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BEKÖSZÖNTŐ

KÖZBESZERZÉSEK INDULNAK TÖBB MILLIÁRD ÉRTÉKBEN
Településünk egyik legnagyobb, önállóan lefolytatott beruházása a Sportcsarnok
építése lesz jövőre. Az ezzel kapcsolatos munkák, illetve döntések koordinálására,
előkészítésére és segítésére november elején létrehoztam egy munkacsoportot,
amelynek tagjai: Vészics Anna pénzügyi irodavezető, Benyák Éva műszaki irodavezető,
Schubert Sándor műszaki ügyintéző, Fehér Zsolt a PSE elnöke, Somogyi Farkas
Tamás alpolgármester, Detre Zsolt és Szabó István képviselők, valamint jómagam.
A novemberi testületi ülésen a közbeszerzéssel kapcsolatos bíráló bizottságot is megválasztotta a képviselőtestület. Tagjai: Veres Erika jegyző, Detre Zsolt képviselő, Imréné Bánhegyi Klára pénzügyi előadó, Szlávik
Róbert műszaki ellenőr és Dr. Illés Levente közbeszerzés-jog. A feltételes közbeszerzés elindítása decemberben
meg is kezdődik.
A másik jelentős jövő évi beruházásnak, az autópálya lehajtónak és a bekötőút építésének is megindult a
közbeszerzése, már novemberben kiírta a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Az év végéhez közeledve érdemes visszatekinteni erre az esztendőre, itt az ideje az összegzésnek, ezért a 2021es év településünkkel kapcsolatos legfontosabb döntéseinek összefoglalóját külön cikkben olvashatják.
Az adventi időszakra békességet, nyugalmat és mindenki számára családja körében eltöltött, szeretetteljes
Karácsonyt kívánok!

Mária altatója
Kimenék én ajtóm elejébe,
Föltekinték nagy magos mennyekbe.

S azon vala egy rengő bölcsőcske,
Bölcső mellett asszonyunk, Mária.

Nyitva látám mennyeknek kapuját,
S nyitva látám mennyeknek kapuját.

A lábával rengetgeti vala,
S a szájával fúddogálja vala:

Nyitva látám mennyeknek kapuját,
S azon belül mennyeknek ajtóját.
S azon belül egy kerek asztalkát.

||: „Aludjál el, Istennek báránya,
Szeretetből jöttél a világra.” :||
Magyar népköltés
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ELCSENDESEDNI
„Add, Istenem, hogy a világ kisimuljon és elcsendesedjen bennem és mindenkiben” – fohászkodott 1979-ben Pilinszky János. S mennyire időszerűek
szavai ma is.
Vészterhes időket élünk, noha alig érintett még bennünket a tél
„éles, kék jégkörmivel”. „Didereg az Ember,/Haldoklik a világ./Ez a melegségre szomjas jégvilág,”
A második karácsonyunk telik egy világjárvány árnyékában, és a
megoldás ígéretét hirdető varázsszerek sem hoztak eleddig megnyugvást, a bizonytalanság, az ismerethiány csak növeli a szorongást,
ember embernek feszül… Aztán ismét adventbe léptünk, várakozunk:
a legnagyobb Szeretet eljövetelére.
S várakozásunkban a hit-remény-öröm-szeretet gyertyáinak fénye
világítsa be szíveinket, otthonainkat, űzze ki a félelmet, a viszályt, hogy a
világ „kisimuljon és elcsendesedjen” bennünk.
Áldott, békés ünneplést, s békességes, vírusmentes új esztendőt,
szeretettel:
Szádváriné Kiss Mária – főszerkesztő SzKM
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BÖLCSŐDÉTŐL A SPORTCSARNOKIG
Székely László polgármester a közmeghallgatáson elhangzott év végi beszámolójának kivonatát olvashatják, amelyben szó volt a legfontosabb fejlesztésekről, iparterületről, autópálya lehajtóról, közbiztonságról és egyebekről.
Bölcsőde
Dédelgető néven önkormányzati
bölcsőde nyílt idén tavasszal településünkön 25 év után újra. A Pénzügyminisztérium pályázatának segítségével épült kétcsoportos bölcsőde
további két csoporttal bővíthető a
jövőben. A beruházás keretében
nemcsak a főépület, hanem a környezete is megújult. Az intézmény
konyhája melegítőkonyhaként üzemel, de úgy lett kialakítva, hogy a
későbbiekben igény esetén főzni is
lehet benne.
Járdaépítés a Rákóczi úton és az
Iskola utcában
Páty Község Önkormányzata a Belügyminisztérium által Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatán
20 millió Ft összegű támogatást
nyert. Ennek köszönhetően további
több mint 20 millió Ft önrész hozzáadásával az Iskola utca páros oldalán, illetve a Rákóczi út páros oldalán az Iskola utcától a Telki útig új
járda épült, majdnem 1 km hosszan.
Útépítések
A kátyúzások mellett elkészült idén
az Orgona utca, a Dózsa György
utca egy része, Bethlen Gábor utca
és a Boglárka utca, illetve az általános iskolával szembeni parkoló.
KanyarGO
A választási ígéretünknek megfelelően elindítottuk idén a helyi buszjáratot, amely a biatorbágyi állomásig szállítja az utasokat. Ezt hosszas
és komoly szakmai munka, illetve
egyeztetés előzte meg. Szeptembertől indult és ebben az évben ingyenes
volt a szolgáltatás. Várható éves költsége bruttó 40 millió forint körül
lesz egy teljes évben. Ebből jön majd
le a bérleteladásokból és az állami bér-
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let kiegészítésekből befolyó összeg,
kb. összesen 4-5 millió forint. Egy
átlagos napon 120–140 utasforgalom
van. Leginkább az iskolába járó gyerekek használják a reggeli járatokat,
de egyre többen veszik igénybe a
vasúthoz járáshoz, és egyre többen
használják az idősek is. A kihasználtságot folyamatosan figyeljük, és
lehetőség szerint figyelembe vesszük
a lakossági igényeket is, s időszakosan felülvizsgálják a szakemberek a
menetrendet. Elindult a KanyarGo
facebook-oldala is, már közel ezer
követővel, ami szintén mutatja, hogy
milyen nagy az érdeklődés a szolgáltatás iránt. A januári hónapban
még ingyenes lesz a szolgáltatás, de
február elsejétől is igen kedvezményesen lehet majd rajta utazni. A
buszjáratnak köszönhetően a településen több helyen is megváltozott, vagy változik a forgalmi rend,
erre kérjük a lakosokat, hogy figyeljenek a jövőben. Kérjük, hogy a
busznak mindig adják meg az elsőbbséget, hogy könnyen tudja tartani a
menetidőt.
Új cégek az ipari parkban
200 millió Ft körüli haszon a telkek
eladásából. Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
HÉSZ módosítása során az önkormányzati tulajdonban lévő, (OTP
raktár melletti) 3901 hrsz-ú ingatlant általános gazdasági övezetbe
sorolta át. Az új beépítési paraméterek lehetővé tették, hogy az
elmúlt két évben hat darab kisebb
építési telket alakítson ki a területből a Polgármesteri Hivatal. A kifejezetten az ingatlanokkal kapcsolatos
önkormányzati beruházások eddig
30 millió Ft-ba kerültek.
Az Önkormányzat 15.000 Ft/nm
+ ÁFA összegért árulta a telkeket,
melyből már öt darab eladásra is

került. A többi eladása után (amelyre
már szintén van érdeklődő) összesen
243 millió Ft + ÁFA összeg folyik
majd be a település kasszájába.
A nagyon komoly egyszeri nyereség
mellett az ide települő vállalkozások
iparűzési adója tovább növeli majd
településünk bevételeit.
Ide költözik többek között a Kemenes
Cukrász Manufaktúra, az Ínyenc
Mester gasztro-vállalkozás, lesznek
raktárhelyiségek kis és közepes vállalkozások számára, illetve ezen terület mellé költözött a lézeres fémmegmunkálással foglalkozó INDUPRO
Kft, amely komoly Kormányzati
segítséggel épített új telephelyet és
gyártócsarnokot.
Ipari park fejlesztés
Immár a Hello Parks csoporthoz tartozó Ever Invest és az Önkormányzat között megkötött szerződésnek
köszönhetően (amit a képviselő-testület egyhangúlag támogatott) Páty
Község Önkormányzata, három ütemben 200 milliós támogatás befizetése mellett még jelentős, 5 hektár
saját közművesített iparterülethez
is jut, amely komoly érték, és jelentősen növeli a jövőben a falu vagyonát. A Hello Parks egy újgenerációs, innovatív környezetbarát és
energiahatékony ipari parkok építésével és üzemeltetésével foglalkozó
cég, amely már Maglód és Fót mellett
is üzemeltet Ipari Parkokat. Ők építenek most 3 ütemben egy modern
ipari parkot számos munkalehetőséget kínálva a következő években.
Pályázatok
Több idén kivitelezett beruházás
még korábbi pályázat segítségével
valósult meg, de azért idén is akadt
sikeres tender. 2021-ben hozzávetőleg 76 millió forint pályázati pénzt
nyertünk, többek között: a vízi közmű
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fejlesztés támogatására, útépítésekre,
illegális hulladék felszámolására és
a sportcsarnok közbeszerzésének
lebonyolítására. A jövő év ebből a
szempontból már most nagyságrendekkel jobbnak ígérkezik, hiszen sportcsarnoképítés mellett az
eddigieknél jóval több lehetőség adódik majd Pest megye különválása
nyomán. Illetve egyedi kormányzati
támogatásból a Zsámbéki kanyar
lakópark három olyan zsákutcája,
amelynek már engedélyezett tervei
vannak várhatóan még a tavaszra
aszfaltozásra kerülnek.
Közbiztonság fejlesztése
A nyáron a Budaörsi rendőrkapitányság döntése értelmében új körzeti
megbízott érkezett a faluba Pethő
Mihály személyében. Idén szakmai
elismerést is szerzett a Pátyon már
a gyakorlatban is kialakított rendészeti modell. Egy év alatt 48 vagyon
elleni bűncselekmény történt, amiből 7 lakásbetörés volt a rendőrség
közlése szerint.
Faluszéli szeméthalmok felszámolása
Idén Páty több területén, illegálisan
lerakott hulladék került felszámolásra egy állami pályázat keretében
2,5 millió Ft értékben. Ezen felül a
PVK folyamatosan tisztítja a településhez tartozó területeket. Idén
összesen már több mint 200 m3
szemét került elszállításra.
Táborok támogatása, iskolakezdési támogatás, tanulmányi ösztöndíjak
A gyermekek támogatását kiemelt
feladatnak tekinti Páty Község Önkormányzata. Nyári táborokra öszszesen hozzávetőleg 2,5 millió forint
értékben adott támogatást. Ezen felül
az önkormányzat az iskolakezdést
segítendő összesen 1 millió Ft értékű

tanszercsomaggal segítette a Bocskai
Általános Iskola összes tanulmányait
idén megkezdő, elsős diákját, ami
több mint 90 diákot érint. Páty
Község Önkormányzata idén is kiírta az általános iskolás tanulókat
segítő Bocskai-ösztöndíjat, amelynek
keretében fejenként 100 000 forintra
lehetett pályázni. Idén 12 tanuló
érdemelte ki az elismerést, ezen felül
pedig 6 gyermek részesült a szociálisan rászoruló tanulók ösztöndíjában. Egy Boulder mászófal épült az
általános iskola tornatermében, amelynek 50 százalékos önrészét az önkormányzat finanszírozta. Ezen felül az
udvarra kültéri pingpong-asztal is
került.
Körtés
A Körtés lakópark esetében még
2010 előtt született és jóváhagyott
dokumentumok szerint, egy hozzávetőleg több száz lakásból álló, több
ezer ember beköltözésével járó fejlesztést terveztek. Hosszas tárgyalások után lehetőség nyílt az egész
területre olyan megállapodást kötni,
amelynek következtében közel a negyedére sikerült csökkenteni a beépítés intenzitását, és az Önkormányzat is gazdagodott több száz millió
forint értékű területtel, valamint a
Körtés tetején lévő természetvédelmi
területet is sikerült megmenteni.
Sportcsarnok építés
A Kormány idén ősszel úgy döntött, hogy támogatja a Pátyi Sportcsarnok megépítését a községi futballpálya mellett. A kivitelezéshez
szükséges közbeszerzést már várhatóan idén kiírhatja az Önkormányzat.
Jövőre pedig kezdetét veheti az építkezés. A küzdőtér 24×44 m befoglaló méretű, multifunkciós sportpálya,
amelyben kézi- és kosárlabda pálya
alakítható ki felfestéssel. A fix lelátók
összesen 285 férőhelyesek lesznek.

Autópálya lehajtó
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt. kiírta a közbeszerzést településünk autópálya-összeköttetését
megteremtő beruházásról. A beruházást két ütemben valósítják meg:
Összesen 2,4 kilométernyi kétsávos út épül új nyomvonalon.
(a részletek külön cikkben)
A szelektív zöldhulladék jövőbeni kezeléséről
Országos szinten betiltották az égetést, így az Önkormányzat tűzgyújtási engedélyt nem tud időszakosan sem kiadni ezentúl. Ezért
– 2022-ben is folytatódik az ingyenes
komposztláda program, hogy minél
többen otthon komposztáljunk és
helyben hasznosítsuk a zöldhulladékunkat.
– Jövőben is jár minden lakosnak a
Depónia által biztosított 8 db matrica. E mellett pedig visszatér a zsákos rendszer. Egy zsák 690 forintba
fog kerülni, és a PVK-nál, valamint
a viszonteladóknál lehet majd megvásárolni. Az idősek és a rászorulók
esetében lesz lehetőség ingyenes zsák
igénylésére. Ennek pontos feltételein még dolgozunk.
– PVK fogja a jövőben is elszállítani
a matricás és zsákos zöldhulladékot
a háztartásoktól.
– A begyűjtött zöldhulladék átadásra
kerül a Depónia Zrt.-nek, annak
további sorsáról a cég gondoskodik.
– A közterületekről és az Önkormányzati telkekről begyűjtött zöldhulladékot a PVK átadja az erre
jogosult vállalkozásnak. Azt a céget
fogják választani, amelyik a legjobb
árajánlatot adja.

Székely László – polgármester
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AUTÓPÁLYA LEHAJTÓ: KIÍRTÁK A KÖZBESZERZÉST
Már várják az ajánlatokat településünk autópálya-összeköttetését megteremtő közbeszerzésben –
olvasható a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. hirdetményében. A beruházást két ütemben
valósítják meg: egyrészt az M1-es autópályán a Pátytól délre fekvő Sasfészek-tó pihenőhely szelvényezés
szerinti bal oldalának szintbeni csomópontja, valamint a Pátyot Biatorbággyal összekötő 81106-os jelű
közút (Torbágyi út) között épül egy út; másrészt az első ütemben kiépült út folytatásként alakítanak ki
egy másik utat a Zsámbék, Páty és Budakeszi között futó 1102-es közútig.
Összesen 2,4 kilométernyi kétsávos út épül új
nyomvonalon.
Az első ütemben a Sasfészek-tó pihenőhely meglévő csomópontjából kell indítani az új utat, amely
hozzávetőleg 1040 méter hosszú lesz, és két sávon
épül ki a 81106-os útig. Ebben a részprojektben két új
körforgalmú csomópont is létrejön, valamint a Füzespatak hídját felújítják, a meder rendezésével együtt,
emellett a 81106-os utat mintegy 160 méteren átépítik.

A második ütemben egy 1,4 kilométeres, kétsávos
új út születik, amelyet az első ütemet lezáró körforgalomból indítják a 81106-os úton. Ebben a részprojektben is két új körforgalmú csomópontot alakítanak
ki, továbbá az 1102-es utat bontják és felújítják 110
méteres hosszúságú szakaszon. Mindezeken túl a
Rákóczi utcában 1400 méteren cserélik a kopóréteget,
és 780 méternyi zajárnyékoló falat létesítenek az 1102es közút mentén.
(Forrás: Magyar Építők)

ELSŐ DÍJAT NYERT TELEPÜLÉSÜNK KÖZBIZTONSÁGI PROGRAMJA
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programján
első díjat nyert Páty Község Önkormányzata „Integrált rendészeti modell” című pályázatával a
Rendészeti és Közbiztonsági Programban. Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága Magyar Elnökségi
Programok keretében a magyar önkormányzatok legjobb teljesítményeit, új megoldásait díjazták a
Belügyminisztériumban a helyi önkormányzati innovációk, bűnmegelőzés és közbiztonság, valamint
társadalmi felzárkózás területein.
Az elismerést Székely László polgármester Hermann
Gáborral, az Önkormányzati Rendészet irodavezetőjével vette át, településünk rendészeti modelljének
és kamera rendszerének elismeréseként.
Köszönet a több éves munkáért Schneider Mihálynak, az Alapítvány Páty Fejlesztéséért (APF) kuratóriumi
elnökének és Hermann Gábor rendészeti vezetőnek,
valamint az Önkormányzati Rendészet minden dolgozójának.
A Program célja volt a legjobb önkormányzati
gyakorlatok feltérképezése, és megismertetése az ország más önkormányzataival, a nemzetközi szakmai
közélettel. Továbbá az új és innovatív helyi megoldások
feltérképezése, illetőleg az ilyen megoldásokat nyújtó
önkormányzatok tudásának és tapasztalatának terjesztése, a jobb közszolgáltatások biztosítása, a magasabb
színvonalú teljesítmény elérése érdekében.
A kiválasztott „Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok”
a címmel járó díj és pénzjutalom mellett hivatalos elismerést is jelent az önkormányzatok és munkatársaik
számára.
Forrás: www.paty.hu
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TÉLI VESZÉLYEK – SÍKOSSÁGMENTESÍTÉS
A téli havazás a településen lakók számára nem jelent mindig felhőtlen boldogságot. A havas, latyakos,
jégbordás, vagy ónos esőtől csúszós utak, járdák, burkolatok nemcsak az autósok, hanem a gyalogosok
számára is lelassult közlekedést, egyéb veszélyeket, olyan kellemetlenségeket jelentenek, amitől a lehető
leggyorsabban szabadulnának.
Statisztikák szerint évente átlagosan 50–60 olyan
nap van, amikor a települések közútjaira hullott hó
eltávolításáról, az utak síkosság- és csúszásmentesítéséről
gondoskodni kell. A munkát az adott út kezelője végzi,
módszereik között a felületérdesítés és az olvasztásos
eljárás egyaránt szerepel.
Míg az úttest burkolatának tisztításáról az út fenntartójának, a járda tisztántartásáról az ingatlan
tulajdonosának, kezelőjének, használójának kell
gondoskodnia. A fás szárú növények védelméről szóló
346/2008. (XII. 30.) kormányrendelet 2010. szeptember
1-jén hatályba lépett bekezdése előírja, hogy belterületi
közterületen – az úttest kivételével – a síkosságmentesítésre olyan anyag használható, amely a közterületen
vagy annak közvetlen környezetében lévő fás szárú
növény egészségét nem veszélyezteti. Ez azt jelenti,
hogy kiemelt figyelmet kell fordítani a síkosságmentesítési

munkák során a gyalogjárdák mentén lévő növényzet
(fasorok, cserjék) védelmére, már nem lehet sót használni, a kloridhatást minimálisra kell csökkenteni. Az
alternatív csúszásmentesítő anyagok viszonylag drágák,
és nem valószínű, hogy a közeljövőben mindenki
számára könnyen elérhetővé válnak, addig is marad a
jól bevált fűrészpor, mulcs, homok, fahamu, faforgács vagy a gránitkőzúzalék.
Tartsuk tisztán járdáinkat, valamint az ingatlanunk
előtt az úttestig terjedő zöldterületeket, továbbá a
járdaszakasz melletti nyílt árkot is! Még mielőtt az első
hó leesne, a járdáinkra lehullott falevelek eltakarításáról is gondoskodjunk, hiszen ez is nyálkás, síkos állapotban baleset forrása lehet.
Kerüljük el a téli időszakban az indokolatlan baleseteket, hiszen felelősek vagyunk nemcsak önmagunkért,
hanem embertársainkért is!
Forrás: www.paty.hu

A PVK újabb munkagéppel gyarapodott, hogy szolgáltatásait
színvonalasabban tudja végezni.

Az autópálya lehajtó építési munkálatainál a falu és a Sasfészek
pihenő között római, avar és hun kori sírokat találtak a régészek.

2021. december
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www.bocskaisuli.hu

A PÁL UTCAIAK ÖRÖK TÖRTÉNETE

A BOCSKAI MŰVÉSZEI

„Gyere mond, hogy a grund mi vagyunk!
Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el,
legyen szabad a grund!”

Ebben az évben is kerestük a Bocskai kis művészeit,
ezért „tehetségkutató” versenyt szerveztünk novemberben.
A gyerekek énekkel, tánccal és hangszeres zenével
készülhettek a versenyre. Rengeteg gyakorlás, felkészülés előzte meg a vetélkedőt. Nagy örömünkre sokan
vállalkoztak arra, hogy megmutassák a tehetségüket.
Számtalan ötletes, fantáziadús produkciót láthattunk,
hallhattunk, s minden fellépőt nagy tapssal jutalmazott a
közönség. A zsűrinek, mint mindig, most is nagyon
nehéz dolga volt. De végül is sikerült dönteniük! Minden
fellépő kisgyerek emléklapot és csokit kapott, a legügyesebbeket pedig oklevéllel és könyvvel jutalmaztuk.
A helyezettek névsora:
Hangszer kategória
1. Csincsák Claudia 4.c és Csincsák Dániel 6.c – zongora
2. Zugor Dóra 4.c – fuvola
3. Törő Benedek 3.c zongora és Karsai Csanád 3.a – hegedű
Tánc kategória
1. Szilágyi-Montz Bori 2.c, Szilágyi-Montz Virág 4.c és
Soós Tímea 4.c
2. „Szuperrókák” (Kiss Jázmin 4.a és Kanalas Kitti 4.a)
3. „Kunfalviak” (Kunfalvi Kornél 2.a és Kunfalvi Zalán 5.a)
Ének kategória
1. Jakubinyi Kitti 4.c
2. „Vadócok” (Karászi Kitti 4.a, Kovács Erik 4.a és Pálfalvi
Zoé 4.a)

Régi vágyunk teljesült azzal, hogy Veres Kriszta
(a szülői munkaközösség vezetője) jegyet szerzett
nekünk A Pál utcai fiúk musical előadására a
Vígszínházba!
Azt hiszem, nemcsak Molnár Ferenc, de a magyar
irodalom egyik legmeghatóbb, legszívbemarkolóbb
alkotása ez. Felnőtteket és gyerekeket egyaránt megérint.
Ki ne emlékezne a grundra, amely csak a miénk? Az
einstandra, a gittegyletre, a füvészkerti kalandra… és
Nemecsekre, aki vádolta magát a grundért, társaiért.
Ezeket az emlékeket-élményeket minden generáció
újra és újra felfedezi magának.
Marton László rendezésében élvezhettük a pátyi
Bocskaiból harminchatan ezt a felemelő alkotást!
Zentai Ida – szervező

ANYANYELVÁPOLÓK CSAPATBAN

Mindenkinek köszönjük ezt a szép délutánt, és
további sikereket kívánunk mindenkinek!

Fotók: Bocskaisokkk

Az idei Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen igen
eredményesen szerepelt iskolánk.
Az 5.c osztály kis „tudorai” 5. helyezést értek el
ezen a rangos nyelvi versenyen: Fésűs Dalma, Badari
Ádám, Csikós Attila és Farkas Lázár.
Felkészítő tanáruk: Zentai Ida tanárnő volt.

Kitti néni és Margit néni

8

2021. december

OKTATÁS

„CSENDES CSODÁK” VERSBEN ÉS VERSSEL LÁTOGATÁS A TULIPÁNKUCKÓBAN
Ne várj nagy dolgot életedbe,
Kis hópelyhek az örömök,
Szitáló, halk szirom-csodák.
Rajtuk át Isten szól: jövök.”
(Reményik Sándor: Csendes csodák)
Nagy örömünkre szolgált, hogy ez év novemberében
személyesen tudtunk részt venni a biatorbágyi Csendes
csodák térségi versmondó találkozón. Negyedik éve
ugyanazon tanítványaimmal indultunk a megmérettetésen. Az alsó tagozatból a 4.c osztályos lányokat, a felső tagozatból 8 tanulót nevezett be Zentai Ida tanárnő.
Nagyon büszkék vagyunk, mert tanulóink több
helyezést is tudhatnak magukénak.
5-6. osztályos korcsoport
I. helyezett Tarr-Péterffy Zoltán 5.c
II. helyezett Scaricamazza Máté 5.b
7-8. osztályos korcsoport
I. helyezett Kabai Léna 7.c
III. helyezett Hajda Boglárka 7.a
Alsó tagozat
I. helyezett Hódos Lilla 4.c
A verseny az előző évekhez hasonlóan kedves
hangulatban – „csendes csoda” – zajlott a biatorbágyi
Faluházban. Köszönjük Szádváriné Kiss Máriának a
színvonalas szervezést és lebonyolítást. Külön
köszönjük a zsűri áldozatkész munkáját. Reméljük,
2022-ben ismét találkozunk!

Van Pátyon, a Somogyi Béla utcában egy varázslatos biogazdaság, melyet egy kedves hölgy, Mészáros Kakuk Zsuzsa hozott létre. Tulipánkuckó
néven a Facebookon is bárki rátalálhat.
Terveink szerint elsősorban tésztakészítő foglalkozás
keretében fog találkozni az iskolás gyerekekkel. Készítünk majd madárkalácsot is. Nemrég meglátogattuk
otthonában a 4.c osztály tanulóival. A sok gyönyörűség,
a kreatív tárgyak, a varázslatos kamra, temérdek
befőttel, a baromfiudvar tyúkjai színes tojásaikkal a
gyerekeket is elbűvölték. Bodza kutyus is nagy sikert
aratott. Vendéglátónk birsalmasajttal és finom gyümölcsteával is megkínált. Rengeteg élménnyel tértünk
haza, s mi is várjuk majd egy vendégségbe.

Silingi Anna

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS
November utolsó hetei már a karácsony körül forognak. Így van ez a 3.c osztályban is. A tanulók
már el is kezdték a készülődést, hiszen a tárnoki
üveggyárban jártak, ahol kézzel készített karácsonyfadíszek készülnek.
Az üzem és az ügyes kezű asszonyok munkájának
megtekintése után saját kezűleg díszíthették ki a már
karácsonyi ajándéknak szánt gömbjüket. Míg a gyönyörűségek száradtak, szebbnél szebb díszeket nézegethettek az üzem boltjában. A feldíszített gömböket
száradás után bedobozolták, és szentestéig jól eldugják,
hogy a fa alatt adhassák majd át a családjuknak.
Mindenkinek meghitt adventi készülődést kívánunk!

Silingi Anna

Szakályné Móni néni és a 3.c

2021. december
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HULLADÉKCSÖKKENTÉSI HÉT

Fotók: Pátyolgató

Óvodánkban évek óta kapcsolódunk az Európai
hulladékcsökkentési hét kampányhoz. Környezettudatos nevelésünk fontos állomása ez az akció.
A Katica csoportba a Hulladékcsökkentési héten
látogatók érkeztek. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
képviseletében két hölgy játékos foglalkozást tartott
gyermekeinknek. Az ő szervezetük is környezettudatosan működik, a Hulladékcsökkentési héthez ezzel a
kapcsolatépítő programmal csatlakoztak. Nagyon tetszett a Katicáinknak, amint futkározás után, be kellett
ugrálni a kék-sárga óriás karikákba, papír, vagy műanyag kukamanóként. Büszkén tapasztaltuk, hogy
gyermekeink hibátlan válaszokat adtak a szelektív
hulladékgyűjtés, a komposztálás kapcsán feltett kérdésekre. Majd szétválogatták a behozott különféle
hulladékokat, s ellátták színes ujjlenyomatokkal az
ajándékba kapott szelektív hulladéktárolók oldalát.
Örömmel kerestünk ezeknek helyet a bejárati folyosón. Mostantól ezekbe helyezzük el a hulladékokat. S
hogy soha ne feledjük el, mit hova kell tennünk,
naponta játszunk az ajándékba kapott asztali játékokkal, és örömmel forgatjuk a nekünk hozott színes
könyveket is. (Pap Zoltánné Gizike)
A Picinke csoportban két házépítéssel készültünk,
az udvaron a szeptember óta gyűjtögetett tetra pak
dobozból mézeskalács házikó épült, a csoportszobában
pedig elkészült a Picinke-lak, a szertárban található
üres dobozokból. Mindkettő a gyermekek segítségével készült, az előbbi a karácsonyi dekoráció része,
utóbbi pedig babaházként fog funkcionálni. (TóthGémesi Magdaléna)
A Csiribiri csoportban újrahasznosítottuk a papír
tasakokat, a gyermekek saját elképzeléseiket valósították meg a bábok készítésével. Majd el is játszották a
mesét. (Szőcs Anna)
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ŐSZI FAÜLTETÉS

A Halacska csoportban a gyerekek által elhasznált,
feleslegessé vált papírokból újrapapírt készítettünk,
merített papír technikával. A kész papírokra, az ősszel
összegyűjtött és lepréselt faleveleket ragasztották, illetve
kedvük szerint rajzoltak rá. (Tóth-Lengyel Gabriella)

A Pátyolgató Óvodában immár hagyomány az őszi
faültetés. Idén különös szerencsénk volt, amikor
Majoros-Fetter Nóra Szivárvány csoportos édesanya
az ősz elején megkeresett. A Telekom cég rendezvényén felsorakoztatott 8 db dió- és díszfa, valamint 4
pampafű adományozásában működött közre. Ezúton
is köszönjük a Telekom részvénytársaságnak, hogy
gondoltak a Pátyolgató Óvodára! A diófákat és díszfákat a Tyúkanyó épület hátsó udvarára ültettük.
A Szívecske, Őzike, Süni és Csiribiri csoportos
Szülőknek köszönjük a segítséget!

Demény Erika

BEISKOLÁZÁS 2022.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31.
napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.
Indokolt esetben a gyermek a szülő kérelmére és az
Oktatási Hivatal ezt támogató döntése alapján további
egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A
kérelmeket a 2022/2023. tanév vonatkozásában 2022.
január 18. napjáig kell benyújtani.
(A határidő utolsó napja az ügyfélkapus benyújtás és a
postára adás legkésőbbi dátumát jelöli.)
Bővebben a www.oktatas.hu oldalon.
Demény Erika

2021. december
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MÁRTON-NAPI ÜNNEP A PÁTYI WALDORF ISKOLÁBAN

Ki volt Szent Márton?
Szent Márton egy 316-ban Savariában született katona volt a Római
Légióban, aki felvette a kereszténységet. A legenda szerint egy fagyos,
szürke napon egy félmeztelen koldust látott az út szélén, kardjával
kettészelte köpönyegét, és egyik felét
neki ajándékozta. Másnap éjjel Krisztus megjelent Márton álmában, vállán
a fél köpennyel, aki ennek hatására
otthagyta a hadsereget és papnak
állt. A Márton legenda így az önzetlen adásról szól, az adakozás, a
testvéri szeretet szimbólumává vált
Márton alakja.
Márton 371-ben Tours püspöke
lett és 397. november 11-én hunyt
el, s ezt a napot, mint az isteni világban való újjászületése napját ünneplik a keresztények.
Honnan származik a Márton-napi ludakkal kapcsolatos hagyomány?
Márton szerény ember volt, nem
akarta elvállalni a püspöki tisztséget, ezért egy libaólban bújt el a
városon kívül. A libák gágogása
azonban elárulta őt a keresőknek.
Márton ebben Isten akaratát látva
mégis vállalta a tisztséget, ám püspökként is szigorú, önmegtartóztató
életet élt, ugyanakkor híres volt emberszeretete, jósága, irgalmassága,
egyszerűsége, igazságossága és kiváló
szónoki képessége.
Mi jellemzi ezt az időszakot?
Az őszi napéjegyenlőség után fogyatkozik a külső fény, zordabbá
válik a természet, a Föld erői lassan
elfogynak a világ számára. Ez a Föld
belégzésének időszaka. Elkezdődik
egyfajta visszahúzódás, befelé fordulás, elcsendesedés.
Ahogy a természetben úgy magunkban is külső dolgokról egyre
inkább befelé irányul a figyelem. Ha
kifele nézünk az elmúlást, sötétet
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Fotók: Molnár Erika

A Waldorf-iskolák életében különösen fontosak az évkör ünnepei, valamint az, hogy gyermekeink ezek
átélésével megértsék, hogy a kultúra afféle „életet-szabályozó elvként” minden szellemi működés
legfőbb hatóereje. Nincs ez másképp a Márton-nap esetében sem.

érzékeljük, ám ha sikerül elfordítanunk tekintetünket a külvilágról,
és a természettel együtt befelé figyelünk, tapasztalhatjuk, hogy a szellemi
erők éppen ébredőben vannak. Nekünk kell megkeresnünk magunkban a fényt, ehhez szükségünk van a
– Mihály-időszakban megacélozott
– akaratra, belső erőnkre. Az egyre
sötétülő földi világban a nyáron magunkba fogadott fényt előhívva,
(ahogy a gyerekek a lámpásaikkal)
világítani tudunk.
Hogyan zajlott az ünnep a Waldorfban?
Az osztályok a saját kezűleg készített lámpásaikkal, énekelve indultak

esti sétájukra. A felső évfolyam osztályai egy-egy alsós osztállyal közösen
járták be Pincehegyet és látták a
távolban Mártont, a katonát. Amíg
a gyermekeink távol voltak, a szülők
hagyományosan elkészítették az iskola udvarán a máglyát, mécsesekkel
jelölték a kaputól az addig vezető utat
és énekelve várták a viszszaérkező
gyermekeket. A Márton-nap hagyományos lezárásaként szokásos kalács
megosztása idén sajnos elmaradt,
de a közös éneklés így is emelkedett hangulatban zárta a napot.
Győr Sándor

OKTATÁS
www.dedelgetobolcsode.hu

MÁRTON NAP A DÉDELGETŐ BÖLCSŐDÉBEN

A Dédelgető Bölcsőde első karácsonyára készül.
Az adventi ráhangolódásból a gyermekekkel együtt
a kisgyermeknevelők és az intézmény összes dolgozója lelkesen kiveszi a részét.
A folyosókat és a csoportszobákat ünnepi dekorációkkal díszítettük. Vidám rénszarvasok és hóemberek, Mikulás-figurák mosolyognak az ablakokról, az
átadó előtt otthonos hangulatot árasztó papírmasé
kandalló fénye világít.
Sajnos, a járványügyi helyzet miatt a családi kreatív
délutánokat és a Mikulás ünnepet nem tarthatjuk meg,
de december elsejétől minden nap apró meglepetésekkel kedveskedünk a kicsiknek. A csoportszobában
a fali kalendáriumok zsebeiben elhelyezett cédulák
közös mézeskalácssütést, répagolyó-készítést, karácsonyi
díszek ragasztását és gyurmázását, új diafilmek vetítését,
új játszókerti és asztali játékok kipróbálását rejtik. Lesz
Hangszerünnep és zenés Angyalváró Bölcsiszínház,
de természetesen ellátogat a gyermekekhez a Mikulás is.
A szülők és a nagyszülők fotókon és rövid felvételeken pillanthatnak bele az eseményekbe. Reméljük,
hogy az apró kezecskék által készített ajándékok
örömet és vidámságot csempésznek majd az év végi
rohanásba.
Áldott Karácsonyt kívánunk mindenkinek!

Márton napja a bölcsőde dolgozóit és kis lakóit is
megihlette. A csoportszobákat libamotívumokkal,
képekkel, saját készítésű dekorációkkal csinosítottuk. A gyerekek nagy élvezettel ragasztották a
libákat. Meséltünk, mondókáztunk, énekeltünk
különböző libás dalokat.
Természetesen, nem hiányozhat a lámpás sem Márton napján, ezért kis üvegekből hordozható lámpásokat csináltunk a gyerekek segítségével, melyekbe ledvilágítású mécsest tettünk a tenyerecskék biztonsága
érdekében. A lámpásokat délután mindenki büszkén
fogta a kezébe, és így indult hazafelé.
A Szövetség a Magyarokért Páty Hagyományőrző
Egyesület jóvoltából pedig libakalácsot kaptak a gyerekek, amely nemcsak mutatós, de finom is volt.

Kővári Eszter Sára – A Dédelgető Bölcsőde vezetője

Monosné Vasuta Terézia

Fotók: Dédelgető

ADVENT A BÖLCSŐDÉBEN
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INTERJÚ
„Hatalmas dolgot művelt az Úr velünk, ezért szívből ujjongunk!” Zsolt 126,3

EGYMÁSNAK RENDELVE – Somogyi Farkas Tamás és felesége története

Noémi: Tamás vesebetegségét
kisebbik fiunk születését követően
diagnosztizálták, sokáig reméltem,
hogy tévednek… A leleten feketénfehéren szerepelt, hogy 30–60 év
között teljesen le fog állni a veseműködése, s idővel egyszer csak elindult a romlás. Őrülten kezdtem el
kutatni, mivel tudjuk lassítani, megállítani. Sokáig fanatikusan hittem
benne, hogy kell lennie megoldásnak,
meg tud gyógyulni Tamás, vagy legalább „lassítani” tudjuk a folyamatot.
Mai napig hiszem és tudom, hogy
az életmódváltással éveket nyertünk,
annak ellenére, hogy az ilyen típusú
genetikailag kódolt betegségnél nem
igazán lehet mit tenni. De én hittem
és vártam a csodát. Sőt, megfordítom, mindent megtettünk érte, hogy
lehessen csoda. Aztán rá kellett ébrednem, hogy nem ilyen könnyű és
egyszerű, hanem ennél sokkal hatalmasabb, hiszen a Jóisten én általam
gyógyította meg Tamást. Igen, a
csodához lemondás és áldozat is
szükséges, de nem volt bennem kétség, hogy megteszem, annak ellenére
sem, hogy azért belegondolni is elég
félelmetes, nemhogy véghez vinni.
Tamás: Sajnos édesanyám vesebetegségét örököltem. Tudtunk róla,
így rendszeresen jártam nefrológiai
gondozásra, de más teendő nem volt,
s bár a számok már nem voltak tökéletesek, bíztunk benne, hogy még
bő éveink vannak eddig az időszakig. Idén tavasszal, amikor elkaptam
a covidot, az sajnos erősen felgyorsította az eseményeket. S bár hála
feleségem akkori kitartó ápolásának
és kiváló orvosaimnak túléltem és
fel is épültem, hamar kiderült, hogy
a veséimet ez a betegség annyira
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Fotó: Somogyi Adorján

Szinte a semmiből kapott lábra a hír Pátyon: az alpolgármester évek óta súlyos beteg, s felesége egyik
veséjének az átültetésére vár. Somogyi Farkas Tamás és Noémi története nem egyedülálló, de nem is
mindennapi. Megkértem tehát őket, hogy személyesen számoljanak be életük ezen különleges eseményéről.
A házastársak között ugyanis nagyon ritka, hogy találnak megfelelő egyezést az életmentő műtéthez.
2020-ban a 202 magyarországi veseátültetésből mindössze 30 volt élődonoros műtét, jobbára közeli vérrokoni
kapcsolatokban, s csak néhány történt házaspárok között.

megterhelte, hogy már csak hónapjaim vannak hátra, ha nem kezdik el
a művesekezelést, vagy nem kapok
rövid időn belül egy új szervet. Amint
ez számunkra kiderült, azonnal elkezdtük intézni, hogy a transzplantációs listára mihamarabb felkerülhessek, de fontos tudni, hogy a
vesére várók magyarországi listáján
jelenleg is több mint 1000 fő van,
és ha évi 200 körüli műtéttel számolunk, akkor akár átlag 4-5 év
várakozási idő is várható. Ez az átlag, néhányan hamarabb, néhányan
pedig csak még később juthatnak a
számukra életet jelentő szervhez,
mindaddig pedig a dialízissel tudják
életben tartani. A másik kevésbé
ismert lehetőség az élődonoros
transzplantáció, mivel a vese páros
szerv, és a szervezetet egy vese is
teljes mértékben ki tudja szolgálni.
Noémi: Hat évvel ezelőtt egy
hosszú sürgősségi műtétem volt, ennek kapcsán jutott először eszembe,
hogy az én vesém esetleg más életét

mentheti meg. Hála Istennek akkor
felépülhettem, de az akkori gondolat a jelenben szó szerint vált valósággá, talán ez volt az első isteni
szikra. Amint egyértelművé vált,
hogy Tamásnál elkerülhetetlen a
transzplantáció, nyilvánvaló lett számomra, hogy akkor ehhez a legjobb
vese is kell. Tudtam, hogy Tamás
számára a legjobb vese nálam volt,
így hamar rájöttem, hogy nincs más
dolgom, csak segíteni neki is ezt
felismerni, elhinni és elfogadni.
De én hittem és vártam
a csodát. Sőt, megfordítom,
mindent megtettünk érte,
hogy lehessen csoda.
Tamás: Először hallani sem akartam róla, de utánaolvasva és kutatva a témát, be kellett ismernem,
hogy igaza van, az élődonáció
szinte az egyetlen lehetőség, ami a
legjobb és leggyorsabb gyógyulást
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adja számomra. Mivel egy átültetés esetén nagyon sok mindennek
egyeznie kell és köztünk nincs semmilyen vérrokoni, genetikai kapcsolat, az esélye annak, hogy ez működjön igencsak minimális volt. Aki
ismeri a feleségem jól tudja ha valamit a fejébe vesz, az úgy is lesz,
felesleges szembe menni vele.
Rettentően féltettem őt, de végül
is meggyőzött, és elkezdődtek a
kivizsgálások. Egy ilyen műtétre nagyon szigorú orvosi protokoll alapján
adják csak meg az engedélyt. Számos
vizsgálaton kellett Noéminek részt
vennie, aminek a célja az volt, hogy
a lehetőségekhez mérten minden
kockázatot ki tudjanak zárni, hogy
az egészsége az adományozást követően se károsodjon, és a továbbiakban is teljes életet tudjon élni. Az
alapos kivizsgálásnak én nagyon örültem, mert bár számára nem egy
vizsgálat kellemetlenséggel járt, nekem nagyon is megnyugtató volt,
hogy a donációt csak akkor engedik,
ha ez a donor számára nem jár
egészségügyi kockázattal.
Noémi: Amint meglettek az első
biztató eredmények, hogy megfelelő
donor lehetek Tamásnak, elkezdtem
az eseményekről a családnak naplót, leveleket írni, de idővel barátok
és távolabbi ismerősök is csatlakoztak. Tudtuk, hogy nagyon sokan
vannak mögöttünk, akik nap mint
nap olvassák és követik a történetünket. Amikor nehezebb napjaink
voltak mindig rengeteg biztató gondolatot, levelet kaptunk, amiért mindig
hálásak leszünk. Meggyőződésem
volt, hogy akkor a legjobbak az esélyeink, ha a transzplantáció a művesekezelés előtt megtörténhet, ebből
nem akartam engedni, és mindent
meg is tettünk ezért, de pont emiatt
az egyik legnehezebb az idővel való
folyamatos verseny és a bizonytalanság volt. Tamás állapota folyamatosan romlott, mindig rettegve vártuk a
vérvételi eredményeket, és a nagyon
szigorú diétát mindig az éppen aktuális laborértékekhez igazítottuk.

A nyár folyamán kezdték volna el a
dialízist, de mivel az első kivizsgálási eredmények bizakodásra adtak
okot, mindig sikerült egy kis haladékot szereznünk.
Tamás: A vizsgálatokkal szeptember elejére készen voltunk, és
hála Istennek minden megfelelőnek
bizonyult, ezt követően már csak az
Etikai Bizottság engedélyére vártunk.
Mivel az én állapotom ekkorra már
folyamatosan és gyorsan romlott,
számunkra egyre sürgetőbb volt a
műtét, hogy a művesekezelést el
tudjuk kerülni. Így mikor ki lett tűzve a műtét dátuma október 19-re, a
félelem mellett erős megnyugvást
is hozott számunkra.
A műtétem óta teljesen
átértékeltem az életem,
a munkámhoz, embertársaimhoz való viszonyom.
Megnyugtató és nagyon fontos
is volt számunkra, hogy kétágyas
szobát kaptunk, így végig kettesben,
egymásra figyelve, sokkal könnyebben tudtunk keresztül menni a nehéz
napokon. Az első pár nap után,
amint az élet kezdett visszatérni
belém, az orvosok profizmusa és a
nővérek szakértő és kedves hozzáállása miatt jó szívvel mondhatom,
hogy a legjobb kezekben voltunk.
Tizenkét napot töltöttem bent, távozásomkor az összes labor eredményem már annyira jó volt, mintha
két teljesen egészséges vesém lenne.
Az orvosok meg is állapították, hogy
milyen nagy szerencsém van a feleségemmel, mondjuk erre nem volt
szükség, mert ezt mindig is tudtam.
Noémi: Fantasztikus érzés volt
látni, ahogy Tamásba visszatért az
élet, s már a műtét után pár órával
az arcszínén is láttam a változást.
Egy hét múlva nemcsak az ő eredményei lettek tökéletesek, hanem
az én értékeim is ugyanilyenek maradtak. Mára már nyoma sincs a
korábbi küzdelmeinknek, ami szinte

hihetetlen és felfoghatatlan. Mivel
a műtét gyakorlatilag egyszerre történt, együtt voltunk kórházban és a
felépülés is azonos időszakra esett,
nagy előre tervezést igényelt a gyerekek körül, a munkában, de a háztartásban is. Végig nagy könnyebbséget jelentett, hogy a család, barátok
mindenben mellettünk álltak és segítettek. A gyermekeink pedig korukat
meghazudtoló módon viselték a számukra sokszor ijesztő eseményeket.
Tamás: A műtétem óta teljesen
átértékeltem az életem, a munkámhoz, embertársaimhoz való viszonyom. Azóta rájöttem, hogy milyen
igaz a mondás, „lassan jársz, tovább
élsz”. Bár nem gondolom, hogy rossz
döntéseket hoztam volna korábban, de azóta minden döntésemet
még jobban megfontolom és átgondolom. Az orvosok javaslatára
januárig otthonról végzem a munkámat, melyhez a Hivatal minden
segítséget megadott, ezért igazán
hálás vagyok. Történetünk arra inspirál minket, hogy másoknak is
segítsünk, nagyon erősen megfogalmazódott bennünk, hogy fontos
lenne már a megelőzéssel kezdeni
és elérni, hogy igenis tudatosan foglalkozni kell az egészségünkkel.
Azért, hogy még több emberhez eljusson az üzenetünk, feleségem nyilvánosságra kezdett hozni részleteket
a naplójából, mely a Facebookon a
’Férjem nélkül soha’ oldalon követhető.
Noémi: A szó jó értelmében igazán különleges családba születtünk,
mindketten hétgyermekes családban
nőttünk fel. A gimnáziumi éveim
végén már egy pár voltunk, mindig
remekül kiegészítettük egymást. Ma
már több ideje vagyunk együtt, mint
külön, mindkettőnknek természetes,
hogy összetartozunk. Fiatalon összeházasodtunk, 22 évesen már édesanya lehettem, s bár akkor sok megszólást kaptunk, ma sem tennénk
máshogy, és őszintén kívánom bárcsak többen mernének ezen az úton
járni. Bár a megerősítő igenre most
újra szükség volt, valójában már több
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mint 15 éve mondtam erre is igent,
egy szép tavaszi napon az esküvőnkön és azóta is szüntelen, hiszen
jóban-rosszban: „Isten engem úgy segéljen, Nagyasszonyunk a boldogságos Szűz
Mária és Istennek minden szentjei, hogy
a jelenlévő Tamást szeretem, szeretetből
mentem hozzá feleségül, Isten rendelése szerint, az Anyaszentegyház törvénye szerint,
és hogy őt el nem hagyom holtomiglanholtáiglan semmiféle bajban. Isten engem
úgy segéljen! Amen.”
Tamás: Még ma sem telik el nap,
hogy ne jutna eszembe a főorvos úr
biztató mondata, amit még a műtét

előtt mondott: „Sokszor szülő-gyerek
viszonylatban van ilyen jó immunológiai
egyezés.” Mindig is tudtam, kiegyensúlyozott, jó házasságban élünk, de
ennek ellenére fantasztikus visszaigazolás volt, hogy már ennyire öszszecsiszolódtunk az évek alatt. Kiváltságosnak érzem és tekintem magam,
mert már az önmagában óriási dolog,
hogy a feleségem alkalmas volt donornak, az meg szinte felfoghatatlan
és példaértékű, amit tett értem, értünk. Nap mint nap újra bizonyosságot nyer számomra, hogy milyen
nagy kegyelemben részesültem.

mindkettőnknek
természetes, hogy
összetartozunk
Köszönettel tartozom a gyermekeimnek, családomnak, barátainknak
és mindenkinek, akik gondoltak ránk,
imádkoztak értünk és mellettünk
álltak ebben a nehéz időszakban.
Örökre hálás leszek a feleségemnek
és az orvosaimnak, akik közvetítették számomra az isteni kegyelemet,
a csodát és lehetőséget egy betegség
nélküli, egészséges életre.
Szádváriné Kiss Mária

ADVENTI – KARÁCSONYI LITURGIKUS REND
A SZENT II. JÁNOS PÁL TEMPLOMBAN ÉS A PINCEHEGYEN
Idén november 28-án veszi kezdetét az advent, mely egyben az új egyházi év kezdete is, és amely Krisztus első
eljövetelére készít fel bennünket. Adventben az 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:
Adventben minden héten hétfőtől péntekig, reggel 6 órakor kezdődnek a szentmisék.
Szombatonként 18 órakor kezdődnek az előesti szentmisék, aminek keretében közös
adventi gyertyagyújtást tartunk.
Vasárnapokon (november 28-tól december 19-ig) reggel 8 órakor szentmise,
December 24-én, pénteken, 16 órakor betlehemes pásztorjáték, majd 24 órakor ünnepi
éjféli szentmise,
December 25-én, szombaton ½ 11 órakor ünnepi szentmise, december 26-án, Szent
család vasárnapján, ½ 11 órakor ünnepi szentmise, és a családok megáldása.
December 27-én, hétfőn, 15 órakor borszentelés, a boros pincék megáldásával, a
Pincehegyen,
December 31-én, kedden, 18 órakor év végi hálaadás, szentmise.
Január 1-jén, szerdán, ½ 11 órakor újévi ünnepi szentmise.
.

.

.

.

.

.

.

Az adventi készület jegyében 2021. december 11-én, szombaton este 7 órakor koncertet ad templomunkban a
Iubilate Leánykar Sapszon Ferenc, Kossuth- és Liszt-díjas karnagy, a Nemzet Művésze vezetésével. A belépés
díjtalan, de az orrot és szájat takaró maszk viselése kötelező.
A község valamennyi lakójának és a lap valamennyi olvasójának Istentől megáldott, békés karácsonyt és
boldog, egészségben töltött új esztendőt kíván Harkai Gábor atya és Dr. Németh László Imre atya nevében is a
Páty Római Katolikus Plébánia
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MŰVHÁZTÁJI
PÁTYI MŰVELŐDÉSI HÁZ
2071 Páty, Kossuth L. u. 77. 06 23 343 550 muvhaz@paty.hu
Pátyi Művelődési Ház

ESEMÉNYNAPTÁR
DECEMBER
Dátum

Időpont

2021.12.01.

19.00

2021.12.02.

15.00 -18.00

2021.12.04.

Program

Helyszín

Föltekinték nagy magos mennyekbe... – Fabók Mariann és
Keresztes Nagy Árpád karácsony váró estje

MH Nagyterem

Véradás

MH Kisterem

15.00

Irodalmi Barangolások Kiss Eszterrel – Születésnaposok
Mándy Iván

Közösségi Ház

2021.12.05.

18.00

Pátyi Zeneszalon – Vendégünk: Rost Andrea Kossuth-, Liszt- és
Bartók-Pásztory díjas operaénekesnő

MH Nagyterem

2021.12.09.

9.00 -11.00

Vegyes vásár

MH Nagyterem

2021.12.11.

9.00 -12.00

Eszemadta – élőzenés gyermek táncház kézműveskedéssel

MH Nagyterem

2021.12.11.

18.00

Kiss Zenede advent – koncert

MH Nagyterem

2021.12.17.

18.00

Ünnepváró koccintás és versfürdő – relaxációs vershallgatás
borkóstolóval, hangtálas és zenei kísérettel

MH Nagyterem

2021.12.31.

18.00

Ady Nyugdíjas Klub szilveszteri bálja

MH Nagyterem

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Baba-mama klub:
Ringató:
Társalkodó angol:
Felnőtt néptánc:
Ovis néptánc:

Hétfő-szerda 10.00-12.00
Szerda 9.30-10.00
Szerda 8.15-9.15
18.00-19.00
Kedd 19.30-21.30
Kedd 16.30-17.30
Csütörtök 16.30-17.30

Torna Gizussal:
Modern tánc:
Zumba Anettával:
Pátyi Kórus:
Sakk:

Kedd-csütörtök 18.15-19.15
és szombat 8.00-9.00
Kedd 17.00-18.00
Csütörtök 16.45-17.45
Hétfő-szerda 18.30-19.30
Csütörtök 18.00-20.00
Péntek 16.00-19.30

Henna Hastánc:

Nyugdíjas Klubok:
Ady Klub:
Egyetértés Klub:

Csütörtök 19.30-20.30 IFI KLUB
Vasárnap 9.00-11.00
Hétfő 16.00-19.00
Csütörtök 14.00-17.00
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CIVIL, ÉLETMÓD

A HARVARDTÓL PÁTYIG
Egy elszánt, fiatal hölgy magyar és angol diplomával, harvardi posztgraduális tanulmányokkal és három
idegen nyelv ismeretével, és számtalan külföldi ajánlattal a zsebében Magyarországon vág bele egy
olyan projektbe, ami ma még Európában is újdonság. Janovicz Liza a pátyi Bellandor Lovasközpontban
valósítja meg álmait, egy speciális terápiás központ létrehozásával.
Janovicz Liza személye, szakmai
tudása, elgondolása, az együttműködésünk ösztönzött a bemutatására,
illetve magam számára is magyarázatot kerestem Liza döntésére. Beszélgetésünk előtt sokféle gondolat
felmerült bennem: például az, hogy
a számos történelmi esemény és
igény közül, amely indokolta Magyarország belépését az EU-ba, az egyik
fontos tényező a szabad munkaerővándorlás igénye volt. A nagy számú
külföldön dolgozó és tanuló honfitársunk nem ún. „klasszikus” migránsként, hanem a jobb boldogulás
reményében, de legtöbben remélhetőleg a visszatérés tudatában mentek
és mennek külföldre. Az utóbbi
időben, amikor a magyar gazdaság
jelentős fejlődésnek indult, egyre
többen jöttek, jönnének haza, magukkal hozva tudást/tapasztalatot.
Talán Liza is egy közülük – gondoltam. Íme a története dióhéjban.
Liza hétéves korában került ki
Franciaországba, ahová édesanyja
férjhez ment. Kisgyermekként nagyon kötődött vállalkozó szellemű
anyai nagymamájához is, aki Lizába
oltotta a nemzet, az anyaföld és a
család szeretetét és tiszteletét. Ugyancsak nagy hatással volt rá anyai nagybátyja, aki folyamatos tanulásra és
fejlődésre biztatta. Liza gyakran látogatott Magyarországra is, s gimnáziumi évei alatt egy tanévet az
amerikai Buffalóban járt középiskolába, miközben Dr. Forgách Péter
szemorvos és fáradhatatlan felesége
vendégszeretetét élvezte, melyért
örökké hálás nekik. Az utolsó gimnáziumi évet pedig a budapesti Francia Gimnáziumban végezte el. Eredménye alapján mindenhova felvették,
ahová jelentkezett (pl. francia-angolmagyar szak Sorbonne, Párizs), de
ő a Pécsi Egyetem angol nyelvű
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klinikai pszichológia szakát választotta, mivel a visszajelzések – és saját
önismerete – alapján ehhez kivételes érzéke és tehetsége volt (már
gyermekkorától kezdve). Az egyetem
mellett különböző munkákat vállalt
a családja által alapított cégeknél.
Tevékenysége szorosan kapcsolódott választott szakmájához, hiszen
HR feladatokat is végzett. Időközben felvették az ELTE doktori iskolájába, majd elvégezte a Buckinghami
egyetem HR mesterképzését, és további tanulmányokat folytatott a
Harvard Egyetem HR képzésén,
majd nemzetközi kapcsolatok szakán
is. Mindezeknek köszönhetően a
magyar és francia anyanyelvei mellett
angolul felsőfokon beszél, spanyolul
pedig alapfokon.
Tanulmányai és munkái mellett
gyermekkori álmának és kedvtelésének hódolt. Lovakkal foglalkozott,
lovagolt és minél mélyebb és összetettebb ismereteket akart szerezni a
lovak világáról. Nagy segítségére volt,
hogy hosszú időt tölthetett el spanyol mesterek társaságában, a híres
andalúz lovak világában, akik szá-

mára a ló elsősorban partner volt,
és nem a lovaglás mint sport, hanem
a lovakkal való együttműködés és
kommunikáció képezte a velük való
munka alapját. Közben lovasedzői
és lovasterapeuta vizsgákat is tett.
Mindezek révén megismerhette a
lovak kivételes szerepét a gyermekek
és felnőttek pszichés eredetű betegségeinek kezelésében, és megtapasztalhatta az állatvilágban egyedülálló
képességeiket olyan „gyógyíthatatlan”
problémák megoldásában, amelyek
ma már világszerte ráirányították a
figyelmet a lovasterápiára. Pszichológus szupervizora Bagdy Emőke
professzor asszony lett, a nemzetközileg is elismert szaktekintély.
Körülményei – beleértve saját jól
végzett és eredményes munkáját a
vállalkozások területén – lehetővé
tették számára, hogy olyan saját lova
legyen, akivel azonos hullámhosszon
van, rezgéseit, hangulatait, reakcióit ismeri, s amellyel így tökéletes
harmóniában próbálhatta ki a széles tudását, s szerzett egyedülálló
tapasztalatokat a közös munkájuk
révén.
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professzor asszony lett, a nemzetközileg is elismert szaktekintély.
Körülményei – beleértve saját jól
végzett és eredményes munkáját a
vállalkozások területén – lehetővé
tették számára, hogy olyan saját lova
legyen, akivel azonos hullámhosszon
van, rezgéseit, hangulatait, reakcióit ismeri, s amellyel így tökéletes
harmóniában próbálhatta ki a széles tudását, s szerzett egyedülálló
tapasztalatokat a közös munkájuk
révén.
Számtalan fejvadász cég kereste
meg, ő azonban kivárt. Várta azt a
pillanatot, amikor már megérlelődött benne a végső elhatározás, a
válasz a hogyan továbbra? A pillanat
akkor jött el, amikor lovának helyet keresve megismerkedett a pátyi
Bellandor lovasközpontban folyó
szakmai munkával, és a szemléletéhez közelálló körülményekkel. Párja
gyermekkora óta szintén megszál-

lottja a lovaknak, így hobbija a
lovak lábanatómiájának helyes működése lett. Kitanulta a kovácsmesterséget, s ezzel „gyógyít”, miközben
évfolyamelsőként végzi az ELTE
jogi karát levelező tagozaton. Ő és
Liza tehát úgy döntöttek, hogy szülőhazájuk az, ahol álmaikat meg
fogják valósítani!
Mi volt az álom? Olyan terápiás
központot kialakítani, ahol a lovak
segítő közreműködése ötvözhető a
tanulmányai során megszerzett tudásával, s amelyek segítségével az
egyre gyakoribb pszichés betegségeket akár gyermeknél, akár felnőttnél gyógyítani lehet. Ezek a pszichés
problémák – elidegenedés, magány,
depresszió, fóbiák, játékfüggőség
stb. – a COVID lezárások alatt és
miatt a gyermekeknél már-már „járványszerű” méreteket öltöttek. Azért
tartja különlegesnek az említett, pszichológus és ló, együttesen gyógyító

szerepének összevonását, mert az
uniós és magyarországi gyakorlatban
is kiemelt feladatként szerepel a
pszichés betegségek minél hatékonyabb terápiája. Liza a komplex tudása
mellett más szakterületek szakembereinek – pl. gyógypedagógus – bevonásával kívánja kihasználni a lovakban
rejlő kivételes adottságokat ott, ahol ez
a hatékony terápiához szükséges.
Ő is tudja, hogy a külföldi állásajánlatok lényegesen jobb anyagi
lehetőséget biztosítanak, nagyobb
támogatási összegek állnak rendelkezésre, sőt néhány országban aa
lovakhoz köthető terápia TB-támogatást is kap. Magyar gyökerei, a
nemzet, a nép iránt érzett szeretete,
családi kötődései és a sikerbe vetett
reménye mégis hazahozta.
Ekként vezette tehát Lizát a tudásvágy és tapasztalatszerzés a Harvardig, majd gyökerei, és jövőbe
vetett hite pedig a Harvardtól „Pátyig”.
Kép és szöveg: Andor Ákos

ÖN TEHET A LEGTÖBBET HÉTVÉGI HÁZA, NYARALÓJA BIZTONSÁGÁÉRT!
A hideg idő közeledtével a nyaralók, hobbi kertek tulajdonosai egyre kevesebb időt töltenek ingatlanjukban, a
nyaraló övezetek kezdenek elnéptelenedni. A hosszabb-rövidebb ideig üresen maradó lakás, ház nagy
csábítást jelenthet a betörők számára. Érdemes tehát megnehezíteni a dolgukat, és aktív védekezéssel
csökkenteni a célponttá válás valószínűségét.
MECHANIKAI VÉDELEM
A nyílászárók betörőbiztossága növelhető hengerzár-betéttel, hevederzár-keresztpánttal, kiemelésgátló csapokkal. A tömör, megfelelően rácsozott, illetve
biztonsági fóliával ellátott ablak, ajtó megnehezíti a betörő dolgát. Szereljen fel
mozgásérzékelővel ellátott kültéri világítást, ami megfelelően megvilágítja az
ingatlan körülhatárolt területét!
ELEKTRONIKAI VÉDELEM
Az elektronikus jelző- és riasztórendszer elektronikus eszközökkel érzékeli és
értékeli a felügyelt rendszer állapotát, kijelzi annak változásait. Az elektronikus
védelmi rendszerek kiegészítik a védekezést, a mechanikai védelem hatásfokát
növelik, de nem helyettesítik azokat!
SZEMÉLYVÉDELEM
Nagyobb kiadást jelent az őrző-védő, távriasztó szolgálat alkalmazása. Amenynyiben jónak mondható a lakóközösség, érdemes megkérni valamely megbízható,
állandó, környékbeli lakót az ingatlan időközönkénti ellenőrzésére. Idegenekkel
ne közölje, hogy mikor nincs a nyaralóban, de megbízható szomszédjaival megoszthatja az információt.
Az élő sövények, és a zárt kerítések magassága lehetőleg ne haladja meg a
90 centiméteres magasságot, mert azzal gátolja a biztonságot fokozó rálátást.
Gondosan zárja el a kerti szerszámokat, létrákat.
A téli időszakban nem használatos kerékpárt, vízparti nyaraló esetén a
csónakot, kerti gyerekjátékokat, műszaki szerszámokat is zárja el!

ÁLLATVÉDELEM
A rendőrség munkatársai és állatvédelemmel foglalkozó szakemberek időről
időre találkoznak olyan esetekkel, amikor a gazda ősztől tavaszig magára
hagyja kutyáját a telkén. A szomszédra bízza etetését, vagy ő maga megy el a
hobbi telekre bizonyos időközönként, hogy megetesse az egyedül hagyott
kutyát. Jó esetben fedett, jól szigetelt házban, rendszeres etetés mellett telel
át, rosszabb esetben nem éli túl a telet. Ön szerint ez helyes megoldás?
Véleményünk szerint NEM!
A kutyák szociális állatok, és sok időt szeretnének velünk tölteni, figyelni
minket és segíteni, ha kell. Olyannyira társaságkedvelők, hogy rögtön
magányosnak érzik magukat, ha nincsenek velünk. Aki kutyát vállal, egész évre
vállalja! A nyaraló őrzését bízza biztonságtechnikai cégre, erősítse meg a
mechanikai védelmet, de semmiképpen se hagyja egyedül kutyáját! Amellett,
hogy végtelenül magányossá teszi, megfázhat, megbetegedhet.
Amennyiben környezetében elhagyott, elhanyagolt kutyát lát, jelentse be a
legközelebbi állatvédő szervezetnek vagy a rendőrségnek! Jelzésével megmentheti egy kiszolgáltatott kisállat életét!
Ingyenesen hívható segélyhívó szám: 112
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság – Bűnmegelőzési Osztály
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MÚLTIDÉZŐ

EPILÓGUS AZ ÓVODATÖRTÉNETHEZ
Köszönöm Szappanos Hajnalka jelentkezését, aki elmondta, hogy Ő áll Deltozó Szilvia mellett az előző számban
megjelent 1978-as csoportkép második sorában.
Tekintettel arra, hogy felhívásunkra újabb anyag nem érkezett, ezért az alábbi képekkel, illetve sorokkal zárom az
óvoda múltidézését.

1., 2., 3. és 4. kép
1977 nyara új színt vitt az
ovisok életébe. Az óvoda belső
udvarán kresz pálya épült és
bővült a játszóhely az iskola
gyakorlókertjével (a
csapatotthon melletti
területtel), ahová mászókát, új
homokozót telepítettek, de volt
lehetőség felszabadult focizásra
is. Ennek a helyzetnek a 71-72ben és utánuk születettek
örülhettek a legjobban.
Az 1., 2., 3. képen ők láthatók
ugyanúgy, mint a 4. fotón.
Az ő korosztályuk zárta azt a
sort, akik még az „Öregiskola”
udvarán gyülekeztek a
tanévnyitóra 1978. szeptember
elsején.

Az 1979. év – a gyermekek éve
– nevezetes változást hozott az
intézmények életébe.
Az új iskola átadásával
párhuzamosan a felszabadult
két tanterem átalakításával 6
csoportra bővült az óvoda, a
létszám fokozatosan növekedett
az évtizedek során, és ma már
az öt épületben 13 csoportban
élik játékos, vidám napjaikat a
jelen óvodásai.
Remélem, hogy az élményekben
gazdag, környezetbarát nevelési
programból kellemes emlékeket
őriznek meg a mai apróságok,
hiszen ők lesznek majd a jövő
nemzedék múltidézői.
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Kedves Olvasó!
Juhász Gyula Karácsony felé című vers részletével zárom soraim.
„Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretet csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet
Ilyenkor decemberben.”
A Páty Faluközösségért Alapítvány Kuratóriuma nevében kívánok Önöknek.
Áldott, szép karácsonyt és egészségben, örömökben bővelkedő új esztendőt!
Szabó Andrásné – ny. óvónő és tanítónő
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ÉRTÉKTÁR HÍREK
A Helyi Értéktár munkájáról folyamatosan hírt adunk lapunk hasábjain elsősorban Czentár László
írásaiban. Most két pátyi tárgyi emléket, értéket mutat be. (A Szerk.)

„vannak vidékek kietlen
messziségekbe veszetten
vidékei az őshitnek
ahová utak nem visznek
de eltalál visszaréved
behúnyt szemmel is a lélek
nyomra lel a szó a dallam
kötése köt oldhatatlan”
(Kányádi Sándor)
Jeloszlop /kerecsensólyom/
A Somogyi Béla és Bacsó Béla utca
kereszteződésénél lévő szobor Csák
Attila faszobrász-restaurátor művész
alkotása. 2007. november 10-én állították fel a 907-ben lezajlott győztes
pozsonyi csata emlékezetére, illetőleg
Árpád fejedelem halálának 1100.
évfordulójára.
Az avatáson bevezetőt mondott
Pörzse Sándor, az ünnepi beszédet
Dr. Obrusánszi Borbála tartotta.
Verset szavalt Schnell Ádám színművész. Az oszlop szakrális beavatását Bistucz József táltos végezte,

aki áldást kért a szoborra, a községre és a magyarságra. A csodálatosan kidolgozott oszlopon őrködő
kerecsensólyom Csák Attila alkotása.
A jeloszlop egy kb. két méter magas
oszlop, melynek tetején egy turul ül.
A turulmadár nemzeti jelképünk,
egyes elképzelések szerint kerecsensólyom, sólyom, vagy sas. A turul
ül, nem a megszokott kiterjesztett
szárnyú ábrázolása látható. Az oszlopon a Himnusz második versszaka,
Kányádi Sándor Oki Asalcsi balladájának első nyolc sora, az Árpádsávos címer, a vörössel és ezüsttel
hétszer vágott mező látható.

Az emlékmű közelében egy magas zászlórúdon azóta folyamatosan
egy Árpád-sávos lobogót lenget a szél.
Király és Királynő vagy Királyi pár
A Füzes-patak utca és a Várhegy
utca kereszteződésében elhelyezett
szobrot 2010-ben, Szent Imre
napján avatták fel Imre herceg
emlékére. A carrarai márványból
készült alkotást tervezte Taubert
László szobrászművész, faragta
Csák Attila, szobrász-restaurátor
művész. Mindkét művész Pátyon
él, számos elismerés birtokosa.
Kép és szöveg: Czentár László

MIKULÁS JÁRAT
A két éve tartó Covid-19 járvány felülírta a Mikulás programot is a Zsámbékikanyarban. A Páty Zsámbéki-kanyar Lakóparkért Egyesült támogatásával
a korábbi, Művelődési Házba szervezett, zárt terű zenés műsor helyett egy
szabadtéri, közösségi eseményt szervezett Darabán-Kőszegi Alexandra, aki
már második alkalommal vezényli az élő Adventi Kalendárium programot is.
Idén két rénszarvassal (lóval), szánnal (szekérrel) és két krampusz
kíséretében érkezett meg december 4-én, szombat délután a Kanyarba a
Télapó. A Zsámbéki-kanyar utcáit, karácsonyi zene kíséretében jó egy órán
át járta, találkozott a helyi gyerekekkel és csomaggal ajándékozta meg őket.
Mindenki örömére, a szervezett megállóhelyeken lehetőség volt a szekérre
való fel- és leszállásra egyaránt. A visszajelzések alapján, jó élménnyel
feltöltődve és sok-sok mosollyal térhettek haza a résztvevők.
(Fotóriport a 28.oldalon)
-kurírinfó-
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PÁTY

KÁRTYA

*Részletes feltételek az elfogadóhelyeken.

Csatlakozz elfogadóhelynek!
Igényeld vásárlóként!
További információk:
www.paty.hu weboldal Páty Kártya menüpont
www.facebook.com/patykartya

PÁTY

KÁRTYA

Minta Domonkos

Csatlakozz TE is!

A hirdetések valóságtartalmáért és a hibákból eredő károkért a kiadó nem vállal felelősséget!
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LOGOPÉDIAI FEJLESZTÉS PÁTYON!
Forduljon bizalommal hozzám,
ha segítségre van szüksége gyermekének!
- A nyelvlökéses nyelés terápiája a sikeres fogszabályzásért
- Beszédhibák vizsgálata, pöszeség terápiája
- Komplex nyelvi fejlesztés,
- A beszédmegértés, és a beszédészlelés vizsgálata, fejlesztése
/elmaradásuk gyakran kimutatható a viselkedés zavarainak hátterében/

- Iskolai előkészítés, részképesség fejlesztés
- Diszlexia prevenció
Dr. Csorba Endréné,

Herczeg Dóra – gyógypedagógus-logopédus
06 30 285 2614 – herczegdora77@gmail.com

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
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EZ AZ ÖN
HIRDETÉSÉNEK
HELYE!
Bővebb információk:

kurir@paty.hu
06 (23) 555 532
Páty Önkormányzatának lapja

A hirdetések valóságtartalmáért és a hibákból eredő károkért a kiadó nem vállal felelősséget!
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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

AUTÓMENTÉS
DARUS AUTÓMENTÉS HELYBEN
06-309-323-044

WWW.AUTOMENTES-SZALLITAS.HU
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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.

Hívjon most: 06 20 9438 623
szamitogeporvos.wordpress.com

26

2021. december

szamitogeporvos@gmail.com
A hirdetések valóságtartalmáért és a hibákból eredő károkért a kiadó nem vállal felelősséget!

kurir@paty.hu vagy 06 (23) 555 533

A hirdetések valóságtartalmáért és a hibákból eredő károkért a kiadó nem vállal felelősséget!

HIRDETÉSI INFORMÁCIÓK

2021. december

27

„Éj-mélyből fölzengő
– csing-ling-ling – száncsengő.
Száncsengő – csing-ling-ling –
tél csendjén halkan ring.

Fotók: Darabán-Kőszegi

Földobban két nagy ló
– kop-kop-kop – nyolc patkó.
Nyolc patkó – kop-kop-kop –
csönd-zsákból hangot lop.”
(Weöres Sándor: Száncsengő)

