetős vizsgálatok, mint pl. PSA, vércukor profil és 
más, csak szakorvos által kérhető vizsgálatok, illetve 
bármilyen vérvételi kérés lakcímtől függetlenül Sümeg-
vári Katalin fizetős vérvételi pontján elérhető.

A szolgáltatás beindulásával egy időben megszűnik 
a Biatorbágyi Egészségházban található vérvételi szol-
gáltatás ingyenessége a pátyi lakosok részére. Tehát 
2021. január 01-jétől a vérvételekért Biatorbágyon 
fizetni kell.

A sikeres tárgyalásoknak köszönhetően, 2020 őszén 
ingyenes járóbeteg-szakellátás indult Budakeszin a 
pátyi lakosok számára.

Ennek értelmében 2020. december 1-jétől a Pátyon 
rendelő háziorvosok az alábbi járóbeteg-szakellátások 
esetében a Budakeszi Egészségügyi Központba írják a 
beutalót. Ezzel a megállapodással lehetőség nyílt arra, 
hogy módosítsuk a Biatorbágyi Egészségházzal a fenn-
álló szerződésünket és több millió forintot spóroljunk 
a pátyi önkormányzati költségvetésben. A Budakeszi 
Egészségügyi Központban nem elérhető ellátásokra a 
Biatorbágyi Egészségházba beutalóval továbbra is in-
gyen mehetnek a pátyi lakosok.

Részletekről a háziorvosok tudnak felvilágosítást adni.

a helyi lakosok számára

Kristó Sarolta – képviselő

INGYENES JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÁS 
indul Budakeszin

Székely László – polgármester

– Audiológia
– Belgyógyászat
– Bőr- és nemibeteg ellátás
– Bőr- és nemibeteg gondozás
– Diabetológia
– Fizikoterápia/fizioterápia
– Fül-orr-gégegyógyászat
– Gyógytorna
– Kardiológia

– Neurológia
– Ortopédia
– Reumatológia
– Sebészet
– Szemészet
– Szülészet-nőgyógyászat
– Teljes körű ultrahang-diagnosztika
– Urológia

Budakeszi Egészségügyi Központban finanszírozási szerződés 
keretében elérhető járóbetegszakellátások:

A vadmadarak vonulása miatti 
madárinfluenza veszélyre hivatkozva 
az Országos Főállatorvos 4/2020. 
sz. határozatában Magyarország 
területén, 2020.12.03-tól 
elrendelte a baromfik 
zártan tartását!
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A 2020/2021. tanévtől szeretnénk alapítványt lét-
rehozni és működtetni a Bocskai István Magyar-
Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában. 
Alapítványunk a befolyó összegből kívánja az ok-
tató-nevelő munkát, az ehhez szükséges feltéte-
leket magasabb szinten biztosítani. Keressük támo-
gatóinkat, akik adományaikkal hozzájárulnak intéz-
ményünk színvonalasabb működtetéséhez.

– A kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulóink 
jutalmazása

– A szociálisan rászoruló tanulók segítése
– Sportrendezvények, szabadidős és kulturális 

programok szervezése, finanszírozása
– Külföldi tanulmányutak, belföldi kirándulások 

pénzügyi támogatása

Kérjük, hogy adományaikat az iskola portáján elhelyezett 
urnába szíveskedjenek elhelyezni.

Köszönettel,                                                    

Alapítványunk célja: 

  

Aki fát ültet, bízik a jövőben – szól a mondás. Páty község 
Önkormányzata számára fontos a teremtett világ vé-
delme, és kiemelt célnak tartja a környezetvédelmi be-
ruházások megvalósítását. Ennek érdekében 2021 ta-
vaszáig 300 darab gyümölcsfát ültet a Pincehegy mögötti 
mezőgazdasági területeken. A tervezett komposztáló 
melletti telken megvalósuló beruházás keretében össze-
sen közel ezer, többségben alma-, körte-, barack- és 
szilvafát fog telepíteni az Önkormányzat a következő 
években. A tervek szerint a gyümölcsök többféle fel-
dolgozásra és felhasználásra kerülnek majd a pátyiak 
nagy örömére és egészségére! 

GYÜMÖLCSÖS TELEPÍTÉS

Somogyi Farkas Tamás Dr. Bencze Gergő János – alpolgármester,  – képviselő

AZ ISKOLA TÁMOGATÁSÁRA 
ALAPÍTVÁNY ALAKUL

Az online vásárlás szabályai és kockázatai 

lehet. Nem találjuk meg a webáruházat működtető vállalkozást, nem adnak 
számlát, nem veszik át a visszaküldött terméket, silány minőségű árut küldenek 
stb. Jogvita csak létező vállalkozással szemben indítható.

Az online vásárlás kritikus pontja a futárszol-
gálat által kiszállított termék átvétele. A futár (cég) csak a kiszállított áru 
csomagolásának sértetlenségéért tartozik felelősséggel. A becsomagolt termék 
megvizsgálására a futár jelenlétében általában nincs lehetőség, nem várja meg a 
kicsomagolást. A futár a sértetlen csomagolásban elhelyezett termék sérüléséért, 
rendeltetésének alkalmatlanságáért nem felel. Ilyen panasszal a webáruházhoz kell 
fordulni. Ha a futár által átadott áru csomagolásának sértetlenségét aláírtuk, a 
sérült termék érkezése nehezen bizonyítható, a kicsomagolás során vagy azt 
követően is keletkezhetett. A „jogfenntartással” történt átvétel feltüntetése 
segíthet. Megelőzhető a jogvita, ha a terméket a webáruház ügyfélszolgálatán vagy 
átvételi ponton vesszük át. 

Ha a webáruházat működtető vállalkozás belföldi székhelyű, a vásárló 
panaszával békéltető testülethez vagy bírósághoz fordulhat. Ha a vállalkozás székhelye 
olyan országban van, amelyik tagja az Európai Uniónak, akkor magyar nyelven előter-
jesztett kérelem alapján ingyenesen segíthet a magyar 

Ha olyan országban működő vállalkozás webáruházától vásároltunk, amely ország nem 
tagja az EU-nak, akkor a magyar Európai Fogyasztói Központtól csak tanácsadásra 
számíthatunk. 

Szerződés teljesítése, áruátvétel: 

Jogorvoslat: 

Európai Fogyasztói Központ
1440 Budapest, Pf.: 1, telefon: 06-1-896-7747
www.fogyasztovedelem.kormany.hu, e-mail: info@magyarefk.hu 

A koronavírus-járvány befolyásolta vásárlási szokásainkat. Világszerte terjed, ezért 
érdemes megismerkedni az online vásárlás legfontosabb szabályaival, kockázataival, 
és érdemes kisebb értékű termékkel kipróbálni a vásárlást. Mire figyeljünk? 

Megrendelés előtt nézzük meg a JOGSÉRTŐ WEBÁRU-
HÁZAK menüpont tartalmát. Elérhető a oldalon. 
Jogsértő webáruháztól ne rendeljünk! Figyeljünk arra, hogy létrejött-e a szerződés? 
A szerződés csak a megrendelésre vonatkozó elfogadó nyilatkozat megküldésével 
jön létre, automatikus visszaigazolás is elegendő. A megrendelés elküldésével a 
vételár megfizetése esetén sem jön létre a szerződés. Ha nincs érvényes szerződés, 
hiába várjuk a terméket, miközben már kifizettük a vételárat.

A vásárló a szerződést egyoldalú nyilatkozattal, 
visszamenőleges hatállyal megszüntetheti a termék átvételének napjától számított 14 
naptári napon belül. Az elállási jog az eredeti állapot helyreállítását jelenti, mintha a 
szerződés létre sem jött volna. A vásárló 14 napon belül visszaküldi az átvett terméket a 
vállalkozásnak, a vállalkozás pedig a tudomásszerzéstől számított 14 napon belül vissza-
fizeti a vásárlónak a vételárat, illetőleg a költségeket. A visszaküldés költségei a vásárlót 
terhelik, ha ezt a vállalkozás nem vállalta és a termék postai küldeményként nem küldhető 
vissza. A vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele 
közötti időszakban is gyakorolhatja. 

Minden online vásárláskor kérjünk a nevünkre és címünkre szóló számlát, 
jogvita esetén szükség lehet rá. Az online számláról nem hiányozhat a számla 
száma, kelte, az eladó neve (nem fantázianév), pontos címe (nem a postafiók), 
adószáma, a vásárolt termék azonosító adatai, egységára, fizetendő összeg stb.
Külföldi webáruház működtethet magyar nyelvű weboldalt, amely megtévesztő 

Megrendelés – szerződés: 
 www.fogyasztovedelem.kormany.hu 

Elállási jog az e-kereskedelemben: 

Számla: 

Dr. Csanádi Károly – kamarai jogtanácsos, európai uniós kkv-tréner, fogyasztóvédelmi referens

Fenyvesi Zsolt – intézményvezető        
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Ebben az évben is kerestük a „Bocskai” kis művészeit. 
Rajzversenyt hirdettünk az alsó tagozatos gyerekek-
nek, amelynek témája a Márton-nap legendája volt. 
Azt a feladatot kapták, hogy miután felidézték vagy 
megismerkedtek Márton történetével, készítsenek illuszt-
rációt hozzá. A diákok maguk választhatták meg, hogy 
milyen technikával dolgoznak. A gyerekek fantáziáját 
beindította a történet, nagyon lelkesen rajzoltak, szí-
neztek, ragasztottak, sokféle technikával dolgoztak. 
Gyönyörű, igényes, szépen kidolgozott munkák, igazi 
„remekművek” érkeztek be hozzánk. A zsűrinek nagyon 
nehéz dolga volt a „legjobb” alkotások kiválasztásakor. 
A legjobbnak ítélt munkákat az aulában állítottuk ki 
Márton napjára, mindenki nagy örömére. A gyerekek 
és felnőttek egyaránt megcsodálhatták az elkészült al-
kotásokat. Minden évfolyamban a legszínvonalasabb 
munkákat elkészítő tanulókat oklevéllel és egy szép 
könyvvel jutalmaztuk, a többiek emléklapot kaptak.

www.bocskaisuli.hu

BOCSKAISOKKK
A BOCSKAI KISMŰVÉSZE 
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November 6-án, pénteken elkezdődött a madáretető 
projektünk.

Szép napfényes délután, mi az alsósok (két-két 
tanuló az évfolyamokból), fából készült madáretető 
házikókat helyeztünk ki az udvar fáira és bokraira.

A munkát Czajlik Gabi néni irányította. Szilágyi-
Montz Bori (1.c) apukája is készített egy mutatós 
madárházikót, melyet az öreg platánfa ágára 
helyeztünk el. Eleséget is hozott néhány gyerek, 
melyekkel rögtön feltöltöttük az etetőket.

A vidám kis csapat minden tagja akasztott házikót 
valamelyik kijelölt ágra. Azóta figyeljük, mikor érkez-
nek az éhes madarak. Az ebédlő elé helyezett etetőt 
már megtalálták! Nagyon boldogok vagyunk!

MADÁRETETÉS INDUL

Gabi néni és Margit néni

A díjazottak: 
1. évfolyam
I. helyezés – Kerekes Vanessza 1.b
II. helyezés – Gyüre Liza 1.a és Varga Olívia 1.b
III. helyezés – Kiss Virág 1.b
2. évfolyam
I. helyezés – Papp Dorka 2.b
II. helyezés – Kasza Lilla 2.c
III. helyezés – Jakubinyi Medox 2.c és Dani Nikolett 2.b
3. évfolyam
I. helyezés – Csincsák Claudia 3.c
II. helyezés – Jakubinyi Kitti 3.c és Iván Borbála 3.c
III. helyezés – Hapucsák Luca 3.a és Onderó Vendel 3.c
4. évfolyam
I. helyezés – Füleki Roland 4.b és Szűcs Berta 4.b
II. helyezés – Bata Szófia 4.b
III. helyezés – Végh Imola 4.c

Köszönjük a gyönyörű alkotásokat és gratulálunk mindenkinek!  

Iván Bori – 3.c.
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Stefanné Rokaly Elvira

EGY TÉMA, KÜLÖNBÖZŐ VARIÁCIÓK 
MÁRTON-NAP A PÁTYOLGATÓ ÓVODÁBAN

Bár a faluszintű rendezvény – az óriás bábok társu-
lata, a libakalács, és a legfontosabb, a Pincehegyre 
vezető hangulatos lámpás felvonulás – elmaradt, 
óvodánk csoportjaiban mégis megemlékeztünk a 
Márton-naphoz köthető hagyományokról. 

Volt olyan csoport, ahol pont a korábban átélt közös 
élményekkel elevenítették fel az ünnephez tartozó 
szokásokat, hagyományokat. Szinte mindenhol meg-
jelent Márton püspök legendája, akár elmesélés vagy 
dramatikus játék formájában. Ez jó lehetőséget adott 
az erkölcsi nevelés területén érzelmek, külső-belső 
tulajdonságok, nemes cselekedetek megvitatására a 
beszélgetőkörökben. 

Az irodalmi, ének-zenei tartalom beillene egy ötlet-
börzének is. Olyan gazdag választék van a népi hagyo-
mányok, vonuló vagy párválasztó játékok, libás énekek, 
versek, mesék terén. Igényünk is van arra, hogy ne csak 
a megszokottat, hanem újat, változatosat is nyújtsunk 
a gyerekek és kicsit a magunk kedvéért is. Ezekhez 
gyakran kapcsolódik mozgás, különböző térformák, 
ami kétszeres élmény számukra.

A liba motívum és a lámpáskészítés állt az ábrázoló 
tevékenységek, barkácsolások középpontjában. A fény-
képek tükrözik azt a sokszínűséget, amik ötletek be-
gyűjtéséből vagy óvónői kreativitásból erednek. Kor-
osztályokat, csoportösszetételt figyelembe véve jelennek 
meg különböző technikák, sok esetben a rajzot, festést, 
varrást papírcsíkokkal, gabonamagvakkal, préselt leve-
lekkel kiegészítve. A lámpások készítésénél gyakori az 
újrahasznosított alapanyag (sajtosdoboz, tejesdoboz, 
újságpapír…). 

Az idén sok intézmény, így mi is csatlakoztunk 
ahhoz a kezdeményezéshez, melynek lényege, hogy az 
otthonokban kirakott lámpások jó cselekedeteket is 
szimbolizáló kicsiny fénye árasszon melegséget, és adjon 
esélyt bizakodásra ebben a nehéz időszakban. 

A novemberi borús idő segített a hangulat átélésé-
ben nemcsak otthon, hanem már a besötétített csoport-
szobákban is. 

„Szent Mártonnak ünnepén 
égő lámpást viszek én. 

Világítson mindig nékünk, 
ahol járunk, ahol élünk.”
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Környezettudatos nevelésünk jegyében ismét több 
csoportunk csatlakozott az európai hulladékcsök-
kentési héthez! A csatlakozással vállaltuk, hogy 
ismét újrahasznosítunk valamilyen szemétnek 
tartott tárgyat. Igyekeztünk minél több embert be-
vonni az akcióba, így a családokat is megszólí-
tottuk.

Környezetünk védelmének és a hulladékok újra-
hasznosításának fontosságára már óvodáskorban fel 
kell hívnunk a gyerekek figyelmét, ezért is terveztünk 
egy ehhez kapcsolódó, kéthetes projektet a Szívecske 
csoportban, melynek címe ’mire „jó” hulladék’ volt. 
Mesékkel, versekkel, dalokkal bővítettük tudásukat, 
illetve rengeteg játékot készítettünk újrahasznosított 
anyagokból. A szülőket bevonva megkértük a csalá-
dokat, hogy otthon, közösen alkossanak egy robotot 
bármilyen felhasználható hulladékból. Ezekből egy on-
line kiállítást rendeztünk (www.facebook.com/patyiovi). 
Legtöbbet használt alapanyagunk volt a kartondoboz, 
WC-papír-guriga, műanyag palack, kupak, használt 
papír, tejes/üdítős doboz, újságpapír, melyekből 
kirakókat, ügyességi, illetve matematikai játékokat, 
plakátot készítettünk. A szelektív hulladékgyűjtés gya-
nánt, a mindennapi gyümölcsfogyasztás által kelet-
kezett szemetet (narancshéj, almacsutka stb.) a gyere-
kekkel közösen a komposztálóba dobtuk, ezzel is 
tudatosítva bennük ennek fontosságát.

2020. december

HULLADÉKCSÖKKENTÉSI HÉT

Ribényi Krisztina

OKTATÁS
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 November végén beszélge-
tünk, túl Márton napján, amikor 
már érlelődik az új bor. Az önök 
pincéjében is van új bor?

Gyula: A pincénkhez nem tar-
tozik szőlő, nincs saját borunk, de a 
szomszédunk elvállalta, hogy tanít-
gat, pátyolgat bennünket. Lantos 
Gábor készíti a bort, és mi lelkesen 
asszisztálunk. Egyébként már kezd 
kialakulni az új borunk.

 Mióta pincetulajdonosok? 
Hogyan találtak rá?

Gyula: Ez Emőke története. 
Emőke: Legelőször én szeret-

tem bele. Egy kedves ügyfelem, ma 
már barátom, Magyar Tímea mesélt 
lelkesen, hogy belefogtak a pincéjük 
felújításába. Aztán pedig meghívtak, 
hogy nézzük meg. És amint meg-
láttuk, teljesen elvarázsolt bennün-
ket, utána sétálgattunk a Pincehe-
gyen, és már arról beszélgettünk, 
hogy jó lenne nekünk is egy boros-
pince. Aztán hétvégenként nézelőd-
tünk, konkrét elképzelésünk is meg-
született. És ekkor egy ingatlanos 
munkatársam jelezte, hogy most 
kapott egy pincekulcsot, és szívesen 
kinyitja nekem az eladó pincét. Mind-
ez a tavalyi pincenapok nulladik napján 
történt. Rögvest ki is mentünk, s 
amint megláttam az óriási belma-
gasságú pincét, amelyet Páty szol-
gabírája építtetett…, éreztem, hogy 
ez a mi pincénk, akkor is ha sötét, 
nyirkos, hideg. És rögtön tettem rá 
ajánlatot. Az ingatlanos megkérdezte, 
hogy a férjemnek nem is szólok? 
Húsz éve vagyunk házasok, tudtam, 
ha meglátja, beleszeret ő is. Így mire 
Gyula hazaért, megtörtént a vétel.  

Azzal fogadtam, hogy van egy meg-
lepetésem, menjünk ki a Pincehegy-
re. És úgy lett, ahogy gondoltam, 
Gyulám is beleszeretett.

Gyula: De igazán az enyém azért 
a felújítás során lett.

  Mennyire kellett hozzányúlni?
Gyula: Gyakorlatilag szinte min-

den részét fel kellett újítani, igye-
keztünk az eredeti állapotokat visz-
szaépíteni, de úgy terveztük, hogy 
reális keretek között tartjuk a költ-
ségeket, hiszen egy borospincéről 
van szó. Aztán végül is majd minden 
bontási munkálatot mi végeztünk.

Gyula: A felújítás kezdetén egy 
napsütéses hétvégi reggelen hatkor 
már felébredtünk és egymásra néz-
tünk: na menjünk! És nekiláttunk a 
bozótirtásnak, s attól kezdve mint 
az úthenger… Nem egyszer reggel 
a pincetetőn kávéztunk, és kőkemé-
nyen dolgoztunk, szó szerint vért, 
verejtéket beletettünk. És volt egy 
pár álmatlan éjszakánk is... A szüleink 
se gondolták, hogy mi ezt rendbe 
tudjuk tenni, anyósom mikor meg- 

–

Emőke: Igazi csapatépítő tréning 
lett kettőnknek.

Egész Páty körbeöleli a Pincehegyet, ami szíve a falunak – mondja Gyula. A Pincekő pedig – teszi 
hozzá Emőke – a mi szívünket melengeti. Az egykori szolgabírói pince ugyanis szerelem volt első 
látásra a Bara Emőke–Tóth Gyula házaspár számára. Pincemustra sorozatunkban ennek kapcsán 
beszélgetek az újdonsült gazdákkal nemcsak a borászkodásról. 

látta, szinte elsírta magát, hogy mit 
vettünk a nyakunkba. 

 A pincéjüket Pincekőnek 
hívták a Borral barangoló prog-
ramban. Miért így nevezték el?

Emőke: A legkisebb lányunk adta 
ezt a nevet, ugyanis összeültünk 
négyen a rendezvény előtt, hogy ki-
találjuk a pincénk nevét. S azt a ta-
nácsot kaptuk, hogy szavakat mond-
junk, amelyek leginkább foglalkoztat-
tak bennünket a pince kapcsán. Ekkor 
megszólalt ő: „anya, hiszen nektek 
a legnehezebb a pincekő megta-
lálása volt.”

Gyula: A helyreállítás során sokat 
gondolkodtunk a pince szellőzte-
téséről, ugyanis hiányzott az egyik 
szellőztető kő, ezt sok pincéről el-
lopták az utóbbi évtizedekben, de 
mi nem újat akartunk csináltatni.

Emőke: Ekkor ajánlotta föl egy 
ügyfelem az elbontott pincéjéből a 
150 éves pincekövet, mondván, 
nálunk jó helye lesz. 

–

A pincekövek 
ugyanis egyidősek a pincékkel, s az 
állandóságot, a stabilitást, a folyto-
nosságot, a jövőbe vetett hitet jel-
képezik.

A Pincekő története

BESZÉLGETÉS BARA EMŐKÉVEL ÉS TÓTH GYULÁVAL

Igazi csapatépítő tréning 
lett kettőnknek.



A pincekövek ugyanis 
egyidősek a pincékkel, 

a jövőbe vetett
 hitet jelképezik.
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– Mit jelent most az önök 
számára a pince?

Gyula: Hobbi, egy szerelem. Húsz 
év után az első olyan nagyobb érték, 
amit azért vettünk, mert nem volt 
szükségünk rá, csak vágytunk rá.

Emőke: A negyvenes éveinkben 
járunk, és igen aktív szakasza ez az 
életünknek, sok a munka a szak-
mánkban is. Ezt kikapcsolódásnak 
szeretnénk megtartani. Gyula be-
lépett a Budakörnyéki Borkultúra 
Egyesületbe – amely hivatalosan a 
Pincehegy egyesülete –, hiszen amint 
elkezdtünk serénykedni, hirtelen 
megszaporodtak köröttünk a gazdák 
is, és nagyon jóban lettünk velük. 
Segítjük az egyesületi életet, és min-
den tőlünk telhetőt megteszünk a 
Pincehegy fejlesztéséért. Csodálatos 
hely! Egész Páty körbeöleli a Pin-
cehegyet, ami szíve a falunak. És 
benne a Pincekő – a mi szívünket 
melengeti. 

 Bara Emőkét, mint ügyvé-
det sokan ismerik Pátyon. Gyula 
mivel foglalkozik?

Gyula: Szintén jogász vagyok, de 
én a közigazgatásban dolgozom. Mi 
évfolyamtársak voltunk Emőkével, 
és még egyetem alatt házasodtunk 
össze. 

 A Borral barangolón Gyulát 
az üst mellett láttam, Emőke 
pedig a vendégek között serény-
kedett. Láthatóan otthonosan 
mozogtak ebben a szerepben is.

Gyula: A Borral barangoló prog-
ramon annyi közöm volt a vendég-
látáshoz, hogy én főztem az egyik 
üstben az egyesület részéről. Ezt 
máskor is szívesen teszem.

Emőke: Nagyon finomakat főz 
Gyulám!

–

–

Gyula: Apai nagyapám zseniális 
szakács volt, és édesapám is örö-
költe a főzés szeretetét. Iskolai prog-
ramokon sokszor főzött, de a kecs-
keméti nemzetközi gyermekfeszti-
válokon is rendszeresen részt vett. 
És ahol csak lehetett, segítettem neki 
kicsi gyerek korom óta. 

Emőke: Nálunk édesanyám rend-
kívüli háziasszony, kiválóan főz és 
süt. Már kislányként odaállított min-
ket a nővéremmel maga mellé és 
tanított, így aztán 13-14 évesen mi 
komplett ebédet meg tudtunk főzni. 
Ráadásul nem kötelességtudatból, 
hanem örömmel, mert a családi 
értékrendünk természetes része volt. 
Abba nőttünk bele, hogy egy család-
ban a nőnek bármennyi diplomája 
lehet, akkor is neki kell megterem-
teni a tűzhely melegét, és azzal teheti, 
ha szívvel-lélekkel ellátja a háztar-
tást, süt-főz. Hála Istennek, ezt a 
lányainknak is tovább tudtam adni, 
a nagyobbik már süt is, főz is, a 
kicsi most lépeget előre a főzés 
tudományában, de eszméletlen fi-
nomságokat képes sütni.  

 Úgy tudom, nem tősgyöke-
res pátyiak. Honnan származ-
nak? 

Emőke: Szászrégenben születtem, 
de most Biatorbágyon lakunk, az 
ügyvédi irodám és a borospincénk 
van Pátyon. Az iroda épülete, amely 
Páty központjában található, ugyan-
csak több mint 100 éves, fontosak 
nekünk a hagyományok, magyar-
ságunk őrzése. A családunk 1984-

–

ben települt át Erdélyből, édesapám 
közgazdász, édesanyám könyvelő. 
Mi mindig saját vállalkozásból éltünk, 
a szüleim jól föltalálták magukat 
mindenhol, rengeteget dolgoztak, 
de volt eredménye. Jól tudtak együtt-
működni másokkal, és láttam, aho-
gyan emberekkel kommunikáltak. 
Sokat tanultam tőlük, és tán innen e-
red az is, hogy négy-ötéves koromtól 
ügyvéd akartam lenni (vagy balerina).

Gyula: Mi kecskemétiek vagyunk, 
a szüleim orvosok, édesapám húsz 
éve meghalt. Édesanyám nemrég új-
ra férjhez ment, a Jó Isten megadta, 
hogy ismét megtalálta a másik felét. 
Már 65 év felett jár, de még aktívan 
dolgozik, mint körzeti orvos. 

 Adventbe fordulunk, s köze-
leg a karácsony. Hogyan készül-
nek az ünnepre?

Gyula: Az utóbbi években, a 
nagyobb gyermekeink mellett már 
békésebb az ünnepvárásunk.

Emőke: Meggyújtjuk a gyertyákat, 
imádkozunk, kicsit elcsendesedünk. 
Már szándékosan december 15-én 
leállok a munkával. Megértettem, 

em tudok 
rákészülni a karácsonyra, nem tudok 
igazán jelen lenni a gyermekeim-
mel a mézeskalács-készítésnél, a 
beszélgetéseknél. Amint lecsende-
sedik a lelkem, úgy jön elő a hála, a 
családra gondolás a szívemben, s 
óriási ajándékokat kapok egy-egy 
mélyebb beszélgetésekből a kama-
szainktól. Tételesen átgondolom az

–

ha koppanásig dolgozom, advent 
lényegét veszítem el, n

ha koppanásig dolgozom, 
advent lényegét veszítem el
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elmúlt évemet, mi az, amiért hálát 
adhatok Jézusnak. És megélem, hogy 
karácsonyra olyan dolgok is letisz-
tulnak bennem, amelyekre egész év-
ben nem fordítottam figyelmet. És 
már látom a gyerekeinken is, hogy 
lelassulnak....

 „Az ünnep a különbözés” – 
mondja Márai. Karácsony a maga 
hagyományával különösen is az. 
Miként ünnepelnek? 

Gyula: Egy ideje a szabadságo-
mat én is a karácsony előtti hétre 
időzítem, hogy rá tudjunk együtt is 
készülni a karácsonyra, hogy betöltse 
az otthonunkat a hála, az öröm és 
az elcsendesedés. 

–

Gyula: Az utóbbi öt évben az 
ajándékokat leredukáltuk, mert azt 
láttuk, hogy a lótás-futásban elve-
szítettük Jézust. 

Emőke: Egy-egy kisebb ajándék 
a gyerekeknek, egymásnak semmi, 
hanem egymással töltött érdemi 
időt kérünk. Azt tapasztaljuk, hogy 
a környezetünkben mind többen 
gondolkodnak így. 

Gyula: Azért furcsa lesz az idei 
ünnep. A Covid átírta a rendjét, min-
denki otthon ünnepel Szenteste.

Szádváriné Kiss Mária

Egy ideje a 
szabadságomat én is 

a karácsony előtti 
hétre időzítem, 

hogy rá tudjunk együtt is 
készülni a karácsonyra.

közösségben megélni a hitünket. 
Számunkra a 24-ei istentisztelet a 
meghittséget, az isten-közeliséget, 
az elcsendesedést jelenti, amit most 
otthon kell megteremtenünk. Mert 
a karácsony igazi lényege, hogy 
Isten elküldte egyszülött fiát hoz-
zánk, értünk, személyesen mindegyi-
künkért, ezt ünnepeljük.

December 25-én anyósom nálunk 
ebédel, édesanyámnak a kórházi 
ügyeletétől függ, hogyan tud el-
jönni. 

Emőke: A mostani karácsonyból 
nagyon fog hiányozni, hogy nem
lehet elmenni Szenteste a temp-
lomba. Református hívő emberek 
vagyunk, nehéz, hogy nem tudjuk 

A Művház csapata

Szeretetteljes, békés, boldog ünnepet kívánunk 

egy rendezvényekben, kulturális élményekben 

gazdag új év reményében!
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NEMZETKÖZI MESTERVERSENYEN LETT ELSŐ A PÁTYI SE VERSENYZŐJE!

Az elmúlt időszakban a sakkversenyek nagy része is elmaradt, 
vagy későbbi időpontra halasztották a vírushelyzet miatt. Az 
utóbbi hónapok nagy részét a felkészülésre tudták versenyzőink 
kihasználni elsősorban, sajnos a versenyzésre kevés lehetőség 
jutott. 

ifj. Gombócz Ferenc, a PSE sakkozója augusztus második felében 
Budapesten indult a BSSZ-Aranytíz Mesterverseny IM csoportjában, 
ahol remekül szerepelt. A versenyen 10 sakkozó játszott körmérkőzést 
egymással, azaz mindenki játszott mindenkivel. A mezőny legmaga-
sabban jegyzett játékosa Faragó Iván nemzetközi nagymester volt, 
aki 1980-ban tagja volt a Sakkolimpián ezüstérmes magyar csapatnak, 
és emellett négy alkalommal szerepelt az Európa-bajnokságon részt 
vevő magyar válogatottban is. Rajta kívül még Németh Zoltán és az 
amerikai Paschall William nemzetközi mesterek voltak a magasabb 
szinten jegyzett játékosok. A mezőnyben még egy-egy angol, lengyel 
és francia FIDE-mester is szerepelt.

Feri óriási meglepetésre 9-ből 6 ponttal megnyerte a mesterversenyt. 
Mindössze fél ponttal maradt le a nemzetközi mesteri normától. 
Győzelmének értékét növeli, hogy mind a nagymester, mind pedig a 
nemzetközi mester ellenfelei ellen győztesen állt fel a tábla mellől.

Október második felében szintén Budapesten rendeztek nemzet-
közi mesterversenyt. A Rigochess nemzetközi mesterverseny IM 
csoportjában második helyezést ért el az ifjú pátyi reménység. Ez a 
verseny is körmérkőzéses rendszerben került megrendezésre, Arkell 
Keith C angol nemzetközi nagymester is indult a versenyen, aki 2008-
ban holtversenyes brit bajnok volt, illetve 2014-ben a Senior Európa-
bajnokságon is első helyezést ért el. A mezőnyben egy jordán és egy 
magyar nemzetközi mester is szerepelt még a szlovén és hazai verseny-
zők mellett.

Versenyzőnket szeptemberben az a megtiszteltetés érte, hogy Ribli 
Zoltán ifjúsági szövetségi kapitány beválogatta az U16-os válogatottba 
a Kazahsztán elleni barátságos online mérkőzésre. A válogatott csapat-
mérkőzést élőben lehetett követni a hellosakk twitch csatornáján 
Medvegy Zoltán nemzetközi nagymester és Szabó Bence nemzetközi 
mester kommentálásával. Sajnos, a válogatott kikapott ellenfelétől, de 
Feri jól mutatkozott be a csapatban, ellenfelét 1,5 - 0,5 arányban 
győzte le.

A  verseny végeredménye

A Rigochess nemzetközi mesterverseny végeredménye

Feri a BSSZ-Aranytíz Mesterverseny közben

Tehetséges versenyzőnk felkészülését 
a Pátyi Önkormányzat is támogatta, 
amelyet ezúton is köszönünk!
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ADVENTI – KARÁCSONYI LITURGIKUS REND 
A SZENT II. JÁNOS PÁL TEMPLOMBAN ÉS A PINCEHEGYEN
Idén november 29-én veszi kezdetét az advent, mely egyben az új egyházi év kezdete is, és amely 
Krisztus első eljövetelének, karácsonynak ünnepére készít fel bennünket. Adventben a péntek esti 
szentmisék helyett – az egyházi hagyományoknak megfelelően – hajnali roráték lesznek.

A borszentelés kivételével, az adventi és karácsonyi idő liturgiáinak helye a Szent II. János Pál templom (Páty, 
Munkás tér). 

Az ünnepi készület és a karácsonyi ünnepek idején a liturgiák rendje a következőképpen alakul:

A járványhelyzetre tekintettel idén nem lesznek 
adventi gyertyagyújtások szombat esténként, el-
marad az adventi koncert és a hagyományos bet-
lehemes pásztorjáték. 

A templomi alkalmakon orrot és szájat eltakaró 
arcmaszk viselését, valamint a távolságtartás sza-
bályainak betartását kérjük!

A község valamennyi lakójának és a lap valamennyi 
olvasójának Istentől megáldott, békés karácsonyt és 
boldog, egészségben töltött – testi és lelki értelemben 
is – gyógyulást hozó új esztendőt kívánok.

Páty Római Katolikus Plébánia

Minden adventi hétköznapon (november 30-ától december 23-áig, hétfőtől péntekig) 
, 

Vasárnapokon (november 29-étől december 20-áig) ,

December 24-én ,

December 25-én és 26-án, pénteken és szombaton, ½ 11 órakor ,

December 27-én, vasárnap, Szent Család ünnepén, 8 órakor 

December 27-én 15 órakor 

December 31-én, csütörtökön, 18 órakor ,

Január 1-jén, pénteken, ½ 11 órakor .

reggel 6 órakor kezdődnek a

8 órakor

,

,

 

 

roráték
– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

szentmise

ünnepi éjféli szentmise

karácsony ünnepi szentmise

szentmise, a családok megáldásával

borszentelés a Pincehegyen, a Nagypincénél

év végi hálaadás

újévi ünnepi szentmise
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LESZ-E FEHÉR KARÁCSONY?

Évről évre visszatérő kérdés: vajon lesz-e az idén fehér karácsonyunk? Egyelőre talán inkább az fog-
lalkoztat minket, hogy egyáltalán ünnepelhet-e együtt a család. Most, november közepén, amikor ezt a 
cikket írom, nem tudjuk, várnak-e még újabb szigorítások ránk, vagy a megszokott módon karácsonyoz-
hatunk. Sokakban megfogalmazódott a vágy, hogy ha már húsvétkor nem juthattunk el a templomba, 
legalább karácsonykor elmehessünk. Természetesen megértjük, és ha nehezen is, de elfogadjuk, hogy a 
veszélyhelyzet szabályaihoz kell igazodnunk. Végül is az is karácsonyi ajándék lehet szeretteink felé, ha 
megvédjük egymást a vírusfertőzéstől… Érthető hát az a kívánságunk, hogy ha már úgyis sok mindenről le 
kell mondanunk, legalább legyen a karácsonyunk fehér!

Szeretettel tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a református gyülekezet honlapján (patyiref.hu) folyamatosan figyelemmel 
kísérhetik a friss híreket, eseményeket. 
Aki szeretne rendszeresen tájékoztatást kapni, írjon nekünk e-mailt a patyiref@gmail.com címre, hogy felvehessük a 
levelezőlistánkra. Telefonon is kereshetnek minket a 06-23-343-386, vagy a 06-30-638-4712 telefonszámon.

 Az éppen aktuális YouTube link az istentisztelet 
előtt felkerül a honlapra, valamint a levelezőlistára is elküldjük. Akiknek az internetes részvételre nincs lehetőségük, kis 
létszámban személyesen is részt vehetnek a nagy légterű templomunkban.  rendje 
most még bizonytalan, ezekről honlapunkon keresztül tájékozódhatnak.
Perselypénzt, egyházfenntartói járulékot, adományt a Pátyi Református Egyházközség 
számú bankszámlaszámára lehet utalni, vagy telefonos egyeztetés után hivatalunkba személyesen behozni. Köszönjük az 
így eljuttatott adományokat!
Nemcsak a református olvasóknak, hanem mindenkinek kívánunk Isten kegyelmében gazdag, áldott karácsonyi ünnepeket 
és békés, boldog újesztendőt!

Vasárnaponként 10 órakor tartunk istentiszteletet, amit élőben közvetítünk.

A karácsonyi istentiszteleti alkalmak

10400463-50526774-82901008 

A PÁTYI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET HÍREI

Merthogy a tél, a hóesés és a 
karácsony valahogy összetartoz-
nak. Úgy érezzük, hogy akkor igazi 
az ünnep, ha odakinn fehér hó 
borítja a tájat, miközben mi a 
meleg szobában karácsonyozha-
tunk. Az eszünkkel tudjuk, hogy 
nem az időjárástól függ minden, a 
szívünk vágya mégis az, hogy gyö-
nyörködhessünk abban a hófehér 
tisztaságban, amit Isten küld az 
égből számunkra. Igen, ez az, amit 
mi nem tudunk létrehozni. Mi fel 
tudjuk díszíteni a karácsonyfát, ki 
tudjuk világítani a házunkat külön-
féle fényfüzérekkel, ízlésesen elő 
tudjuk készíteni az ünnepi asztalt, 
de a legnagyobb igyekezetünkből 
sem lesz olyan tiszta fehér kará-
csonyunk, mint amit a ragyogó, 
tiszta hó földre érkezése jelent.

Pontosan így vagyunk lelki érte-
lemben is. Megpróbáljuk a bűnös 
vágyakkal szennyezett, tönkrement, 
elrontott életünket tisztára mosni, 
igyekszünk egymás előtt is elját-

 jesítette be az ószövetségi ígéretet: 
„Ha vétkeitek skarlátpirosak is, 
hófehérekké válhattok, ha vörösek 
is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, 
mint a gyapjú” (Ézsaiás/Izajás 1,18). 

Kedves Olvasóm! Isten azt 
szeretné, ha mi is ilyen tisztán, 
fehéren állhatnánk meg előtte. Mi 
kell hozzá? Az, hogy bűneinket 
meglátva kérjük hittel Jézust: te-
gyen bennünket is tökéletesen tisz-
tává. 

Lesz-e idén fehér karácsonyunk? 
Nem tudjuk. Mehetünk-e a temp-
lomba? Nem tudjuk. De azt tud-
hatjuk, megtapasztalhatjuk, hogy 
Jézus – ha kérjük – betölti lelkün-
ket mennyei fénnyel, szeretettel, 
örömmel, békességgel, türelem-
mel, jósággal; és hogy az ő áldá-
sa olyan sűrű pelyhekben hullhat 
mindannyiunkra, mint a legszebb 
hóesés.

Szívből kívánom, hogy min-
denkinek igazi fehér karácsonya 
lehessen!

szani, milyen jók, vallásosak és 
szent életűek vagyunk. Sőt, egé-
szen el is hitetjük magunkkal, hogy 
mindez jól működik és sikerül, már 
tiszták és fehér szívűek vagyunk 
– bár közben sejtjük és érezzük, 
hogy Isten másképpen lát minket. 
Vigyük csak ki a frissen esett hó 
mellé a tiszta fehér lepedőnket, 
ingünket, terítőnket, szürkének fog 
látszani mind! Mert a földi szür-
keség mellett csak az lehet igazán 
fehér, ami az égből jön, ami egye-
nesen Istentől száll a földre. Így 
érkezett a mennyből közénk Jézus 
az első karácsonykor. Amikor Isten 
látta, hogy az ember semmilyen 
módon nem képes a szívét tisz-
tává tenni, elküldte egyszülött Fiát. 
Jézus Krisztus egész élete során 
tiszta maradt, nem követett el bűnt, 
egy pillanatra sem engedett az ör-
dög kísértéseinek. Nem is azért halt 
meg a kereszten, mert gonosztevő 
volt, hanem azért, hogy vére által 
minket is tisztára mosson. Így tel-

Vizi István – lelkipásztor
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Páty területe már ősidőktől fogva 
lakott hely, amit az előkerült szám-
talan régészeti lelet bizonyít. Ezek a 
mindennapi élettel, és a temetkezés-
sel kapcsolatos leletek a pátyi völgy 
több helyéről kerültek napvilágra. 
Még kisszámú lakosságról tanús-
kodnak, de a közelükben mindig ta-
láltak a temetkezéssel, és a túlvilág-
gal kapcsolatos szokások, hiedel-
mek tárgyi bizonyítékait. A középső 
bronzkorban a Nagy-Hegy alján 
találunk 3-4 ezer évvel ezelőtt lakott 
területeket, a régészek a település-
nyomok mellett, több száz urnasírt 
is feltártak itt. Az időszámításunk 
elején a Malomi-dűlőben kelta tör-
zsek, eraviszkuszok éltek, párhuza-
mosan római településnyomok és 
maradványok mellett a közelben egy 
nagy kiterjedésű temető foglalt he-
lyet, amely aztán több száz éven át 
szolgálta a maradék urnasíros, s 
majdan a csontvázas temetkezést, 
egészen a hun időktől a népván-
dorlás utáni honfoglalásig. Ma az 
M1-es autópálya, az Ipari park és a 
MOL kút épült ezen a helyen. Ez a 
temető topográfiai leletek tanúsága 
alapján, kiterjedését tekintve a mai 
református temető déli oldalának 
közelében végződhetett.
Templom és temető
A magyarországi temetők települé-
sen belüli elhelyezkedésének rendje 
a magyar történelem során többször 
változott. A honfoglalás és az állam-
alapítás korabeli magyarság valószí-
nűleg az állandó vagy ideiglenes tele-
pülések lakóterületén kívül temetke-
zett, kisméretű temetőkbe. A keresz-
ténység felvétele után királyi törvény 
írta elő a temetkezés új rendjét. A 
középkorban évszázadokon át a te-
lepülések templomai mellé temették
a halottakat. Az Árpád-korban még 

sok kis falunak nem volt temploma, 
ezek halottait valószínűleg a közeli 
templomos falvak temetőjében he-
lyezték el. A templom melletti teme-
tőt cinteremnek hívták. A 16–17. 
században megkezdődött a temetők 
kitelepítése a templomok mellől. A 
változás sürgetői legtöbbször hely-
szűkére, a templom állagának rom-
lására, ritkábban egészségi okokra 
hivatkoztak.

A honfoglalás után a mai Hegyi-
dűlő déli oldalán alakult ki egy kora 
Árpád-kori település a maga kicsiny 
körtemplomával, mely mellett a kor 
akkori szokásai és törvénye szerint 
terült el a temető. Később megszűnt 
a használata, de még a XIX. század-
ban is találtak ezen a helyen a rotunda 
maradványok mellett, emberi cson-
tokat is! A temetőket árokkal, sö-
vénnyel, kerítéssel vették körül, hogy 
védjék a csatangoló állatoktól. Van-
nak fa nélküli és fákkal sűrűn beül-
tetett temetők. A középkorban gyak-
ran gyümölcsfák álltak a sírok között. 
A régi temetőkben nem sorakoztak 
szabályos „utcákban” a sírok, mint
az újabbakban. Sok falu népe nagy- 
családok és nemzetségek szerint te-
metkezett. Tehát a temetőben is 

Az élet és a halál szétválaszthatatlan a földi létben. Az életről egykoron leginkább a halál árult el sok-sok 
információt, azaz a temetkezések mutatták letűnt társadalmak működését. A helytörténet, a helyi értékek 
tára Pátyon sem nélkülözheti a temetők történetét. Alábbi összefoglalót hosszas kutatómunka előzte 
meg, s köszönjük Czentár Lászlónak, hogy most mindez közkincs lehet. Ajánlom figyelmükbe! (A Szerk.)

A „Csendes kertek” története

A PÁTYI TEMETŐK

által behatárolt, irtás utáni földeken 
volt, és már mint „Református teme-
tő”-ként volt jelölve a kezdetleges 
térképeken, de érdekes, hogy itt é-
píttetett kriptát a katolikus vallású 
földesúr, Várady József  is!  Sajnos, a 
kriptát a háború alatt kifosztották. 
A temető emlékét sokáig a mai Iskola 
utca régi neve, a Sírkert utca is őrizte,
mivel ez a temető az akkori egyutcás 
faluból ezen az utcán volt megköze-
líthető. A község lakosságának nagy 
része, az „új hittel” rendelkezett 
református volt, a kis létszámú ka-
tolikus közösség, a többségében ka-
tolikus Torbágyon temetkezett.  

ugyanúgy egymás mellett feküdtek a 
rokonok, mint ahogy egymás mellett 
ültek a templomban, vagy ahogy egy-
más szomszédjai voltak az élő faluban.
A felekezetek temetői
A török dúlás után a mai községünk 
centrumában találjuk az 1286-os ok-
levélben emlegetett Paagh falut. A 
Pátyi-völgy ezen kicsiny települése 
vészelte át a legjobban a törökvilá-
got, már a XV. században templo-
mos jelzővel emlegetik. A XVII. szá-
zadtól a falu temetője a település 
északi oldalán, a mai Petőfi Sándor 
utca, Ady Endre utca, Bocskai utca 

A XVIII–XIX. sz. környékén, a 
Zsámbékról átszármazó zsidóság 
temetkezési helyét Páty elöljárósága 
a „Cigányoson” túl, egy agyagbá-
nya mellett jelölte ki, mely még ma 
is megtalálható a Liget utca mentén, 
s mely ma az Eisler Mátyásról elne-
vezett zsidó sírkert. 

A század elejétől évről évre nö-
vekszik a lakosság létszáma, növek-
szik a megművelésre alkalmas föld-
területekre is az igény. Már a XIX. 
század közepétől újabb temetők nyíl-
nak. A telki bencések az egyre nö-
vekvő katolikusok részére az 1780-
as években temető területet adomá-
nyoznak és jelölnek ki a község fő 
utcájának a nyugati végében, ahová 
megerősítésképpen egy temetőká-
polnát is építettek. Így tehát a követ-
kező egy-két évszázadra a kápolna 
(ma Kistemplom) közvetlen szom-
szédságában északnak (Hrsz 231), 
illetve a XX. sz. közepétől attól délre 
elterülő kukoricás adja át a helyét a 
temetőnek, de a déli oldal egy kis 
ideig még sport célokat is szolgált. 
A mai „új” katolikus temető terü-
lete 100 évvel ezelőtt még kukoricás 
volt, illetve később a Műegyetem 
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tangazdasági idejében, egészen a 
mai ravatalozó területével együtt, itt 
volt az első községi sportpálya is 
Pátyon.

Az új református temető a XIX. 
század elejétől került használatba. 
A községi földekből a „Kertek köze”
melletti bozótos területet szelték ki, 
mely az idő tájt a község tulajdona 
volt, s mely 1865 után a református  

minket. A fejfaállítás része nemzeti karak-
terünknek, a magyar néprajztudomány 
egyik legbecsesebb, legfontosabb területe. 
A fejfák a protestáns – elsősorban református 
– temetők jellegzetességei.”  (Balassa I. 1989)
A hadisírok
Pátyon a temetőbe látogató a község 
lakosságainak sírhantjai mellett szá-
mos hadisírt is talál mindkét teme-
tőben. A hadisírok fenntartását 
nemzetközi egyezményekben is sza-

szovjet katonákat, hanem a magyar 
és német holttesteket is, kik valószí-
nűleg a tömegsírba kerültek. Ami 
ismert adat, hogy 42 szovjet katona 
nyugszik a katolikus temetőben, e-
gyéni és tömegsírban, és 135 fő a 
református temetőben, szintén e-
gyéni vagy tömegsírban. A reformá-
tus temetőben az 1950-es években 
obeliszket és emléktáblát is emeltek 
föléjük. Az elmúlt években a PVK 
Nkft. felújította a sírokat, és táblákat 
állított kegyeletük emlékére. Az orosz 
nyelvű emléktáblán a nevek mellett 
beosztás, rendfokozat, születési és 
halálozási év szerepel. Valószínűleg 
a háború alatt a szovjet csapatok a 
frontvonal mozgásával egy időben 
szinte minden nap pontosították a 
veszteségeket, a halottakat. Csak 
így történhetett, hogy a háború után 
75 évvel, Páty Község Önkormány-
zatának kérésére az Orosz Nagykö-
vetségről pontos listával tudtak szol-
gálni az itt eltemetett halottakról.

„Alig volt 16 éves, amikor édesanyját elvesztette. Ekkor került kiemelten a faluközösség 
érdeklődésének fókuszába és vált szélesebb körben közismerté. A diftériában elhunyt édesanyja – 
Csordás Margit – hét árvát – köztük anyámat – hagyott hátra. Megjegyzem, hogy még élhetett 
volna, nevelhette volna gyermekeit, de szegény ember lévén nem jutott hozzá a gyógyulás reményt adó 
– már évtizede (1929) felfedezett – penicilinhez. Az édesanya elvesztésével a legidősebb árvára 
óriási feladat és felelősség hárult, oroszlánrészt kellett vállalnia húgai gondozásában, nevelésében, a 
háztartás vezetésében. Szabó Erzsébet állta a sarat, a házak előtti padokon ülő idősek elismerően 
súgtak össze a háta mögött és érdeklődő mosollyal fogadták a köszönését. Mikor elérkezett az idő, 
Erzsébet feleségül ment Wiedermann Ferenchez, és három fiúgyermeknek adott életet.”

HELYREIGAZÍTÁS-FÉLE
A Pátyi Kurír 2020. novemberi lapszámában 
a falu legidősebb lakójának, Wiedermann 
Ferencnének lánykori neve helyesen: Szabó 
Erzsébet. Az elírásért elnézést kérünk! (A Szerk.) 

És álljon itt egy rövid emlékezés fia, Wieder-
mann Ferenc tollából Szabó Erzsébetről, aki 
1924-ben jött a világra, és Bözsi néni néven 
volt faluszerte ismert. 

egyházközség kezelésébe adattak. Az 
akkori falu egyetlen utcájának a vé-
gében, a Túlsóvégi kanyaron túl, a 
kerteken túl, a Libavég mentén, a 
református lelkész szántójából és 
legelőjéből hasítottak ki egy jókora 
részt temetőnek. Az eltelt több mint 
155 év alatt itt is kialakult az öreg és 
az újonnan igénybe vett temető rész. 
Egy kisebb halottasház a század e-
lején épült a kápolna alatti domb-
oldalba. A halottat a „hírharang” kí-
sérte utolsó útjára. 1959-ben épült az 
új halottasház és ravatalozó, melyet a 
közelmúltban felújítottak és kibő-
vítettek.

Napjainkban mindkét temetőben 
(pátyiasan „Csendes kertek”) meg-
jelentek az urna sírok, melyek hely-
igénye közel sincs akkora, mint a 
hagyományos temetkezésnek.

Mint ahogy régen, ma is szokás, 
hogy az egyes sírokat keresztekkel 
vagy sírkövekkel díszítik, amelyeken 
a halott(ak) neve, születése és halála 
dátuma mellett vallási szimbólumok 
vagy a halandóságot ábrázoló jelké-
pek láthatók. „Népünk archaikus sírjelei, 
a fejfák a messzi keleti múltba röpítenek 

bályozzák, az egykori hadviselő felek 
területén gyakran kölcsönösen fel-
lelhetők, pl. követve a frontvonalat.

Pátyon a két temető hadisírjainak 
elhunytjai a II. világháború áldoza-
tai, olyan szovjet katonák, akik be-
sorozásuk után az akkori szovjet 
birodalom minden tájáról kerülhet-
tek parancsra a frontvonalba. A falu 
környékén főleg 1944 telén és 1945 
tavaszán estek el, ott temették el 
őket ahol meghaltak, de később, több 
hónapra rá, a háború után, 
exhumálások történtek, a két teme-
tőbe újratemették őket. Nemcsak a 
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Pár évvel ezelőtt nyelvhasználatot 
vizsgáló kutatási program indult Sze-
geden, ahol a Tudományegyetem 
szakemberei például arra voltak kí-
váncsiak, mennyien és mikor hasz-
nálják a köznyelvben ö-zőnek neve-
zett nyelvjárást a csongrádi megye-
székhely lakói közül. De a témával 
korábban is foglalkoztak, 80–100 
évvel ezelőtt is már tudományos 
alaposságú vizsgálatokkal találko-
zunk a nyelvjárások területén. Ilyen 
kutató volt például Horger Antal 
szegedi professzor is, aki többek 
között az alábbiakat írta: „Ő-sésinek 
nevezzük egyes nyelvjárásainknak azon 
sajátságát, hogy köznyelvi é helyén általában 
ö hangot ejtenek. Pl. szem, tenni, megyek, 
ember, lélek, esett, verekedik, verekedtetek 
stb. helyett: szöm, tönni, mögyök, embör, 
lelök, ésött, vereködik, vereköttetök stb. 
Az ö-zémek nevezett jelenség a magyar 
nyelvterületnek négy egymással földrajzi-
lag össze nem függő kisebb-nagyobb vidékén 
észlelhető”. (Horger Antal alkotta meg 
az első magyar nyelvjárási térképet 
Magyarországon. Kapcsolata, mint 
szegedi professzor, József  Attilával 
közismert!) Az ö-ző nyelvjárás lényege 
tehát, az ̇ e˙ hang ö-vel való helyette-
sítése. Ez a nyelvjárás főleg a dél-
dunántúli területekre, Szeged kör-
nyékére, és az Al-Dunáig a Duna-
Tisza közére jellemző. 

De vajon hogy került Pátyra? Igaz 
ma már nemigen hallható a lakosság 
körében ez a forma, de néhány évvel, 
vagy évtizeddel ezelőtt még gyakran 
„őztek” a szüleink, nagyszüleink, 
vagy néha magunk is. Ez a tájszólás 
ritka a mi régiónkban, ezért be is 
került a Községi Értéktárba. A múlt 
ködébe vesző megoldás volt régeb-
ben az a magyarázat, hogy a falu-
ban élő néhány család őse besenyő 
eredetre vezethető vissza, akik a

kutatások szerint többségében hasz-
nálták az ö hangot. Időközben más 
nyomokra is bukkantam. A közel-
múltban olvastam egy dolgozatot, 
melyben arról értekeznek, hogy a 
Pátyi és a Sukorói nyelvjárássziget 
Kiskunsági tájékra eredeztethető. 
Ez a mű Szabó József: Magyaror-
szági és jugoszláviai magyar nyelvjá-
rásszigetek - Dél-Alföldi évszázadok 
3. című kötete. A Szabó József  által 
készült tanulmány fejezeteinek fő 
gondolatmenete a következő: „A 
pátyi és a sukorói terepmunka során nem-
csak nyelvi-nyelvjárási anyagot gyűjtöttem, 
hanem igyekeztem a lakosság összetéte-
léről, esetleges származástudatáról is tájé-
kozódni. Így derült fény arra, hogy Pátyon 
csak a falu nagy többségét kitevő refor-
mátusok beszédére jellemző az ö-zés. S 
mivel a kiskunsági nyelvjárástípus ö-zése 
az ottani református lakosság nyelvhaszná-
latában jelentkezik, ezért ez a körülmény 
– természetesen az összes többi nyelvjárási 
jelenséget is figyelembe véve – azt az előző-
ekben már említett föltevésemet támogatja, 
amely szerint a pátyi és a sukorói tájszólás 
genetikusan összefügghet a Kiskunság 
északi részének nyelvjárásával…
Valószínűnek tartom, hogy a kiskunsági 
református népesség egy része a törökök 
elől menekülve került a Dunántúlra a 
Budai-hegység környékére, illetőleg a Velencei 
tó mellé. Igaz ugyan, hogy sem Páty, sem 
Sukoró református lakossága nem őrizte 
meg annak hagyományát, hogy őseik a 
Kiskunságról vagy máshonnan települtek 
volna a mai lakóhelyre. Hogy a máshonnan 
származás tudata miért nem maradt fönn, 
annak több oka is lehet. Közrejátszhat 
ebben az időtényező, vagyis az, hogy az 
átköltözés nagyon régen, több évszázaddal 
ezelőtt történt, valamint az is, hogy az 
egykori menekülők nem új települést hoztak 
létre, hanem lakott helyre kerültek. Ez 
utóbbit a már idézett történeti forrás is

„A nyelvjárások a beszélt nyelv helyi változatai. Földrajzilag a Kárpát-medence nagy részén magyar nyelvet használnak, amely a 
köznyelvet és az irodalmi nyelvet tekintve egységesnek mondható. Ennek ellenére nem ugyanúgy beszélnek a Kárpát-medence 
más-más vidékein: másképp beszélnek például az Őrségben, mint a Hajdúságban. Régen, amikor a férfiak a katonaság idején 
az ország egyik területéről a másikra kerültek el, sokkal inkább szembesültek ezzel a különbséggel.”

Pátyi Értéktár hírek

EGY GONDOLAT A PÁTYI „Ö-ZÉS” KIALAKULÁSÁRÓL

megerősíti. Az is elképzelhető továbbá, 
hogy ez a török hódoltság kori, tehát 
XVI–XVII. századi áttelepülés nem 
egyszerre, hanem több hullámban ment 
végbe, s évszázadok során – az eredeti 
sajátságok nagy részét elvesztve, a környék-
beli nyelvjárások több vonását magába 
olvasztva – ötvöződött a pátyi és a sukorói 
tájszólás sajátosan egyedivé, környezetétől 
elütő nyelvjárásszigetté.”

A három részre szakadt Magyar-
ország török megszállása alatt is 
számos birtokjogi, adományozási 
dokumentumok készültek. Az egyik 
ilyen fellelhető okmány a következő-
képpen tartalmazza az adományozás 
tényét. Ismert, hogy a török időkben 
a Pilis megyei pusztafalu helyeket 
Baranyai Mihály váci strázsamester 
és Horváth Bertalan gyalogvajda 
még 1605-ben Bocskaitól kapta 
adományul. Néhány évre rá, Páty 
pusztafalut 1609-ben Csábi Mihály 
főkapitány szállatta meg, mint a tatai 
várhoz tartozó királyi jószágot. A 
pátyi jobbágyok panasza következ-
tében 1611-re a helyzetből perleke-
dés támadt. Ebből olvasható alább 
a Pest Megyei Okmánytár 431. 
oldalán: „Időközben a nádor előtt Etyeky 
István, Horváth Bertalan és Baranyay 
Mihály váci katonák pereskedtek Paty 
miatt… …1611-ben Horváth 
Bertalan, aki részbirtokossá vált 
Pátyon, igen szemléletesen írta le a 
falu sorsát: „hogy az török beszállott 
Budára, az Páty jószág is elpusztult, és 
sönki 45 esztendeig nöm lakta, végre 
iminnét és amonnét telepödött volt rá egy-
néhány szögény ember…

ÉRTÉKTÁR

Ez a tájszólás ritka a mi 
régiónkban, ezért be is került 

a Községi Értéktárba. 
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ÉLETMÓD

Paxi uram hatalmasul bírta s vonta őket. 
Egyik az, hogy súlyosan bánt velük, másik 
ismét az, hogy hadak feltámadván elpusz-
túlt. az időtől fogvást pusztán állott, csak 
nöm régön egy tímár Tefterdár nevű török 
főember Buda városából afféle futott em-
bereket szállított rá”

A levéltári kutatások során szá-
mos dokumentumhoz jutottam, de 
van köztük egy érdekes, talán a fenti 
történéshez kapcsolható, melyben 
az adatok 1659-re és 1660-ra vannak 
jelölve, és a Pilis megyei Páty falu 
területén számba vett jobbágyok és 
jószágainak névsorát, valamint adó-
zási jegyzőkönyvet is tartalmazott. 
A Magyar Nemzeti Levéltár egyik 

Lehet, hogy ők voltak 
a „futott emberek”, akik 

délről menekültek északnak? 
Szeged környékéről Pátyra, Sukoróra, 

és hozták és hozták magukkal 
a tájszólásukat és az új hitet?

adatbázisában találtam rá erre a di-
gitális anyagra, mely urbáriumi össze-
írást tartalmazott az 1659, 1660-as 
évekből, 299 eredeti számozású oldal, 
magyar, másolat, középkori perga-
ment kódexlapba kötve. Benne a 
Pilis megyei Páty a 223-as lapon 
szerepel. A lista nevekből, rokoni 
kapcsolatokból és jószág birtokosi, 
tulajdonosi jellemzőkből áll. Régies 
nyelvezettel, régies írással, de olvas-
ható dokumentum. Olyan neveket 
tartalmaz, amelyek kb. 30 év múlva, 
és a következő évszázadokban nem 
találhatók meg a pátyi családok le-
származásában, felmenőik nevében. 
Voltaképp idegenek, idegen nevek. 

  – Községi ÉrtéktárCzentár László

A kérdés továbbra is kérdés, és 
nagy kérdés, hogy aztán hová lett ez 
az 51 „futott” jobbágy, mert 30 évre 
rá, 1686-ban, Buda visszafoglalásá-
nak évében készült pátyi lajstrom-
ban már nem szerepelnek!

Lehet, hogy ők voltak a „futott em-
berek”, akik délről menekültek észak-
nak? Szeged környékéről Pátyra, 
Sukoróra stb. és hozták magukkal a 
tájszólásukat és az új hitet?

Cseröklye 
János, Dávid György, Gál Tamás, Kerék 
János, Lukács András, Mucsy István, 
Mucsy Mihály, Pap János, Végh István

Fábián Mátyás, György 
János, Márton Fábián, Varga Simon, 
Benedek András, György István, Pécsi 
Benedek, Mátyás György, Mózes 
Balázs, Balázs Miklós, Mátyás János
A futottak 51 fős listájából csak a 
jellemző vezetékneveket emeltem 
ki, hogy összevethető legyen a török 
előtti pátyi nevekkel.

„Török előtti pátyiak”: 

„Futottak”: 
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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
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Pszichológia, Család– és 

Párterápia  

Miben segíthet a pszichológus:

 

Tanulási nehézségek esetén,  

Gyászfeldolgozásban 

Önértékelés, önbizalom 

növelésében 

Életvezetési tanácsadásban 

Miben segíthet a családterápia:

 
Ha állandósulnak, elmérgesednek, parttalanná válnak az  

otthoni viták; 

Ha családi kapcsolataiban tartósan boldogtalannak, 

magányosnak érzi magát; 

Ha fél a családi kapcsolatok szétesése, elvesztése miatt; 

Ha úgy érzi, eredménytelen gyermeknevelési 

kérdésekben; 

Feldolgozatlan veszteségek (válás, halál) alkalmával 

Hívjon bizalommal! 

Szilágyi György, 06-30-9-2222-84 

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
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dr. Kende Réka
ügyvéd

Jogos a kérdés.
Tanácsadás Okiratszerkesztés   Képviselet • •

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

Web: www.drkende.hu

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

AZ ÖN HIRDETÉSÉNEK HELYE!

Páty Önkormányzatának lapja

Bővebb információk:

A klasszikus kék remek választás, sokféle 
látásjavító szemüveg készül kék felülettel. 
Ez nem csak divat, a kék réteg speciális 
felületkezelés, amely semlegesíti a digitális 
eszközök képernyője által kibocsátott kék 
fényt, így megelőzi a szem megerőltetését 
és a szemfáradtság kialakulását. 
További előnyei: ragyogás csökkentés, 
kontrasztosabb látás, karcállóság. 
Fokozhatjuk a védelmet super hydro, 
speciális vízlepergető réteggel. 
A láthatatlan védelmet az alapanyagba 
beépített ibolyakék fényt elnyelő molekulák 
biztosítják, átengedve a hasznos türkizkék 
fényt. A Blue Block kék bevonat hosszú távú 
megelőzés, védi a retinát a káros 
rövidhullámú sugaraktól. 

Kérje üzletünkben a kékfényszűrős 
lencsét szemei védelme érdekében.

SZEMVÉDELEM



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
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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!



Páty

Szűcs Bianka

Muzsik Luca

Farkas Dorottya

Pátyolgató Óvoda 

nagycsoportosai
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