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Meghívó

2020. MÁRCIUS 1-JÉN VASÁRNAP 16 ÓRAKOR 

Prof. Dr. Marinovich Endre - a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgató-helyettese
Székely László - Páty polgármestere

Czentár László - Páty Község Díszpolgára
Harazdy Miklós - a Zeneakadémia adjunktusa

Kovács Domonkos - a K30 Színi Tagozat tanulója
Moderátor: Bella János - a FIDESZ Pátyi Csoportjának elnöke 

a pátyi Művelődési Házban tartjuk a magyar kormány által meghirdetett  emlékév 
keretében a rendszerváltozás főbb országos és helyi eseményeit bemutató konferenciát. 

„30 ÉVE SZABADON”

Szervező: FIDESZ Pátyi Csoportja
Támogató szervezetek: KDNP, Fidelitas, Székely Kör, Szövetség a Magyarokért Páty Hagyományőrző Egyesület, Történelmi Vitézi Rend

A program közreműködői:



BEKÖSZÖNTŐ

Önkormányzati Rendészet
A közbiztonság további erősítése érdekében szeretnénk 
növelni a hatósági jelenlétet a településen, így Páty 
Község Önkormányzatának irányítása alá tartozó 
Rendészet felállításán dolgozunk, amely majd a Rendőr-
séggel összehangolva végezheti a jövőben ezeket a 
feladatokat. A közterületi rend, a köztisztaság és számos 
más közrendészeti hatósági feladat ellátására hivatott 
sajátos önkormányzati szervezet létjogosultságát 

számos példa igazolja már. Egy rendészeti vezető irányítása mellett dolgozna 
majd a mezőőr, közterület felügyelők és a majd alkalmazandó településőrök is, a 
két körzeti megbízottal kiegészülve.

Az új bölcsőde építésének közbeszerzési eljárásában az ajánlatok értékelése 
folyik, februárra kiválasztásra kerül a kivitelező cég, aztán tavasszal 
megkezdődhet majd a munka. A Jenei dűlő vízelvezetésének kiépítésére meg-
nyert pályázat kapcsán kiírt közbeszerzés ajánlatait túl magasnak találtuk, hiszen 
az ajánlatok jóval meghaladták az előzetes becsléseket. Így új eljárást indí-
tottunk, kisebb módosításokkal, jelenleg az ajánlattételi időszak újra kezdődött.

Sajnálatosan az ősszel elmaradt az évek óta megszokott tornaóra keretében 
történő iskolai lovas oktatás a Bocskai István Általános Iskolában. Ennek az volt 
az oka, hogy az utóbbi időben már a Tankerület finanszírozta a szolgáltatást, 
viszont a lovarda által megemelt szeptemberi összeget már nem tudták kifizetni. 
A választások előtt pedig a képviselő-testület már nem akart dönteni az 
önkormányzati támogatásról. A választást követően felvettem a kapcsolatot 
minden érintettel a lovaglás megoldása érdekében és az új képviselő-testület is 
támogatja az ismételt önkormányzati szerepvállalást. Így februártól várhatóan 
ismét beindulhat az érintett osztályok számára ez a kivételes lehetőség 
tankerületi és önkormányzati együttes finanszírozásból.

Beruházások előkészülete

Iskolai lovas oktatás

„A múltnak kútja”

Noha a tél még nem is tombolta ki magát igazán, február 
előre tekint, hiszen „Már megvillan a nap, hunyorint”. 
Böjtelő hava előhírnöke a tavaszi ébredésnek.
Ugyanakkor gondolatainkban egyre többet jelentkezik a 
múlt, mert számos kerek évfordulót ünnepelünk és törté-
nelmünk tragikus eseményeire is többször emlékezünk az 
esztendő során. 

Szádváriné Kiss Mária - főszerkesztő MSK z
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Nem bírta hát tovább a roncsolt szív s tüdő
a múltat és e bomlott éveken
virrasztó gondokat, hitet, csalódást,
nem bírta más, csupán az értelem,

s az bírta volna még. De megszökött a test,
szived megállt, a festék megmeredt,
üres maradt a karton és a vászon,
kezed nem méláz már a lap felett;

árván maradt világod és világunk,
sötéten színes, fölmért s tág világ;
bivaly, ló, munkás, költő sír utánad
s a dési templom és a dési fák.

A sorsod ellenére voltál mester
és példakép. Hivő, igaz, okos;
a munkáló idő emel ma már,
hiába omlik rád sír földje most,

a dolgozók nehézkes népe feldobott, –
csodálatos roncsát a szörnyű tenger,
hű voltál hozzá s hozzád az kegyetlen,
de megtanul majd s többé nem felejt el.

S ha megtanult, úgy látja majd, ahogy te,
a külvárost, a tájat, társait;
mindegy, koporsót, korsót mond a kép,
vagy tűzfalat, mert minden arra int:

„Ember vigyázz, figyeld meg jól világod,
ez volt a múlt, emez a vad jelen, –
hordozd szivedben. Éld e rossz világot
és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte,
                    hogy más legyen.”

1944. február 29.

2020. február 3

„Mélységes mély a múltnak kútja. Minél messzebbre hatolunk és tapogatózunk a múlt 
alvilágába, az emberiség történetének kezdeti alapjai tökéletesen megmérhetetlennek 
bizonyulnak, s mérőónunk elől, bármily kalandos távolságokba gombolyítjuk alá zsinegét, 
mindig újra és tovább húzódnak vissza a feneketlenségbe.” – kezdi Thomas Mann József  és 
testvérei című regényét. A történelmi folyamatok feltárása nem egyszerű feladat. 
Még a szűkebb pátriánk múltját megismerni sem könnyű. Lapunk egyik fontos 
küldetésének tekinti a helytörténeti kutatások közzétételét, a különféle emlékek 
bemutatását, a régi idők tanúinak megszólaltatását. Mert „Múlt nélkül nincs jövő, s 
mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe.” – Mostani 
lapszámunk több írása is segíthet ebben a megkapaszkodásban, és a pátyi 
kötődésben.
Böjtelő havában, szeretettel:

Székely László - polgármester

Nem bírta hát…
Dési Huber István emlékére
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A Generáli a Biztonságért Alapítvány közlekedésbiztonsági 
pályázatot hirdetett a tavalyi év őszén, amelyen elindult 
önkormányzatunk. A két pályázott gyalogátkelőből az egyiknél 
sikerrel jártunk. 

A Safecross Okos Zebra egy olyan közlekedésbiztonsági rend-
szer, mely az útburkolatban elhelyezett aktív LED prizmák 
segítségével, villogó fénnyel hívja fel az autósok figyelmét, a 
kijelölt gyalogátkelőn éppen áthaladó gyalogosokra. A rendszer 
akkor lép működésbe, amikor a zebrát megközelíti a gyalogos.

A Rákóczi úti Pátyolgató Óvoda előtt intelligens 
gyalogátkelő kialakítására 50 százalékos támogatást nyert Páty. 
A kivitelezés határideje 2020. május 31.

Tavaly a Biatorbágyon már helyközi buszjáratot üzemeltető céget megbízta Páty Község Önkormányzata, hogy 
részletes helyzetelemző és forgalmi megalapozó vizsgálatokat folytasson, illetve hozzon létre egy autóbuszközle-
kedési-rendszert annak érdekében, hogy 2020-ban saját finanszírozásból beindulhasson a Biatorbágyi Egészség-
házat és a Vasútállomást is érintő helyközi buszjárat.

Az elkövetkező napokban minden 
háztartásba eljuttattatjuk a vállalkozás 
kérdőívét (illetve elektronikusan is elérhető 
a község honlapján), amellyel felmérik az 
utazási szokásokat és igényeket. A kért 
információk segítenek a megfelelő 
közlekedési döntések meghozatalában, 
ezért mindenki, aki fontosnak tartja 
áldozzon 15 percet a megválaszolására. 

Előre is köszönjük!

Somogyi Farkas Tamás - alpolgármester

Hegedüs Gábor személyében új közterület felügyelője lett a településnek. Gábor hat éve Pátyon él, korábban a 
Józsefvárosi Közterület Felügyeletnél dolgozott középvezetői beosztásban. Munkaidőn belül az alábbi telefon-
számon lehet elérni: 06 30 151 6923, illetve írásban kozteruletfelugyelo@paty.hu címen lehet bejelentést tenni.

SIKERES „OKOS ZEBRA” PÁLYÁZAT

KÖZLEKEDÉSI IGÉNYFELMÉRÉS

ÚJ KÖZTERÜLET FELÜGYELŐ ÉRKEZETT

A közterület-felügyelő feladatai a közrend, közbiztonság fenntartásában:
- A közterületek jogszerű használatának, a közterületeken folytatott engedélyhez, illetve 

útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek szabályszerűségének az ellenőrzése.
- A közterületek, közparkok tisztaságának, általános-, rendeltetésszerű állapotának 

folyamatos felügyelete, az épített és természeti környezet védelme.
- A lakosságot leginkább irritáló közterületi jogsértések megelőzése, megakadályozása, 

megszüntetése.
- Közterületen, egyenruhás jelenlét biztosításával hozzájárulni a bűnmegelőzéshez, ezáltal 

az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének növeléséhez.
- A rendvédelmi szervekkel, társhatóságokkal és civil szervezetekkel együttműködve 

végrehajtott akciókkal, járőrtevékenységgel hozzájárulni a közterületek rendjének 
fenntartásához, az önkormányzati vagyon védelméhez.
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VÁLTOZÁS a PVK Nkft. Páty Szelektív Gyűjtőpont használatában

PVK Nkft.

Páty Község Önkormányzata március hónapban veszélyes hulladék 

gyűjtést szervez a Lakosság részére. Az ingyenes leadáshoz pátyi 

lakcímkártya szükséges, mely felmutatása kötelező!

A hulladékot a Desing Kft. munkatársai veszik át, és szállítják el!

VESZÉLYES HULLADÉK GYŰJTÉS
2020.03.07. szombat 9.00–13.00

A Gyűjtőpont nyitva tartása: 

szombaton: 7.00–12.00
hétköznap: 7.00–15.00

Bővebben: www.paty.hu
PVK Nkft.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2019. 
október 1-jével megnyitott gyűjtőpontban az 
ingyenes sitt leadás 2020.01.01-jével megszűnt! A 
továbbiakban építési törmelék, sitt leadása a lakosság 
részéről már csak díj ellenében végezhető! 
A sitt leadáshoz sittes zsákot kell bérelni a PVK 
Nkft. központi irodájában.
A bérleti díj zsákonként egyszer használható fel, 
melynek díja br. 1000-Ft. 
Tudnivalók a leadással kapcsolatban:
A pátyi lakos a hulladékudvarba történő beszállí-
táskor, mint lakossági ingatlanhasználó köteles 
lakcímkár tyáját a hulladékátvevőnek a 
telephelyre való behajtás előtt bemutatni!
A hulladék mérlegre vagy mérőkonténerbe való 
rakása, s majd a mérlegelés után a tárolóba 
áthelyezése, a hulladékot beszállító kötelessége!

Helyszín: Páty, Külterület PVK Nkft. Telephely, Szelektív Gyűjtőpont.
Megközelíthető: Páty külterületén a Torbágyi út menti szennyvíztisztítóval szemben, az út másik oldalán, balra a 
Monikomp irányába haladva, helyét táblák jelzik.
Leadható veszélyes hulladékok:
- Festék-, lakk hulladékok, maradékok 
- Hajtógázas flakonok 
- Irodatechnikai hulladékok, elektronikai hulladékok 
- Oldószerek és oldószerkeverékek 
- Mosószerek Szennyezett göngyölegek 

- Gumiabroncsok (háztartásonként 4 db!) 
- Vegyszermaradékok, növényvédő-szerek Étolaj 
- Gyógyszermaradékok 
- Izzók Szárazelemek, akkumulátor 
- Műanyag hulladékok (kerti bútor hulladék, mű. lavor) 
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A sitt konténerbe helyezése után az üres zsák 
leadásra kell hogy kerüljön a helyszínen!
A leadható építési törmelék, sitt mennyisége 
ingatlanonként szennyeződés nélkül max. 500 
kg/ingatlan/év .  Tájékoztatjuk a Tisztlet 
Lakosságot, hogy a zöldhulladékok zsákban és az 1 
m hosszú kötegelt ágak leadása továbbra is 
változatlan. A telephelyen csak azokat a zöld szelektív 
hulladékot tartalmazó ágkötegeket és zsákokat lehet 
leadni, amelyekre előzőleg az ingatlantulajdonos 
ráragasztotta az erre a célra rendszeresített 2020. évi 
DEPÓNIA matricát, illetőleg csak azok a zsákok 
rakhatók le, melyek a PVK Nkft. által forgalmazott 
zöld hulladékos zsákok!
A zsákok ára br. 550-Ft. A leadható maximális 
mennyisége 300 kg/ingatlan/év. 

Polgármester: 
- - 

Alpolgármester:
- - 

Jegyző:
- - 

Közterület-felügyelet:
- - 

SZÉKELY LÁSZLÓ 06  20 961 2967 polgarmester paty.hu

 
SOMOGYI FARKAS TAMÁS 06 30 209 1416 somogyi.f.tamas@paty.hu

 
DR. HEKMAN TIBOR 06 23 555  531 jegyzo@paty.hu

 
HEGEDÜS GÁBOR 06 30 151 6923 kozteruletfelugyelo@paty.hu

@

Településőr:
-

Mezőőr, mezőrendészet:
-

Gyepmester:
 -

-

 
KEREKES KATALIN  06 30 401 6102

 
TÓTH BÉLA  06 30 564 2686

KINCSES IMRE  06 70 626 7378
TUNCSIK JÓZSEF  06 20 972 8231

2020. február

közérdekű infók



BOCSKAISOKKK
www.bocskaisuli.hu

OKTATÁS

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be Szatmárcsekén nemzeti imádságunkat, a Himnuszt. A nemzeti 
megemlékezések hozzájárulnak ahhoz, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, 
nemzeti tudatunk erősítésének, ápoljuk és továbbadjuk kultúránk tárgyi és szellemi értékeit. Ennek a gondolatnak 
a jegyében indították el a nemzeti összetartozást erősítő kezdeményezést, miszerint öt kontinens valamennyi 
magyar nyelvű általános és középiskolájának részvételével együtt szavalják a diákok a Himnuszt és a Szózatot. Az 
idén már ötödször kapcsolódott be a Bocskai is ebbe a felemelő kezdeményezésbe. A diákok lelkesen kürtölték 
világgá a veretes sorokat. A felvétel megtekinthető az iskola honlapján (www.bocskaisuli.hu) és Facebook-
oldalán.

Együtt szaval a Bocskai

Kazinczy-verseny a felső tagozaton
„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, 
gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. 
Nem külsőséges valami, mint a kabátom, még olyan sem, mint a testem. 
Fontosabb annál is, hogy magas vagyok-e vagy alacsony, erős-e vagy 
gyönge. Mélyen bennem van, a vérem csöppjeiben, idegeim dúcában, 
metafizikai rejtélyként. Ebben az egyedülvaló életben csak így 
nyilatkozhatom meg igazán. Naponta sokszor gondolok erre. Épp 
annyiszor, mint arra, hogy születtem, élek és meghalok.” (Kosztolányi 
Dezső: Ábécé a nyelvről és a lélekről - Magyarul)
Mindig nagy készülődés előzi meg a Kazinczy-versenyt a felső 
tagozaton. Nagyon sok múlik ezen a szép kiejtési versenyen 
azon, hogy milyen szöveget választ a versenyző. A kiírás szerint 
csak magyar szerzőtől származó, esszé jellegű írás lehet, amely 
nem tartalmaz párbeszédet, idegen kifejezéseket. A 
köztudatban leginkább úgy emlegetik ezt a megmérettetést: 
„Ez az a verseny, ahol „csak” fel kell olvasni egy szöveget.”… 
Hát igen… Csak fel kell olvasni. A pódiumon, előadás közben 
derül ki, nem is olyan könnyű feladat. Arról nem is beszélve, 
hogy a tiszta artikuláció, a helyes hangsúlyviszonyok 
érzékeltetése, a szó végi mássalhangzók tiszta ejtése, a jelzős 
szerkezetek helyes megformálása, a megfelelő szöveg-
értelmezés, tagolás, a helyes beszédlégzés együttes alkalmazása 
nem is olyan egyszerű. Kitűnő szövegértéssel és olvasási 
technikával rendelkező gyerekek rúghatnak itt labdába. 
Örvendetes tény, hogy idén minden eddiginél több tanuló, 
mintegy 25 fő indult. Minden résztvevőnek gratulálunk, mert 
színvonalas teljesítményt nyújtottak.
Íme az eredmények kategóriák szerint:

Mindkét kategória első helyezettje 2020. február 6-án a 
Budaörsi 1. Számú Általános Iskolában megrendezett területi 
versenyen képviseli majd iskolánkat! Sok sikert kívánunk! 
Hajrá!

I.   Gáll Dávid

II.  Antal Anna és Kiss Bernadett Napsugár

III. Péter István és Steinder Dávid

7-8. osztály5-6. osztály

I.   Bereczki Vivien

II.  Eper Helka

III. Kiss Vivien és Nagy Panka

Ez a darab mindig kasszasiker a 
színháznak, és osztatlan sikert 
arat mindenkori hetedikeseim 
körében is. Jómagam már 
sokadszor látom a Karinthyban 
különböző szereposztásban. 
Jó ismét találkozni Gongoly 
urammal, Szlávikkal, Majzikkal, 
no és élvezni Adameczné 
babonás-ízes palócságát. Bélyi 
uram plébánosságának története, 
Bélyi Veronka és Wibra Gyuri 
bimbózó szerelme mindig 
felhőtlen szórakozást biztosít a 
nézőnek… De nem kisebb 
élményt nyújt Glogova kereske-
delmét fellendítő Münz Jónásné 
személye Mikszáth sziporkázó 
stílusában. A gyerekek harsány 
nevetéssel jutalmazták a sorjázó 
poénokat. Bízom benne, 
színházszerető felnőttekké 
válnak kis tanítványaim.

Nagyon jó, hogy a Karinthy Színház 
megtalálta Szent Péter esernyőjét!
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Rekord létszám a Kazinczy Szép Magyar Beszéd versenyen
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Iskolánkban Bagonyi Bálint után újabb vitorlás tehetséget 
köszönthetünk: Cserveni Dani, 8.a osztályos tanulót. Dani 
nemcsak a sportban, de a tanulásban is elöl jár. Hiteles 
mintát közvetít arra, hogy a sport mennyire mélyen 
személyiségfejlesztő hatású, mennyire fejleszti azokat a 
készségeket, amelyek a tanuláshoz is szükségesek: az 
összpontosítási készséget, az állóképességet, a kitartást, de 
nem kevésbé a szociális készségeket: az együttműködési 
készséget; a másokra figyelést, a sikerorientált magatartást, 
a küzdő-szellemet…
Ismerkedjünk meg hát közelebbről Cserveni Danival!
Hogyan kerültél kapcsolatba a vitorlás sporttal?
Elsősorban bátyám példáját követtem, akire mind a mai napig 
felnézek. Szeretek a víz közelében lenni. Igazából 4 éve, 10 éves 
koromban kezdtem vitorlázni. Előtte sportoltam mást is: 
fociztam, kézilabdáztam, illetve a szertorna az, amit ma is űzök 
még. Pátyról sok barátom járt vitorlás táborban, és én is szerettem 
volna menni, de még kicsi voltam. Először csak szerettem volna 
kipróbálni, magam sem számítottam rá, hogy ennyire megtetszik.
Végül is meddig kellett várnod, hogy teljesüljön a vágyad? 
Hogyan élted meg az első vitorlás táborodat?
11 éves koromban volt ez. Behívtak egy válogató táborba, ami 
arról szólt, hogy a tehetségesebbeknek esélyt adjanak arra, hogy 
vitorlás edzésekre járjanak. Nemsokára kaptam a hírt: szívesen 
várnak engem az edzésekre. Így kezdtem karrierem az Optimist 
hajóosztályban. Először csak velencei-tavi versenyeken indultam, 
a második évben már balatoni versenyeken is. Nagyon szeretek 
vitorlázni. Ez az a sport, ami leginkább a természeten alapul. Akár 
kis szél van, akár nagy – így is úgy is elfáradok… Kis szélben nagy 
koncentráció kell, nagy szélben meg fizikai erőre van szükség.
Ebből az időszakból mire vagy a legbüszkébb?
Az Országos Bajnokságon elért 22. helyezés, és az első Újonc Díj, 
amit azoknak van esélye megpályázni, akiknek az volt az első 
Országos Bajnokságuk.
Mikor léptél a következő hajóosztályba?
Idővel már túl nehéz voltam az Optimist hajóosztályban, így a 4. 
évemet a Laser 4.7 nevezetű hajóosztályban kezdtem. Ez idő tájt 
hívtak egy nagyhajós bajnokságra is, a Balaton egyik legszebb 
(nekem a legszebb) nagy hajójára, a Lillafüredre, ahol nagy múltú, 
gyakorlott hajósoktól leshetek el mesterfogásokat. Így most már 
csapatban is vitorlázom. Nagyon élvezem.
Hogyan alakult a 2019-es éved?
Az Országos Bajnokságon robbantam be az élmezőnybe, bár itt 
csak 1 futamot tudtak rendezni, azt egy 2. hellyel zártam, de a 
versenyt folytatták az Európa Kupán, ahol összesítettben 4. 
lettem, U16-ban 2., illetve a Magyar Bajnokságon feljöttem az első 
helyre, így gyönyörűen zártam ezt az évet is.
Jelenleg melyik hajós klubban vitorlázol?
A Tihanyi Hajós Egylet-Yacht Club Agárd-ban. A Digisport eljött 
a klubunkba és felajánlotta, hogy meginterjúvolnak párunkat, ha 
szeretnénk, és így lehet ránk szavazni. A klubom kiválasztotta 
azokat a sikeresebb embereket, akikben lehetőséget láttak. A jó 
eredményeim miatt szerencsére én is köztük voltam. Így lettem 
jelölt a Hét Hőse címre.

„Ne félj, hajóm, rajtad a holnap Hőse…” - Cserveni Dani, a vitorlás palánta

Mesélnél ennek a kezdeménye-
zésnek a lényegéről?
A Digisport internetes csatornáján 
indított program célja, hogy különböző 
sportágakban kiemelkedő teljesítményű 
gyerekeket megismertessék az országgal. 
Több szintje van ennek. Az első a Hét 
Hőse. Ahhoz, hogy valaki ezt megnyerje  
5 gyerek közül neki kell a legtöbb 
szavazatot összegyűjtenie. Aki ezt 
megnyeri, továbbjut a Hónap Hőse, 
azután az Év Hőse szavazásba. Aki itt is 
felülkerekedik a többieken – az havonta 
egy éven keresztül 100000 forint 
ösztöndíjat nyer a Digisporttól.
Ennek a beszélgetésnek pedig az volt 
a célja, hogy minél többen megismer-
jék a Cserveni Dani nevet. Danikám, 
nagyon büszke vagyok rád!
Hiszen tanárodként elmondhatom 
az olvasóknak, hogy a szép sportsike-
rek mellett a tanulmányi munkában 
is csúcsra járatod magad. Terveid?
Mindenekelőtt egy sikeres felvételi a 
vágyott középiskolámba. Célom, hogy a 
2028-as olimpiára kijussak. Remélem, 
teljesülni fog.
Úgy legyen! Drukkolunk neked! J 
Bízom benne, megismersz majd en-
gem, amikor sorban állok autogram-
ért rajongóid körében! ... Hiszen 
tőlem annyi autogramot kaptál!

Ida néni
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A Waldorf-iskola pedagógiai íve
A 2020-as Pátyi Waldorf  Estek első előadásán 
Kristóf  Emőke, a Budai Szabad Waldorf  
Gimnázium tanára tartott előadást arról, hogy 
milyen a Waldorf-pedagógia a gyakorlatban.
A szépszámú érdeklődő ezen az estén is sok hasznos 
információval lett gazdagabb. Hallhattunk arról, hogy 
mennyire fontos az első év a gyermekeknek az iskolá-
ban, ami összerázza a közösséget. Az elsők között emlí-
tette az összhang megteremtésének fontosságát.
Elmondta, hogy a Waldorf-pedagógiában más napirend 
szerint folyik az oktatás, és említette azt is, hogy 
mennyire fontos a ritmus, a tanéven átívelő évkör, a ki- 
és belégzés folyamata és a harmonikus teljességre 
törekvés.
Beszélt a test-lélek-szellem, a  gondolat-érzés-akarat és a 
fej-szív-kéz hármasságáról, valamint a hetességről, ami 
az életben hétéves korszakokban jelenik meg. 
Ez elsőként a születéstől a hétéves korig tart, és a 
fogváltás jelzi a határát (ekkor a gyermeknek újabb 
lénytagja születik meg). Ebben az időszakban a gyerekek 
az utánzáson keresztül tanulnak, s fontos 
megtapasztalniuk, hogy a világ jó. Fontos a négy 
alapérzék: a tapintás, az egyensúly, a saját mozgás érzék 
és az életérzék. 
Az iskolába kerülő gyermekek épp beléptek a második 
hétéves korszakba, amikor fontos a tekintély, amit az 
osztálytanító testesít meg, aki a Waldorf-iskolákban 
jellemzően az első osztálytól nyolcadikig kíséri őket. 
Kezdetben a legfontosabb, hogy megmutatja a 
gyermekeknek, hogy a világ szép, amit át is élnek. Ezért 
a Waldorf-iskolákban fontos a környezet, a természetes 
anyagok használata a tanulás során. A gyermekek 
napjaiban hangsúlyosan van jelen a művészeti oktatás. 
A harmadik hét év során a kamaszkorban a 
gondolkodás, az ítélet alkotás mellett azt kell 
tudatosítani, hogy a világ igaz.
A Waldorf-pedagógia emberközpontúsága abban is 
megmutatkozik, hogy arra tudunk hatni, ami születőben 
van. Az első osztályos gyerekeknél a belső képalkotás 
képességének ápolása kiemelten fontos, ezért a mese (és 
ezzel a belső képek építése) része a mindennapjaiknak az 
iskolában. A már említett négy alapérzék fejlesztése, 
kibontakoztatása és megerősítésének eszköze a 
folyamatos mozgás. A mozgás a főoktatás során – ami 
jellemzően 120 perces „tanóra” – a ritmikus részben kap 
kiemelt szerepet, ez teszi ki nagyjából a 80%-át. 

Emőke utalt a gondolat-érzés-akarat hármasságára, 
amikor arról beszélt, hogy a rendszeres kézimunka 
akarati tevékenység is, amellett hogy fejleszti azokat a 
képességeket, melyek a későbbiekben például az írás 
tanulása során szükségesek. A ritmus szerepéről bőveb-
ben is hallhattunk. A Waldorf-iskolák bemutatása során 
felhívta a figyelmet a napi, heti és éves ritmusra és a 
szokások fontosságára. Az évkör során ugyanolyan 
fontos a folyamat, a készülődés, mint maga az ünnep. A 
Waldorf-iskolás gyerekekben kialakul a várakozás és a 
folyamatok megélésének öröme.
Az előadás vége felé áttekintést kaptunk arról, hogy az 
egyes osztályokban mik azok a központi témák, amik 
megadják a címben is említett Waldorf-iskolai pedagó-
giai ívet. Az elsősöknél a mesék manói és a tündérek 
vannak a középpontban, valamint a szinte vallásos 
áhítat. Másodikban a két pólus (jó és rossz) megjelenik 
az állatmesék és a szentek életében.
A harmadik osztályban kezdenek megérkezni a Földre, 
így a teremtés, az Ószövetségi történetek mellett a 
mesterségekkel foglalkoznak. Ennek jó példája, hogy a 
harmadik osztály kiemelt feladata a házépítés epocha. 
Negyedikben a Rubicon korszakba lépő gyermekek az 
északi mitológia történetein keresztül ismerkednek 
tovább a világgal és önmagukkal.
Ötödik osztályban megkezdődik a történelem 
megismerése, India és Egyiptom után eljutnak a görö-
gök történelméig, ami a Waldorf-olimpiában teljesedik 
ki. A kamaszodás korszakában lévő hatodikosok a 
római történelmen keresztül megismerkednek a jog, a 
szabályok és a törvények fontosságával, valamint elkez-
denek a természettudományokkal foglalkozni, ezt a 
megfigyelés oldaláról teszik. Hetedik osztályban a nagy 
felfedezések, a  reneszánsz kor, illetve a technikai felfe-
dezések a téma, nyolcadikban pedig eljutnak a forradal-
mak korától a XX. századig. A Waldorf-pedagógia 
emberközpontú szemlélete a gyermekeket az együttmű-
ködésre tanítja, és azt is figyelembe veszi, hogy 10–11 
éves korig a gyermek egy „nyitott érzékszerv” – zárta 
előadását Emőke, ami után még az érdeklődők 
kérdéseire is készséggel válaszolt. 
A Pátyi Waldorf  Estek utolsó előadására 2020. 
február 27-én, az első osztályba történő jelentkezési 
határidő előtt kerül sor. Ekkor tanáraink beszélnek 
iskolánk mindennapjairól, valamint lehetőség lesz 
beülni egy-egy „tanórára”, s így tapasztalatot szerezni, 
hogyan is tanulnak a Waldorf-iskolákban a gyerekek. 
Ekkor a Budakörnyéki Waldorf  Alapítvány – az iskola 
fenn-tartója – képviselői is tájékoztatást adnak a műkö-
désről.

További információkat a honlapunkon 
(http://www.patyiwaldorf.hu/), vagy az iskola 

Facebook-oldalán találhatnak, de szívesen adunk 
felvilágosítást a +3620/484-9396-os telefonszámon 

vagy e-mailben (titkarsag@patyiwaldorf.hu) is.

Győr Sándor



A Pátyolgató Óvoda Szülői Szervezete 
hagyományosan évente megszervezi a 
karácsonyi ünnepvárás időszakában az adventi 
vásárt, amely során az összegyűlt adomány 
teljes egészében az óvoda javára kerül felhasz-
nálásra.
Az adventi vásáron a szülőktől, nagyszülőktől 
érkezett, saját készítésű portékák, valamint az 
ovisaink által a csoportokban készült finomsá-
gokat árusítottuk. A vásár egyik slágerterméke 
a gyerekeink körében most is a zsákbamacska 
volt, hazafelé menet boldogan bontogatták a 
kis csomagokat izgalmas ajándék és a finom 
csoki reményében.
A Szülői Szervezet célja, hogy évente saját 
termékkel is megjelenjen a vásáron. 2019 végén 
a környezettudatosság jegyében vászontáská-
kat csináltattunk az óvoda logójával ellátva. A 
nejlonszatyrok kiváltására alkalmas többször 
használható, mosható vászontáskák hasznos 
kellékei a mindennapi életnek. Ha megvan a 
szatyor, csak arra kell figyelnünk, hogy ne 
maradjon otthon mikor vásárolni megyünk. (A 
vászontáskák beszerezhetők az óvoda titkársá-
gán.) Az adventi vásár nem valósulhatna meg 
azon szülők nélkül, akik munkát fektetnek a 
portékák elkészítésébe és segítenek az árusí-
tásban. 
Köszönet jár minden közreműködőnek – az 
eladói és a vásárlói oldalon egyaránt – ezért az 
ovi érdekében történő példás összefogásért! A 
befolyt összegből gyerekeink a Dr. Bubó című 
bábjátékot nézhetik meg a Pódium Színház 
előadásában, valamint a dianap költségéhez 
járul hozzá a támogatás. 

Pátyolgató vászontáskák
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Lejegyezte: dr. Szolnoky Andrea, 
a Szülői Szervezet képviseletében

BEISKOLÁZÁS – ISKOLAÉRETTSÉG
Az iskolára való készülődés évekig tart, nem a finisben kell 
egy hatalmas hajrával felkészítenünk a gyermekeket, hanem a 
családdal összefogva, az otthoni nevelést kiegészítve az 
összes óvodai év alatt minden gyermekből a lehető legtöbbet 
kihozni – ezt gondoljuk a Pátyolgatóban mindannyian.
S természetesen, ez azt jelenti, hogy az iskolaérettség 
kritériumait az óvónők állandóan szem előtt tartva fejlesztik a 
gyermekeket! 
Önök is, kedves szülők, jól ismerik az óvodánkban állandóan 
megújuló projekteket, a csoportban folyamatosan és párhuzamosan 
zajló rengeteg tevékenységet, melynek során az évek alatt szépen 
fejlődtek gyermekeik. Fejlettségüket átbeszélték kolléganőimmel a 
fogadóórákon, így sikerült egy optimális döntést meghozniuk 
minden esetben. Sokuknak segített gyógypedagógusunk, hogy 
mindenképpen megalapozottan mehessenek, vagy maradjanak 
gyermekeik. Az óvodánkban két helyen alakítottunk ki iskola-váró 
faliújságot (Fészek és Tyúkanyó épület), ezeken olvashatják a 
hirdető iskolák bemutatkozással, nyílt napokkal kapcsolatos 
információit. Igyekszünk az óvoda Facebook csoportjában is 
megosztani. A pátyi és a környék többi iskolája is több lehetőséget 
kínál az ismerkedésre. Ezeket mindenképpen vegyék igénybe!
A jelenleg életben lévő jogszabályok szerint Magyarországon 
a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 
hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség 
teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a 
felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további 
egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az 
iskolakezdés évében január 15-éig nyújthatja be a felmentést 
engedélyező szervhez. Ha a gyermek az iskolába lépéshez 
szükséges fejlettséget korábban eléri, a felmentést engedélyező 
szerv a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy a gyer-mek hatéves 
kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. Az adott 
évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 
30-a között – a járási hivatal által közleményben vagy 
hirdetményben közzétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye 
szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.
 Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét 
elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé 
válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt 
biztosító iskola első évfolyamára. Az általános iskola első 
évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek 
nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolvá-
nyokat.
Mit tehetünk még a hátralévő időben?
Meséljünk sokat, mert ez fejleszti szókincsét, képzeletét, erkölcsi 
érzékeit. Játsszunk vele társasjátékok közül olyat, amit kedvel és 
ezért hajlandó elmélyülni benne, így fejleszthetjük játékosan 
figyelmét! Engedjük a szabadba, szabad mozgásra van a legnagyobb 
szüksége, hiszen így vezetheti le legjobban feszültségeit. És ami a 
legfontosabb, bízzunk benne! Ne fenyegessük az iskolával, hanem 
inkább segítsük pozitív gondolatokkal. Hiszen az iskola a tudás 
háza, ahol rengeteg élményben lesz részük!
Ha kérdésük merülne fel, kérem, keressenek bizalommal!
Jó készülődést!

Demény Erika, óvodavezető
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Vásár a környezettudatosság jegyében
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Született egészségügyis, kórházban kezdett, aztán ápolt időseket, évekig éjszakai ügyeletet vállalt, 
hogy napközben a kisgyerekeivel tudjon foglalkozni, jelenleg pedig háziorvos mellett dolgozik, s kijár a 
fekvőbetegekhez a körzetben. Olyan típus, aki sose unatkozik, őt mindig megtalálják a feladatok, illetve 
talál magának tennivalót. 2019 októbere óta különösen is aktív közéleti szerepet vállal Kristó Sarolta, 
ugyanis az Önkormányzat Jóléti és Szociális Bizottságának az elnöke. Ebből az apropóból 
beszélgetünk.

- Saci számára nem ismeretlen az önkor-
mányzati munka, hiszen az előző ciklusban mint 
a Jóléti Bizottság külsős tagja vett részt a 
munkában. Korábban is indult képviselőnek?

- Nem, először jelöltettem magam, s először 
vagyok „rendes” képviselő. De a mostani munkámat 
az előző folytatásának gondolom, hiszen számos 
áthúzódó feladat áll előttünk. 

- Mi most a prioritás?
- Egyértelműen az Egészségház tervezése, megva-

lósítása. 
- Mondhatni, női bizottságot vezet, hiszen a 

hét főből öten nők. Lát számottevő különbséget a 
mostani bizottság és az előző működésében?

- Először is sokkal nagyobb a nyugalom, változott 
a hangnem, tiszteljük egymást, így a munkára lehet 
koncentrálni. Persze, ez nem a nemek arányával függ 
össze. Mi most egy csapatként működünk, nem 
érzem, hogy nőként többet kellene bizonyítanom, 
ahogy a külsős tagokra is ugyanúgy számítok, mint a 
képviselőkre. Nincsen bizottsági elnöki fizetésünk 
sem, hanem mindenki ugyanannyi tiszteletdíjat kap. 
Természetesen, vannak olyan témák, amelyekre a nők 
fogékonyabbak, talán ilyen a szociális szféra, a 
faluszépítés, az ünnepek kultúrájának gondozása... 
Ezeken a területeken közvetlenül is kapcsolódunk a 
lakosokhoz, s ezért fontosnak tartom, hogy a Jóléti 
Bizottság milyen ügyekre hogyan reagál, mert ez a 
lakosok felé üzenet értékű.

- Mivel csak két bizottságot alakított a testület, 
vélhetően rengeteg ügy, feladat jelentkezik 
mindkettőnél.

- A bizottságok meghatározásában teljesen egyet 
értettünk. A mi területünk a kultúra, az oktatás, a 
környezetvédelem, az egészségügy és szociális ellátás, 
valamint a kommunikáció. 

- Mi az ön feladata ezeken belül?
- Hozzám tartoznak elsősorban az egészségügyi 

feladatok, a civil szervezetek, a rendezvények, az 
idősek ügyei. És szeretnék egy képviselői fogadóórát 
tartani havonta, sokan jelezték az igényt rá.

- A civil életben évek óta aktív.
- Tíz éve, amikor már a gyerekeim nagyobbak

lettek, alakult meg a hagyományőrző egyesületünk, 
aminek magam is az alapítói közé tartozok. Ezzel 
kerültem be a falu közéletébe is. Mindig is szívügyem 
volt a közösség, mert meggyőződésem, hogy az 
egyének egészségesebbek lesznek, ha tartoznak egy 
közösséghez, s a közösségben könnyebb túlélni a 
válságokat is. És csak helyi szinten maradva, például 
milyen jó, hogy a Hagyományok Házát sikerült 
megmenteni – ez is egy kisebb közösség kezdemé-
nyezése volt!

- Az egészségügy pedig a szakmájába vág.
- Azt hiszem, én egészségügyisnek születtem, nem 

is tudnék mást csinálni. Orvos akartam lenni, de korán 
férjhez mentem, s utána másként alakult az életem, 
munka és gyerekek mellett tanultam, egészségügyi 
menedzser és ápoló a diplomám és még jó néhány 
szakképzést elvégeztem. A jelenlegi státuszom körzeti 
nővér, Gurin doktor mellett dolgozom. A Korányi 
Sándor kerületi kórház belgyógyászatán kezdtem, 
majd az induló budakeszi ügyeletben vállaltam 
állandó éjszakai ügyeletet, onnan jöttem Gyesre, 
később pedig a Máltai Szeretetszolgálathoz mentem, 
ugyancsak éjszakásnak, hogy a négy gyermekemmel 
tudjak nappal foglalkozni. 

„Szívügyem a közösség”
Kristó Sarolta bizottsági elnök
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INTERJÚ

A kapuban fogad, kedvesen mosolyogva jegyzi 
meg, hogy kijött sétálni, mert nem érkeztünk időben, 
pedig ő egész életében nem késett egy percet sem. 
Nehezen veszi a levegőt a lépcsőzéskor, de az Iskola 
utcai ház „társalgójában” már élénkebben mozog. Az 
asztalon előkészítve a kávé, s közben mentegetőzik, 
hogy most nem sütött. Furcsa mód pillanatokon belül 
mégis háromféle édességgel is megkínál. Aztán 
hirtelen több szálon is elindul az emlékeiben, majd kis 
megállás, láthatóan rendezi 92 éve történéseit, s 
magam pedig nem győzöm dicsérni frissességét. Nem 
késik a magyarázattal: „bizony, az Úr Isten kegyelméből 
élek, mert ha látná a zárójelentésemet, biztosan megrémülne: túl 
nagy a szívem, túl kicsi a tüdőm, a gerincem, az ízületeim 
elkopva, az erős szteroidok pedig tönkretették a vesémet. És ez 
a 62. zárójelentés az életemben. De ha holnap meghalnék, azt 
se bánnám, mert már mindent elrendeztem. Még a temetésemet 
is. „Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség 
által ér célhoz” – ezt mondta nekem az Úr, amikor sok-sok 
éve, még kicsik voltak a gyerekeim, kórházba kerültem, s 
kértem Őt, hogy magyarázza meg miért.” 

Kovács Ferencné Gizi néni azóta is ezzel a lelkület-
tel éli mindennapjait, s ez a békessége a beszélgeté-
sünket is áthatja. 

„Az élet és az Úr Isten tanított.”
A történelem emberközelből: Kovács Ferencné Gizi néni  

- Nem volt segítsége?
- Még anyukám is dolgozott, bár azért tudott 

valamennyit vigyázni a gyerekekre, nagy segítség volt 
az is. Megjegyzem, a folyamatos éjszakázás mellett 
jobban lehetett főiskolára járni, hiszen nem kellett 
szabadságot kivenni. És elég önállóak voltak a 
gyerekek is, az épp kamaszodó nagylányomra az 
ötéves ikreket már rá tudtam bízni. A férjemnek 
otthon volt az autószerelő műhelye, így ő is oda tudott 
figyelni a gyerekekre, és e mellett folyamatos telefonos 
összeköttetésben voltam velük. Igaz, sokszor szaladt a 
ház, mert egy hatfős háztartás önmagában is komoly 
szervezést igényel, nemhogy munka mellett. Állandó 
alvási restanciáim voltak – ez az élettempó sokat ront 
az ember fizikai állapotán is. Szerencsére, én 
viszonylag rövid ideig működtem így. 

- Régi pátyi családból származik?
- Nem, Szentesen születtem, tizenhárom évesen, 

már itt jártam a nyolcadikat. Idén negyven éve 
költöztünk Pátyra. A férjem az édesanyja révén 
viszont pátyi.

- Milyen faluba érkezett 1980-ban?
- Az első Pátyon töltött reggelen arra ébredtem, 

hogy édesanyámnak el kellett mennie vízért a kútra. 
Mi Szentes mellől, egy kis faluból, Nagymágocsról 
jöttünk, ahol már jóval előbb bevezették a vizet, 
Pátyon ez 1992-ben történt meg. Innen nézve óriásit 
fejlődött, változott a falu. A jelentős népességnö-
vekedést például a rendelőben szinte naponta 
érzékeljük, a kulturális életünk is sokat fejlődött, a civil 
szervezeteink is szaporodtak…

- A ciklusprogramban megfogalmazták a fela-
datokat. Most azt kérdezem, ha varázsolhatna, 
milyenné tenné Pátyot?

- Mini Várkert bazár lenne a kastélyból nagyon 
modern terekkel, a Pincehegyen a Civilizáció 
rendezvényt mindenképp kiemelném, lenne modern 
bölcsődénk, szép és jól felszerelt egészségházunk 
lenne, az idősek napközi ellátását az igényeknek 
megfelelően tudnánk kialakítani, lennének szolgálati 
lakásaink, megoldódnának a közlekedési gondjaink, 
szép, tiszta, ünnepelni tudó településen élnénk.

Szádváriné Kiss Mária
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INTERJÚ

Gizi néni tősgyökeres pátyi, az 
ükapja is azon a telken lakott, ahol 
most ő és az egyik gyermeke él. 
1928-ban született, ősei között 
kutyabőrös nemesek is voltak, de a 
család elszegényedett, hatan 
voltak testvérek, az első fiú 
meghalt, amikor megszületett. 
„A mostani gyerekek el sem tudják 
képzelni hogyan éltünk a 30-as 
években. Már 9 évesen fogtam a ló 
kantárszárát és vezettem a barázdában, 
így dolgoztam a földeken. Reggelente 
Mátyás bácsi dudált, és tereltük ki a 
teheneket az utcára, mert hajtotta őket a 
legelőre. A kapuk éjjel-nappal tárva-
nyitva álltak. Ha akadt netán tolvaj, 
szégyentáblával a nyakában végigkís-
érték a csendőrök a falun.” 
Gizi néni édesanyja beteges volt és 
korán meghalt, apja nyitott egy 
zöldséges üzletet, ahol a 13 éves 
lánya árult. 

„Apám éjfélkor befektetett a szalmára a lovas kocsiba, és mentünk Csepelre, áruért, és 
még éjjel haza. Reggel nyolckor pedig nyitottam az üzletet. 100 pengőt költöttünk a 
piacon és este 200 pengővel tértem haza.” Aztán Pátyot is elérte a háború, és 
1944 telén az orosz katonák kirabolták a boltjukat, s aznap este a 
házukban is megjelentek. „Este egy katona ránk törte az ajtót, és a nővérem 
ágyába akart befeküdni, apám térden állva könyörgött, hogy ne bántsák, hisz még 
gyerek. Ekkor elment, de mondta apám, hogy vissza fog jönni és nem egyedül, ezért el 
kell bújnunk. Az udvaron a pincegádorban húztuk meg magunkat éjszakára, s mire 
reggel kijöttünk, a holmijainkat az udvarra dobálták, az első szobánkba tisztek 
költöztek, nekünk meghagyták a hátsót, és parancsolgattak. Nekem föl kellett 
mosnom a padlót. Egyik alkalommal szóltam a tisztnek, hogy vigye odébb a lábát, de 
ő inkább leköpte a fejem. Erre én a fölmosó rongyot az ölébe dobtam, és kirohantam. 
Kamasz lányként nem mérlegeltem, hogy mi lehet a következménye. Hát, vagy fél évig 
bujkáltunk, mindegyik testvérem máshol lakott, nem is tudtam róluk. Én a 
szomszédban, Nagy Giza néninél húztam meg magam, az ágy alatt aludtam, viszont 
jól tartott, mert az utca végén megdöglött és megfagyott lóból vágott le darabokat, és 
abból pörköltet, fasírtot csinált. Nagy kincs volt!” Aztán a háború is véget ért, s 
Gizi néni meglelte élete párját. 1946. május elsején kérte föl táncolni 
először Kovács Ferenc, és december 7-én már meg is tartották az esküvőt, 
a legnagyobb ajándékot a keresztanyjától kapták, cukrot, amivel 
megszórhatták a süteményeket. „A férjem napszámos volt a Belügyminisz-
tériumban. Nagyon szerették, mert megbízható, szorgalmas ember volt. Előfordult 
például, hogy a mosdóban egy köteg pénzt talált, amit rögtön leadott Nagy Imrének.

Gizi néni a férjétől kapott emlékkönyvet is vezette. Jelenleg pedig családtörténetet ír.
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Biciklivel hordta a tejet Maléter 
Pálnak, Rajk Lászlónak és Nagy Imre 
bácsinak Pátyról még akkor is, amikor 
kis időre Torbágyra költöztünk. 1949-
ben altisztté léptették elő, majd a titkos 
ügyosztályra helyezték át, ahol a bejövő 
feljelentő leveleket kellett az illetékes 
osztályok között szétosztania. A Papa 
naponta egy-egy kötegnyi levéllel jött 
haza, ugyanis amiket nem ajánlva 
küldtek, azokat jobbára hazahozta. 
Sok ember életét megmentette ezzel, mert 
a leadott levelek után ment az ÁVO, s 
vitte el az embereket, vagy söpörte le a 
padlást…” – emlékezik Gizi néni, s 
kiemeli, hogy az egyházát is 
mindig védte Feri bácsi. 
A karrierjének is ez vetett véget: 
„Egy vasárnap este megjelent nálunk 
két rendőr százados, a gyerekeink már 
ágyban voltak, s az egyik odaült 
Ferikém mellé és elkezdte faggatni, hogy 
imádkozott-e este és volt-e anyukával 
templomban. Ferike rávágta, hogy 
imádkoztunk és aputával mentünk ma 
templomba. Erre nagyon dühösek 
lettek, benyitottak a másik szobába is, 
ahol meglátták a régi szentképünket, 
amit örököltünk és ma is a falon van.  
Ordítottak apámmal, hogy mit képzel, 
ők azért jöttek, hogy díszes ávós ruhába 
öltöztessék, vegye le azonnal a képet… 
Mire a Papa csak annyit mondott, hogy 
nem teheti, mert Jézus azt mondta, aki 
megtagad engem az emberek előtt én is 
megtagadom az én Atyám előtt. 

No, ezután becsapták az ajtót, s három nap múlva a Papát kirúgták az állásából és 
elhelyezték Csepelre éjszakás műszakba gázkezelőnek az acélöntő gyárba, ahol 90 
fokos hőségben kellett dolgoznia éhbérért. De az életét meghagyták!” – meséli a 
megpróbáltatásaikat.
Ezután ő is elment dolgozni, veszélyes anyagokat, üveggyapotot és 
nitrohígítót pakoltak, amitől nagyon súlyosan asztmás lett, hónapokat 
töltött a Kékestetőn, illetve Mátraházán. Aztán dolgozott az Auguszt 
Cukrászdában is, és a pátyi Áfész üzletben volt pénztáros, onnan ment 
nyugdíjba. Gizi néni mindössze hat osztályt végzett, mint mondja, az élet 
és az Úr Isten tanította. Színész szeretett volna lenni, amire semmi esélye 
nem volt, aztán azt gondolta, költő lesz. Persze az sem lett, de rímfaragó 
igen, hiszen száz verset írt már eddig. Szép ajándék egy-egy névnapra, 
születésnapra ma is. „Amikor a férjem meghalt, nem tudtam aludni, verset írtam 
éjjelente és attól megnyugodtam, beleírtam a versbe az érzéseimet, a fájdalmamat.” És 
a versmondás is végigkísérte az életét, az iskolában is mindig verselt, meg a 
vallásos esteken keddenként, ahova a nagymamája vitte magával. Még ma 
is mond verset egy-egy alkalommal, például a nyugdíjas klubban. Réges-
régi költeményeket is ismer, mint Erdei Ilona Rakjuk a fahasábot című 
háborús költeménye, amit nyomban el is mondott nekem fejből.
Gizi néninek jelenleg 3 gyermekétől 7 unokája van és 9 dédunokája, most 
várja a tizediket. A nagyobb családdal is napi kapcsolatban áll, mert 
remekül kezeli az okostelefont. „Messzendzseren küldenek nekem fotókat, azt 
szeretem, a Facebookot is megnézem, de azon sok csúnya dolgot mutatnak.” 
Amit nagyon szeret, az a sütés. „Nekem mindenem megvan, drága kis menyem 
főz rám, így én meg másoknak sütök. Minden családtagomnak a kedvencét.” A 
délelőttjét tölti jobbára a konyhában, délután már pihen, és korán 
lefekszik. „Minden napra eltervezem, hogy mit fogok csinálni, magam kezelem 
magamat, mérem a vérnyomásomat.” 
Korosztályos beszélgetőtársa egyre kevesebb akad, a 85 éves Icával tartja 
a kapcsolatot, meg beszélget az Úr Istennel.
„Az Úr szeretete segített mindig és tart meg most is. Hálás vagyok neki és a 
családomnak is, akik mindenben gondoskodnak rólam. Nagyon sokat imádkozom és 
sokakért, most már ez a legfontosabb feladatom” – mondja a beszélgetésünk 
végén. „Magukért is fogok imádkozni!”  – szól utánunk a kapuban búcsúzóul.

Szádváriné Kiss Mária

Magyarországon minden tizedik gyermek korábban érkezik a világra, mégis keveset tudunk 
azokról az újszülöttekről, akiknek szülei egy egészen más forgatókönyv szerint kell, hogy 
helytálljanak, mint amit elképzeltek. A te hangodat ismerem koraszülötteknek szóló zene-
terápiás program énekkel, zenével segít az inkubátorok mellett. Gonda Krisztina azokat a 
pillanatokat örökítette meg kamerájával, amikor énekszóval, élő hangszerjátékkal veszik 
körbe a családokat. A kiállítás megnyitója után közösen beszélgetünk érintett szülőkkel: 
hogyan élték meg a kórházban töltött időszakot, mi adott nekik reményt. 

A Te hangodat ismerem
- KÉPEK A KORASZÜLÖTT INTENZÍV OSZTÁLY ÉLETÉBÕLPáty Faluközösségért Alapítvány

A kiállítást megnyitja:                              - A Te Hangodat Ismerem Alapítvány elnöke, programvezetőHazay Tímea
Közreműködik:                                        - ének, gitárHazay Annamária 
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, aki szeretne betekintést nyerni a koraszülöttség 
és a koraszülőség állapotába!

Kiállítás - Közösségi Ház

Gonda Krisztina fotókiállítása a Közösségi Házban

MEGNYITÓ: 2020. MÁRCIUS 7., 16 ÓRA  



MŰVHÁZTÁJI

Állandó programok
Baba–mama klub Hétfő–Szerda 10.00–12.00

Baba–mama angol Péntek 9.30 ÚJ!

Angol társalkodó Klub Szerda 8.00–9.00   18.00–19.00

Ringató Szerda 9.30–10.00

Felnőtt néptánc 

Ovis néptánc Kedd 16.30–17.30   csütörtök 16.30–17.30

Kedd 19.30–21.30

Tánc&játék gyerekeknek Kéthetente csütörtök 15.00–16.30

Torna Gizussal Kedd–csütörtök 18.15–19.15 szombat 8.00–9.00

Zumba Anettával Hétfő–szerda 18.45–19.45 

Body ART Stellával Kedd–csütörtök 19.00–20.00 IFI KLUB!

Gyerekzumba Hétfő–szerda 15.00–16.00

Hip–hop Hétfő–szerda 17.30–18.30 

Klasszikus balett Csütörtök 16.15–17.15 IFI KLUB!

Modern tánc Csütörtök 17.30–18.30 IFI KLUB!

Torna Krisztával Hétfő–szerda 19.00–20.00 IFI KLUB!

Kung–fu Hétfő–szerda 16.15–17.15

Pátyi Kórus Csütörtök 18.00–20.00

Sakk Péntek 16.00–19.30

Henna Hastánc Csütörtök 19.30–20.30   vasárnap 9.00–11.00 

Társasjáték Klub Minden hónap utolsó vasárnapján 14 órától

Mami ima Minden hónap utolsó szerdáján 10 órától

NYUGDÍJAS KLUBOK

Ady Klub Hétfő 16.00–19.00

Egyetértés Klub Csütörtök 14.00–17.00

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

Dátum Időpont Program Helyszín

2020.02.01. 19.00 Svábbál MH Nagyterem

2020.02.02. 9.00–16.00 Sakkverseny MH Nagyterem

2020.02.04. 9.00–11.00 Vegyes vásár MH Nagyterem

2020.02.08. 19.00 Óvodabál MH Nagyterem

2020.02.14. 18.00 Élőzenés táncház MH Nagyterem

2020.02.15. 10.00–13.00 Nagy játék és ruha börze MH Nagyterem

2020.02.15. 19.00 Fürgelábú Tánccsoport farsangi bálja MH Nagyterem

2020.02.20. 9.00–11.00 Vegyes vásár MH Nagyterem

2020.02.22. 10.00–13.00 Mézeshegyi lakossági fórum MH Nagyterem

2020.02.22. 15.00
Irodalmi Barangolások Kiss Eszterrel 
– Híres Irodalmi Családok  Az Ábrányiak–

Közösségi Ház

2020.02.23. 14.00 Pátyi Társasjáték Klub MH Kisterem

2020.02.26. 10.00–11.00 Mami ima MH Kisterem

2020.02.27. 9.00–11.00 Vegyes vásár MH Nagyterem

2020.02.27. 15.00–18.00 Véradás MH Kisterem

2020.02.29. 9.30–11.00 Eszemadta gyerektáncház MH Nagyterem

Februári események

Dátum Időpont Program Helyszín

2020.03.01. 17.00
Kommunizmus áldozatainak emléknapja
 – 30 évnyi szabadság

MH Nagyterem

2020.03.05. 9.00–11.00 Vegyes vásár MH Nagyterem

2020.03.07. 19.00 Egyetértés Nőnap MH Nagyterem

2020.03.08. 9.00–16.00 Sakkverseny MH Nagyterem

2020.03.10. 9.00–11.00 Vegyes vásár MH Nagyterem

2020.03.13. 18.00 Pilvax Kávéház MH Nagyterem

2020.03.14. 15.00 1848 as forradalom és szabadságharc– Széchenyi tér

2020.03.19. 9.00–11.00 Vegyes vásár MH Nagyterem

2020.03.21. 10.00–11.00 Ad Libitum gyerekkoncert MH Kisterem

2020.03.21. 15.00 Irodalmi Barangolások Kiss Eszterrel Közösségi Ház

2020.03.24. 9.00–11.00 Vegyes vásár MH Nagyterem

2020.03.25. 10.00–11.00 Mami ima MH Kisterem

2020.03.28. 9.30–11.00 Eszemadta gyerektáncház MH Nagyterem

2020.03.31. 9.00–11.00 Vegyes vásár MH Nagyterem

Márciusi előzetes

Mami Ima minden hónap utolsó szerdáján 10:00–11:00 ig 
Pátyon a Művelődési Ház kistermében.
Szeretettel várunk minden édesanyát, aki imádkozni 
szeretne! 
Belépés díjtalan – babával, kisgyermekkel is érkezhetsz.

–

Berényiné dr. Kis Katos Natália–

2071 Páty, Kossuth L. u. 77. 06 23 343 550     muvhaz@paty.hu
www.muvhazpaty.hu             Pátyi Művelődési Ház

     
PÁTYI MŰVELŐDÉSI HÁZ

PÁTYI KÖNYVTÁR   –   Rákóczi u. 37.   –   Nyitvatartás
Hétfő: 12.00–17.30
Kedd: 8.30–12.00 és 12.30–16.00

Szerda: 12.30–20.00
Csütörtök: 12.00–17.30

2020. február14
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KULTÚRA

Rögtönzött műveltségi vetélkedő a nyelvre és az irodalomra fókuszálva, pátyi 
boros helytörténet, versek és parafrázisok: ötletes magyar kultúra napi program 
zajlott január végén pinceszeres borkóstolóval Kiss Eszter színművésznővel és 
Németh Pákolitz István író, költő, zenei előadóval.
Vidám, jó hangulatú, verses-zenés borkóstolós programmal ünnepeltük Pátyon a 
Közösségi Házban a magyar kultúra  napját. A himnusz születésnapjára a 
rendszerváltás óta emlékezünk ünnepséggel. A Művház és Kiss Eszter 
együttműködéséből bravúros este született, ahol a közönségből rögtönzött 
háromfős csapatok alakultak, akik a különböző műveltségi területeken mérték 
össze tudásukat. 
Minden egyes témakör kimeríthetetlen gazdagságával azt bizonyította, hogy 
kultúránk mennyire sokszínű, gazdag, folyamatosan növekvő, élő organizmus. S 
amint Kiss Eszter rajongással fordult az irodalom felé, ugyanúgy óriási 
lelkesedéssel beszélt Kiss Zoltán pátyi borász is a borairól. Díjnyertes borokat 
kóstoltatott a Borkultúra Egyesület tagja, s közben előkerült a pátyi  kortyoló 
pohár története is, ami nem más, mint kicsi, öblös üvegpohár, amiben kínálták 
egykor a boros gazdák egymásnak a remekebbnél remekebb nedűt.

Magyar kultúra napja borkultúrával

MSK z

                                          színművész

a Közösségi Házban tartja előadássorozata következő alkalmát, 

a híres irodalmi családok közül az Ábrányi-családdal ismerteti meg az 

érdeklődőket.

Mindenkit szeretettel várunk!

 2020. február 22-én 15.00 órától 
.

.

.

Páty Faluközösségért Alapítvány

Kiss Eszter

Irodalmi barangolás - Közösségi Ház

Kérjük, támogassák az új templom orgonájának megépítését már 
megfizetett személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával! A 
felajánlás és az orgona építésének ilyen módon történő támogatása 
külön pénzeszközt nem igényel!

A nyilatkozatok május 20-ig juttathatók el a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalhoz, akár az adóbevallástól függetlenül is.

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1%-ÁRÓL 
nyomtatványnak  „A kedvezményezett adószáma:” 

rovatába a következő adószámot írja: 18687996–2–13
„A kedvezményezett neve:” 
Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány

Köszönjük szépen.
A Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány kuratóriuma

1% AZ ÚJ KATOLIKUS TEMPLOM ORGONÁJÁÉRT

A kultúra szót J. G. Herder 
német költő, filozófus, 
teológus vezette be a 18. 
században, aki Cicerótól 
kölcsönözte a fogalmat. 
Cicero még a mezőgazdasági 
műveléshez kapcsolható 
kifejezést vetítette rá az 
emberi gondolkodás 
fejlesztésére, művelésére. A 
kultúra definíciója szinte 
végtelen, tágabb értelemben 
egy társadalom hétköznapi, 
tudományos és művészeti 
ismereteinek és 
tudásanyagának összessége, 
ami az adott közösség 
összetartozásának és 
fennmaradásának záloga.

2020. FEBRUÁR 22.,
15 ÓRA  

Híres 
irodalmi 
családok: Ábrányiak

M
egh

ívó

(Fotók a 24.oldalon.)
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Az egyik leggyakoribb tünet vagy panasz amivel a szülők gyermekorvoshoz fordulnak, s ami februárban a 
legaktuálisabb: a felső légúti tünetegyüttes. 
A hűvösebb, nyirkos időjárás beköszöntével a kisgyermekkor szinte kötelező velejárója a vizes orrfolyás, 
orrdugulás és köhögés. Frissen közösségbe kerülő kisgyermekeknél akár két-három hetente is 
jelentkezhetnek. Hasonló panaszokkal az egész család kidőlhet. A vírusok sokasága szinte körülleng 
bennünket, közel százféle variáns betegíthet meg. A megfázásként emlegetett tünetegyüttes  mindenkor 
kórokozó jelenlétét is feltételezi. A hideg önmagában nem okozna betegséget. Egészséges 
immunrendszerű egyén esetében a tünetek enyhék, uralhatóak, és közel 1 hét alatt meg is szűnnek. 

 

A nátha és testvérei

az erre hajlamot hordozóknál, tipikusan a hajnali órákban keltve riadalmat. A 
csecsemőknél, kisebb gyermekeknél észlelt orrdugulás, jellegzetes 
dünnyögő beszédhang és éjszakai horkolás az orrgarat mandulák társuló 
duzzanata miatt van. A kisgyermekeknél szűk anatómiai viszonyok miatt 
ebben az életkorban ez könnyen és hamar okozza a fülkürtök elzáródását 
lehetőséget teremtve a középfülben savós váladék felszaporodására. Ennek 
felülfertőződése okozhatja szövődményként a gennyes középfül gyulladást. 
Összefoglalva a vírusos nátha esetét: a kezdeti hőemelkedést, lázat követően 
kialakuló orrfolyás, kaparó érzés a torokban, köhögés, enyhe tünetek mellett 
csak 3 napig tartó lázas állapot esetén csak sok pihenésre, bőséges folyadék 
fogyasztására van szükség.  Lázcsillapítás 38 Celsius fok felett vagy kifejezett 
rossz közérzet esetén javasolt, orrcsepp pedig az orrjáratokban létrejött 
duzzanat mérséklésére szolgál. 
Az orrcsepp használata kedvezően hat az orrgarat mandulák duzzanatára is. 
A köhögési ingert már említettük, mint egy hasznos reflexet. Kikapcsolása, 
csillapítása váladékpangást okoz, ami emiatt kerülendő. Inkább a nyákoldó 
hatású szerek bevetése hozhat megváltást, a sűrű, tapadós nyák 
eltávolításával. 
A gondos orr-toalett gyakori orrfújással vagy orrszívással elengedhetetlen. A 
már a betegség kialakulásakor szedett C-vitaminnak kedvező hatása sajnos 
nemigen van. Szerepe sokkal inkább a betegségek megelőzésében lehet és 
optimálisan a táplálékkal kell biztosítani a bevitelét az év minden napján. 
Egyedül az influenza vírusa ellen rendelkezünk védőoltással. 
Megelőzésként fontos továbbá, hogy kerüljük a zsúfolt helyiségeket, náthás 
beteg személlyel egy légtérben tartózkodást és gyakran mossunk kezet! Ne 
dörzsöljünk a szemünkbe, illetve ne érjünk az orr és szájnyíláshoz sem 
mosatlan kézzel! Gondos odafigyeléssel és ápolással a náthák többsége 
nyomtalanul gyógyul. Gyermekünknél tekintsünk rá úgy, mint egy szükséges 
rosszra, ami az egészséges immunrendszer éréséhez kell. Az idő 
előrehaladtával egyre enyhébb tünetekkel és ritkábban betegítik majd meg a 
légúti vírusok.  
Mikor lássa feltétlenül orvos a gyermeket felső légúti hurut kapcsán: 
ha 3 napnál hosszabb ideig elhúzódik a láz; ha pár napos láztalan periódust követően 
újra láz jelentkezik, ha túlzott bágyadtság, aluszékonyság lép fel; fülfájdalom 
jelentkezésekor; csecsemők esetében indokolatlan nyugtalanság, sírás jelenik meg; ha 
köhögési hang megváltozik; nehezített légzés bármely formája, szapora légvételek, zihálás 
társul; kutya- vagy fókaugatásszerű a köhögés; 3-4 hétnél hosszabb ideig elhúzódó 
köhögés; ÉS azonnal, amikor felmerülhet a gyanúja annak, hogy félrenyelés történt, 
idegentest került a légutakba. A köhögési reflex egy hirtelen, gyors mély 
belégzéssel indul és sajnálatos módon ekkor történik meg leggyakrabban az 
apró, szájban tartogatott cukorka vagy vendégség után asztalon felejtett sós 
mogyoró félrenyelése! Ugyancsak ne engedjék étkezés közben, darabos 
étellel a szájukban szaladgálni a kisgyermekeket!

Az orrnyílásokon bejutó kórokozók 
az orrüreget bélelő nyálkahártya 
sejtekbe jutva, azokat megbetegítve 

átprogramozzák,  “vírus gyárakká“ 
változtatják azokat. Az immun-
rendszer válasza azonnal megindul a 
hőemelkedéssel, illetve lázzal. 
A termelődő nyákos váladék hatásos 
csapda a további kórokozók beha-
tolása ellen, ugyanakkor a kelle-
metlen tüneteket csak tetézi. Ahol a 
kórokozó bejut a testbe, gyulladás 
alakul ki, ami a légutakban duzza-
natot, a torokban fájdalmat, kaparó 
érzést okoz. Kibontakozik a jól 
ismert és dühítő, klasszikus vírus-
fertőzés okozta nátha. Az orrvála-
dék kezdetben áttetsző, majd több 
nappal később sárgásan-zöldesen 
elszíneződik, ami a természetes 
lefolyás része, és az immunsejtek 
jelenlétére utal. Nem bizonyít 
felülfertőződést.
A köhögés hátterét a légutak bélését 
alkotó csillós hámsejtek érintettsége 
képezi. A köhögési reflex védi az 
alsóbb légutakat, a tüdőket a 
garatfalon hátracsorgó váladéktól. 
Amikor a légutak bélését jelentő 
nyálkahártya sejtek sérülnek és 
elpusztulnak, idő szükséges ahhoz, 
hogy az eredeti állapot helyreálljon. 
Ezért is tapasztalható az, hogy még 
akár másfél, két hét múlva is köhög a 
gyermek minden kezelés ellenére. 
Aztán egyik napról a másikra 
abbamarad a köhögés. A főhörgő 
vagy keskenyebb, apróbb légutak 
megbetegedése az arra hajlamos 
gyermekeknél hörghurut képében 
jelentkezik szinte az első tüsszentést 
követően.
A kruppos köhögés, amely leg-
inkább egy kiskutya vagy egy fóka 
ugatására hasonlít, szintén felléphet (A szöveg kivonat, a teljes írás a doktornő facebook oldalán olvasható. A Szerk.)

Dr. Sütő Adrienn - gyermekorvos 
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NINCS INGYEN EBÉD - a környezeti cselekvésben sem

A Protestáns Akadémia - Páty előadásában 
ezúttal a teremtett világ védelme került fókuszba, 
mint jelen évszázadunk egyik legégetőbb kérdése. 
Előadóink voltak Loksa Gábor meteorológus, 
környezetvédelmi mérnök, Szalay László Pál 
református lelkipásztor, az Ökogyülekezeti 
Tanács tagja, valamint Prof. Dr. Bándi Gyula, 
az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek 
érdekeinek védelmét ellátó helyettese.

A bevezetőben a szervező Petrecz Sándor 
Alapítvány ügyvezetője, Dr. Badacsonyi 
Zoltán fontosnak és aktuálisnak nevezte a 
teremtésvédelem ügyét, bármely oldalról is 
közelítjük azt meg. Meggyőződéssel vallja, 
hogy ebben is, mint egyébként az élet 
legtöbb területén, a fentről újjászületett 
élet megújult gondolkodásmódja hozhat 
megoldást. Fontosnak nevezte, hogy a 
keresztyének ebben a kérdésben is hiteles 
válaszokkal és példákkal rendelkezzenek. 
Három előadónkat és munkájukat bátran 
lehet ilyennek nevezni.

Loksa Gábor előadásában bemutatta, 
hogy az éghajlatváltozás folyamata 
mennyire természetes jelenség. A 
legfontosabb kérdésnek azt nevezte, hogy 
ezt a természetes folyamatot az ember 
milyen irányba és mértékben befolyásolja. 
Felhívta a figyelmet arra, hogy az évszázad 
közepére Magyarország egyes részein a 
jelenlegi észak-görögországi klímát 
élvezhetjük majd. Ez önmagában 
természetesen nem hangzik fenyegetően, 
de jó belegondolni abba, hogy a görög és a 
magyar mentalitás, kultúra és hagyomá-
nyok közötti eltérések mennyiben 
fakadnak az eltérő klímából? Olyan 
változásokat leszünk kénytelenek 
végrehajtani vagy éppen csak elszenvedni, 
amelyek komoly kulturális feszültségeket 
fognak gerjeszteni. Már ma is tapasztalható 
klímamigráció, amelynek keretében 
pusztuló környezetű területekről ilyen 
szempontból gazdagabb régiókba 
húzódnak néptömegek.

amelyeket immár az Alaptörvénybe is 
belefoglaltak. De senki nem ringathatja 
magát abba az illúzióba, hogy a 
jogalkotással minden kötelezettségét 
letudta. Az Alkotmánybíróság határozatait 
elemezve örömét fejezte ki, hogy a jövő 
nemzedékek jogaival foglalkozó határoza-
tok egyre többször tartalmaznak erkölcsi 
mércét is, utalva például a Laudato si 
kezdetű enciklikára.
A határozatokból kirajzolódik egy olyan 
iránymutatás, amely szerint gyermekeink 
és unokáink számára biztosítani kell a 
környezet minőségének megőrzését, az 
ahhoz való hozzáférés esélyét, valamint a 
választás lehetőségét. Idézte Benedek 
pápát, aki szerint a jogok eltúlzása a 
kötelezettségek mellőzésébe torkollhat, 
bármely területen, így a környezeti jogok 
terén is. Nincs olyan, hogy csak jogaim 
vannak, de a kötelezettségeimmel nem 
törődöm. Különösen inspiráló és egyértel-
mű volt ez a kép: nincs ingyen-ebéd. 
Minden tettünknek következménye van, 
akár jó, akár rossz, és mi felelősünk 
vagyunk ezekért.

Dr. Badacsonyi Zoltán zárszavában a 
cselekvés és a nem cselekvés fontosságára, 
és a helyes lépés megkülönböztetésére 
helyezte a hangsúlyt. Tudnunk kell nem 
cselekedni, nem beavatkozni azon 
folyamatokba, amelyeket nem vagyunk 
képesek uralni, amelyek nélkülünk jobban 
működnek, de nagy erővel és helyesen kell 
cselekednünk ott, ahol az emberi tevékeny-
ség képes lehet a káros folyamatok lassí-
tására, esetleg visszafordítására.
A jövő nagy feladata, hogy technikai 
fejlettségünk minden eredményét annak a 
célnak rendeljük alá, hogy a teremtett világ 
gazdagságát utódainknak örökül hagyjuk.

Ez a folyamat egyre jobban eszkalálódni 
fog az idő előre haladtával, amennyiben 
nem leszünk képesek a folyamatokat a 
jelenleginél jobban uralni, lassítani. A 
szakértő felhívta a figyelmet a felkészülés 
fontosságára.  Mindez nem érhet 
bennünket váratlanul, hiszen évtizedek óta 
erről beszélünk. Itt lenne az ideje a 
beszédek helyett a felkészülésre helyezni a 
hangsúlyt, természetesen a hatások 
mérséklésére tett erőfeszítések mellett.

Szalay László Pál református lelkész 
Telkibányáról, ebből az alig több mint 500 
lelkes lakosú zempléni faluból érkezett 
közénk, ahol évek óta nagy sikerrel 
vesznek részt az ökogyülekezeti mozga-
lomban. A szemléletformálás rendkívüli 
jelentőségű szolgálata mellett hangsúlyt 
helyeznek olyan tevékenységekre is, mint 
például az őshonos gyümölcsfák védelme 
és megőrzése. Ennek keretében ültettek, 
mintegy 8000 nm-en elterülő gyümölcsöst 
a templom melletti kertben. 

Bár nem kevés türelem kellett az évekig 
alig-alig mozduló fák gyümölcsének 
kivárásában, mára egy olyan kertet gon-
doznak, amely szép példája a teremtés-
védelemben munkálkodó gyülekezetek 
elkötelezettségének. Beszámolója szerint a 
kert nem csupán a közösségi munka 
helyszíne, de a gyülekezet egyéb program-
jainak is kiváló színtere. Emellett a Telki-
bányára látogató turisták számára is 
mutatja egy, az „Úr szőlőjében” hűségesen 
munkálkodó református gyülekezet képét.

Bándi Gyula professzor a kormányzati 
jogalkotás oldaláról közelített a környezet-
védelem területéhez. A Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem környezetjog pro-
fesszoraként szerzett gazdag tapasztalatait 
és ismereteit igyekszik a jogalkotás szolgá-
latába állítani, és javaslataival elősegíteni a 
minőségi előrelépést. 
Fontosnak nevezte, hogy mindenki komo-
lyan vegye a jövő nemzedékeinek jogait,
 

- protakademia -

2019
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Fotók: Dr. Badacsonyi Zoltán
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Nincs olyan magyar család,  akit Trianon, az I. és 
a II. világháború vagy 1956  ne érintene 
személyesen is.  A budai hegyeket és a pátyi 
temetőt járva most 1944. december – 1945. február 
pár napjára emlékezünk, s a kitörés vezetőjére, 
Nagy Zsomborra, aki a pátyi temetőben van 
eltemetve.
Az 1945-ös kitörés körülményeit folyamatosan 
kutatják. 2007 márciusában dr. Vass Dénes egykori 
egyetemistával, a Budai Vár egyik védőjével jelent meg 
interjú,  aki Nagy Zsomborról beszélt a Magyar 
Királyi Első és Második Honvéd Egyetemi 
Rohamzászlóalj zászlóaljparancsnokáról. Mivel 
Pátyon is folytak harcok,  illetve az oroszok bevették 
magukat ide is és a környező települések erdeibe, 
kutatni kezdtük a helyi anyakönyveket. 75 évnek 
kellett eltelnie, hogy megtaláljuk és emlékezzünk arra 
a személyre,  aki oly sokat tett hazájáért. Az kiderült, 
biztos, hogy Budajenőn lőtték le. Szerencsére ott még 
él olyan idős ember,  aki emlékszik azokra a napokra. 
A 22. Magyar Hadosztályhoz – akik Ukrajnában estek 
el – tartozott a Magyar Királyi Első és Második 
Honvéd Egyetemi Rohamzászlóalj és a 22. Magyar 
Hadosztály III. század, I. zászlóalj, II. gyalogezrede, 
ahol szintén sok egyetemista szolgált.

„Menjetek fiúk, velem ne törődjetek”
Kitörés a budai várból (1944. december – 1945. február)

A Budai Vár védői között nagyon sok egyetemista volt. Mikor a zászlóalj megalakult, a Műegyetem harmad- és 
negyedéves diákjainak Németországban szervezték meg a további képzését. Nagyon sokan nem akarták az 
országot elhagyni, inkább maradtak, ők alkották zömében az egyetemi rohamzászlóaljat. '44 karácsonyán jött a 
hír, hogy a budai hegyekben orosz katonák vannak, nem is kevesen, és olyan stratégiai helyeket szereztek meg, 
ahonnan könnyű célpont volt Buda. A védvonalak egyre lejjebb kerültek, a vár alá és a rózsadombi részhez. Itt 
sokszor a magyarok voltak a németek segítségére, annak ellenére, hogy a Budán harcoló német katonák az orosz 
frontról jöttek, ezáltal rutinosabbak és nagy tapasztalatokkal rendelkeztek. Mielőtt még valaki arra gondolna, 
hogy Nagy Zsombor és katonái együttműködtek volna a nyilasokkal és fasisztákkal, ne tegye, mert meg kell 
ismerni azok taktikáit. (Természetesen, minden egyes részletre nem térhetünk ki.) A kitörésben résztvevő 
katonák mindig az első vonalban harcoltak, a nyilasok azonban  soha  nem voltak annyira bátrak, hogy esetleg 
életüket áldozva utat törjenek a többieknek. A hazát, a nemzetet és a nemzeti értékeinket védő katonák az 
országukért harcoltak, ami nem egyenlő a fasizmussal! A Széll Kálmán téren egy házban állomásoztak katonák, és  
védelemre rendezkedtek be. Hozzájuk érkezett Nagy Zsombor. A ház földszintjén kályhán, nagy fazékban 
káposztalevest találtak, ökölnyi nagyságú húsokkal, az oroszok főzték. Nagy Zsombor álmatlanságtól fáradt 
arcán mosoly jelent meg. Találtak még italokat, azokat is megitták. Emlékeznek vissza a bajtársak az 1967-ben 
lejegyzett források szerint. Az Alkotás utcában volt a parancsnokság. Nagy Zsombor zászlóaljparancsnok 
összehívta maradék katonáit: „Fiúk, ki kell törnünk, ... a németek holnap este indulnak... én csendőrtiszt vagyok, nekem ki 
kell mennem, mert rám itt csak halál várhat. Én vezetem a kitörést, aki akar, velem jön. De akinek a legkisebb egészségügyi 
problémája van, az maradjon itt, öltözzön civilbe, én felmentem a katonai esküje alól.” (N. Zs.) Nagy Zsombor emberségből 
jelesre vizsgázott, mert egy katona ilyet soha nem tehet, végsőkig kell harcolni, de tudta, hogy sérültekkel a kitörés 
sikertelen lesz és mind meghalnak. Lehetőséget adott azoknak,  akik életüket így menthették meg. Az út, amit meg 
kellett tenniük, 60 km volt Szomorig, folyamatos harcokkal. Sérültek ápolására nem volt mód. Vészesen fogyott a 
lőszer, fegyverzet, és élelem már nem volt. 1944. december 31-e környékén – nem pontos a dátum – Pápáról
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A budai kitörés: 1945. február 11. este nyolc óra.



2020. február 19

magyar és német Junkers 52-es repülőgépek szálltak Budára, és a Vérmezőre dobták le a lőszer, fegyver,  
élelmiszer és egészségügyi utánpótlást, aminek egy része a  szovjet csapatok birtokába került.  
Hideg, csikorgó, holdfényes éjszaka volt, a gépek többször fordultak. A kitörés elkerülhetetlen, a hazát védeni 
kellett! A kitörés több hullámban történt. És hatalmas áldozatot követelt. Február 12-én reggel a fővárosban 
mindenhol elesett katonák holttestei, felhasznált és még használatlan hadianyag, kilőtt páncélosok, rommá lőtt 
házak. A Várban lévő hadikórházban maradt sebesülteket az oroszok ápolóikkal együtt lemészárolták. Az ostrom 
alatt és után a szabadon fosztogató szovjet katonák százezres nagyságrendben követtek el nemi erőszakot a 
városban talált nőkkel szemben. Több tízezer civilt hurcoltak el kényszermunkára, ahonnan a többség csak 
évekkel később vagy egyáltalán nem tért haza.
Nagy Zsombor haláláról és az azt megelőző két nap eseményeiről az 1967-ben megjelent Bajtársi Levél számol be 
részletesen. „A parancs szerint az egyetemi rohamzászlóaljnak (ami már csak 300 főből állt) kellett utat törni a kitörő sereg 
számára. Az előttünk lévő házsorok mind égtek, a lángok szinte az égig hatoltak. Az utat a másik századunk nyitotta meg, Nagy 
Zsombor századossal az élen. Néhány német páncélos segített, de azok hamar elakadtak. Az összevont szovjet aknatűz borzalmas 
pusztítást okozott! Térdmagasságig szétdarabolt magyar és német halottak között mentek. Egész napos harc és küzdelem után 
sikerült elérni a János-hegyi kilátó környékét. Ott látták utoljára Nagy Zsombor százados urat az északi oldalon,  amint a század 
maradékát szervezte az éjszakai áttörésre. Egy napig gyalogoltak az erdőben gyakori lest tartva nyugat felé. Elöl Nagy Zsombor 
százados úr ment, ki úgy ismerte az erdőket mint a tenyerét. (Édesapja Kézdivásárhelyi dr. Nagy Gyula, Pátka református lelkésze 
volt, tehát a környéken nőtt fel.)” Ez február 13-án történt. 14-én hajnalban már Budajenő határában voltak. „Incze 
tizedes alig hallhatóan remegve jelentette, hogy a budajenői erdőből kilépve a nyílt terepen futva nekiindultak a magyar-német front 
irányának február 14-én hajnalban. A hóban beásott szovjet harckocsik azonnal géppuskatüzet zúdítottak rájuk. Nagy Zsombor 
százados futás közben összeesett. Alárendeltjei odafutottak hozzá, de segíteni nem tudtak. Mellét egy sorozat érte, vére folyt a fehér 
hóra, szájából véres hab tört elő. Csak annyit mondott: Menjetek fiúk, velem ne törődjetek!” (Kövendy Károly írásából 
összeállítva 1967. Kanada) 
Kézdivásárhelyi Nagy Zsombor okleveles testnevelő tanár Déván született 1917. szeptember 13-án. Magyar 
királyi csendőrszázados az egyetemi rohamzászlóalj utolsó parancsnoka,  a budai kitörés parancsnoka volt,  hősi 
halált halt néhány km-re a magyar vonal előtt Budajenő határában. A budajenői asszonyok,  akik annak idején a 
halottakat eltemették, emlékeztek a közel két méter magas katonára. Holttestét az édesapja exhumáltatta, a 
hivatalos temetésen, 1946. szeptember 5-én elmondott beszédéért a helyi kommunisták internálták, és az ott 
elszenvedett kínzások következtében szabadulása után 1947-ben meghalt.
Ma egymás mellett fekszik a pátyi református temetőben Kézdivásárhelyi dr. Nagy Gyula (1890–1947) 
református lelkész, felesége, Mihály Ida (1891–1988) és ikergyermekeik, Nagy Zsombor százados és Ivánka Nagy 
Irén (1917–2001).

Hájas Ágnes, Sebestyén Hajnalka

(A dokumentumok hozzáféréséért köszönet Vizi István református lelkésznek és a Pátyi Községi Könyvtárnak)
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Irodalmi barangolások

A híres irodalmi családok sorozatban Kiss Eszter a Benedek-családot mutatta be januárban a Közösségi Házban. 
Az esten Benedek Elek leszármazottai közül is megjelentek. 

Híres 
irodalmi 
családok



Proviszer alkusz Kft.
BIZTOSITÁSI IRODA PÁTY

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

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

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

www. tuti-biztos.hu
Online biztosításkötés

Könyvelés,
könyvvizsgálat,

tanácsadás.
Tel: 06-20-3328874



„Az ember szava nem szél,
ami jön és elmegy.

Amit az ember mond,
az úgy is kell legyen.

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

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

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

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

www.drbara.hu

Ingatlanközvetítés a Huber Ingatlanirodával 
együttműködve Pátyon, a Rákóczi út 36. szám alatt.
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Könnyűszerkezetes 
és tégla családi házak 

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

„Az a pénz, amit 

önfejlesztésre költesz, semmi 

ahhoz képest, amit a tudatlanság 

miatt  kell megfi zetned.”

Személyes profi l:

Mennyire vagyok terhelhető?
Milyen erősségeim vannak?

Melyek a fejlesztendők?

KÉRJEN EGY SZEMÉLYES PROFILT! 

Egy elemzés, fél óra konzultációval 10 000 Ft

Fejlesztő tréning - Hogyan érem el a célomat?

J anuártól önfejlesztő tréningsorozat indul Pátyon.
Havonta két felkészítéssel.

JELENTKEZZ A TRÉNINGRE!

Bevezető áron egy alkalom 5000 Ft

Korompay Péter NLP tréner, profi lozó

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

KÖLTÖZTETÉS-FUVAROZÁS
www.promeko.hu

Nagy tapasztalattal megbízhatóan  korrekten 
dolgozunk 3,5-7,5 tonnás ponyvás teherautókkal !

Magánszemélyeknek Cégeknek egyaránt!

Hívjon Minket bizalommal: 
Börcs Bernát 06202687599
Mándi Ildikó 06709495035 



Öt év óta számos téma szerepelt a Múltidézőben. Most az egészségügy területét  érintjük a XX. század 
második felétől.

Az 1920-as években Pátyra költözött és köztiszteletben álló Dr. Kuthy L. Ákos orvos és felesége összefogva 
Molnár Jenő igazgatóhelyettes és Művelődési Ház vezetőjével, valamint a helyi MNDSZ (Magyar Nők 
Demokratikus Szövetsége) két képviselőjével 1950-ben Vöröskeresztes tanfolyamot szerveztek a pátyi 
lányok, asszonyok csoportjából.

MÚLTIDÉZŐ
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A második kép a Népegészségőri tanfolyam szervezőiről és résztvevőiről készült a református 
parókia előtt az ötvenes évek közepén.
Ülő sor balról jobbra: „Gyurcsó” Juhász Istvánné, Simonné Böske néni az óvoda szakácsnője/, 
Thoma Teréz szülésznő a „Bába” néni, Dr. Kuthy L. Ákos községi orvos, Polgár Gizella védőnő, 
Füstös néni, és a sor végét záró Bóka Ágnes között ülő asszony nevét is jó lenne tudni. 
Álló sor: Polgár Olga, Mucsi Gizella, Moldován Irén, Hulé Irén, Bakonyiné Zugor Ida, Bakonyi 
László lelkész, Lászlóné Fekete Julianna, „hegyi” Németh Erzsébet, egy ismeretlen, Turi 
Ferencné Mariska néni világos kabátban, mellette Urbánné Mária, a sor végén következő két 
hölgy neve bizonytalan. (Monos Erzsébet? Pásztor Mária?) Ha valaki tud segíteni a nevek 
pontosításában, azt megköszönnénk!!

Kérem, ha valakinek 
van régi képe, vagy más 
dokumentuma az 
egészségügyi témához 
– és szívesen közzétenné – 
a rendszerváltás előtti 
időről jelezze a
 06 30 680 2448 számon, 
hogy a sorozatban 
megjelenhessen.

Szabó Andrásné

Múltidéző

A kép első sorában középen a fent említett szervezők 
ülnek. A bal oldalon Tóth néni, jobb oldalon Klárics néni. 
A mögöttük álló 2. sorban balról jobbra: Polgár Lídia, 
Galgóczi Lídia, Sági Julianna, Juhász Jolán, „Gyurcsó” Juhász 
Ilona, Polgár Gizella. 
A 3. sorban: Koháriné Horváth Ilona, Mucsi Gizella, a 
középen álló két hölgy neve bizonytalan (Juhász Eta? 
Barna Julianna?), Petrecz Erzsébet Csöpi néni, Juhász 
Magdolna. 
A 4. sorban: Izsó Teréz, Finta Julianna, Tóth Eszter, Hulé Irén, 
Bikk Jolán és  Csík Sára.
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„Tokaj szőlővesszein            
 nektárt csepegtettél” 

(Kölcsey Ferenc:
Himnusz)

MAGYAR 
KULTÚRA 
NAPJA
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