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Az Egészségház címe: Árpád utca 14.
Mentényi és Vecsei Bt. rendelési ideje
h.: 8–12-ig (dr. Vecsei), k.: 13–19-ig
(dr. Mentényi), sz.: 14–19-ig (dr.
Vecsei), cs.: 7–13-ig (dr. Mentényi),
p.: 13–19-ig (dr. Mentényi) 343-828
Dr. Gurin Ferenc háziorvos, 344-623
h, sz: 15–19; k, cs: 8–12, p: 12–16
Új Egészségház: Árpád u. 61.
Dr. Becka Éva háziorvos, 344-343
h, sz, p: 8–12; k, cs: 13–19
Dr. Hollós Ildikó házi gyermekorvos,
343-973
h, sz: 9–12; k: 13–16
cs: 15–17; p: 11.30–14.30
Egészséges tanácsadás: kedd 10–12
Dr. Bartos Mária gyermekgyógyász
Páty, Torbágyi út. 343-534
h 8–10, k 8–9, sz 16.30–18, cs 8–10,
p 9–11, tanácsadás csak
egészségeseknek: szerda 15–16.30
Dr. Szabó Valéria fogszakorvos, 344-623
h, sz, p: 9–14; k, cs: 14–18.30
Dr. Zambelly Judit fogszakorvos
Rét köz 3. 06 (20) 567-41-79
h, sz: 14–18.30; k, cs: 9–12
Védõnõi szolgálat, 344-625
Csecsemõ és kisgyerek tanácsadás:
kedd 8.30–12
Gyermekorvossal: kedd 10–12
Várandós kismamák tanácsadás:
Polgár Anna védõnõ szerda: 12.30–14.30
Ondrik Jánosné védõnõ hétfõ: 13–15
Toók Istvánné védõnõ szerda: 14.30–16
Fogadóórára a várakozási idõ csökkentése érdekében idõpontot kell kérni.
Polgár Anna fogadóórája csütörtök:
8–9 óra
Ondrik Jánosné fogadóórája szerda:
8.30–9.30
Toók Istvánné fogadóórája hétfõ 8–9
CTG vizsgálatra elõzetesen megbeszélt
idõpontban továbbra is lehet jönni.
Minden hónap elsõ csütörtökén 9 órakor
tanácsadás szülész szakorvossal.
Óvoda
Rákóczi u. 17. (Csibe ovi) 343-555
Rákóczi u. 19. új épület 343-451
Iskola u. 18. 343-581
Budakeszi ügyelet: este 7 órától reggel
8 óráig 451-920, 451-731
Mentõk telefonszáma: 104
Budakeszi Rendõrõrs: 06 (23) 450-007
Budaörsi Rendõrkapitányság: 06 (23) 420-055
Rendõrségi segélykérõ telefonszám:
107 vagy 112
Körzeti megbízott: Gebri József
06 (70) 313-5102
Tûzoltók: 105
Helyi tûzoltók: 343-832
Katolikus Plébánia: 343-717
Református Lelkészi Hivatal: 343-386
Hivatalos idõ: k 16.30–18, sz 9–12
Könyvtár nyitva tartása: 344-348
hétfõtõl csütörtökig 12.30–17.30

péntek: zárva
Mûvelõdési Ház: 343-550
Iskola: Bocskai u. 9., 343-537
Iskola u. 16. 343-554
Okmányiroda: Budakeszi, Dózsa Gy. tér 25.
Fax: 06 (23) 457-701
ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
személyi igazolvány: 06 (23) 457-563
hétfõ: 8.30–12.30, 13.30–17.00
sz: 8.00–12.30, 13.30–16.00,
p: 8.30–12
lakcímkártya ügyben:
06 (23) 457-701
h: 8.30–12.30, 13.30–17.00
sz: 8.00–12.30, 13.30–16.00,
p: 8.30–12
egyéni vállalkozói igazolvány:
06 (23) 457-562
h: 8.30–12.30, 13.30–17.00
sz: 8.00–12.30, 13.30–16.00
közlekedésigazgatási ügyben:
06 (23) 457-552, 553
h: 8.30–12.30, 13.30–17.00
sz: 8.00–12.30, 13.30–16.00
vezetõi engedély ügyben:
06 (23) 457-700
h: 8.30–12.30, 13.30–17.00
sz: 8.00–12.30, 13.30–16.00
Helios Patika:
Páty, Széchenyi u. 1. 343-529
H.–p.: 8–18, szombat 8–13
Telefonos T-Com hibabejelentõ: 194
mobilról is ingyenesen hívható:
06 (80) 555-194
Távközlési szolgáltatások megrendelése
(analóg, ISDN, ADSL, Favorit) és megrendelt szolgáltatások után érdeklõdés:
Omray Ferenc 06 (30) 225-7779
Hibabejelentések:
Csatorna- és vízhálózat: 343-994
TIGÁZ 2 Kft. hibabejelentõ
Bicske, Szent László u. 50.
06 (40) 502-501
Budapesti Elektromos Mûvek Rt.
Érdi Fogyasztói Iroda: www.elmu.hu
2030 Érd, Budai út 24.
06 (40) 38-38-38
Közterületen lévõ villanyszolgáltatás
meghibásodását a polgármesteri
hivatal titkárságán is be lehet jelenteni
az 555-530-as telefonszámon.
Volán-menetrend elérhetõ az
interneten: www.wap.menetrendek.hu
Vincze Gábor falugazdász
06 (20) 314-3570
A kóbor ebek bejelenthetõk:
Dr. Teleki Ferenc
06 (30) 949-6125
Tuncsik József, gyepmester,
06 (20) 9728-231
Kéményseprõk: 06 (24) 365-204
Kábel TV Nagykanyar Kft.
06 (23) 343-042
TV Network Kft.
06 (1) 270-9544
Használt sütõolaj leadása: minden hónap
elsõ szombat 9–11 óra, CBA-parkoló
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ELHUNYT BÉLA ATYA

Zsolnay Béla
(1916–2008)

F

ájdalommal telt szívvel, de megnyugodva Isten akaratában, tudatjuk mindenkivel, aki ismerte, tisztelte és szerette, hogy türelemmel viselt hosszú, súlyos
betegség után, 2008. február 4-én Zsolnay Béla címzetes
apát, püspöki tanácsos, nyugalmazott pátyi plébános atya
megtért Teremtõjéhez.
Béla atya 1916. június 10-én született Párkányban egy
tizenkét gyermekes nagycsalád hatodik gyermekeként.
Az érettségit követõen 1934. július 30-án belépett a jezsuita rendbe, amelynek 7 évig maradt tagja. A történelem
viharai õt sem kímélték–Budapest elfoglalása után Béla
atya sokat nélkülözött, éhezett. Sorozatos betegségei miatt 1947 végéig kellett várnia, hogy Ráckevén pappá
szenteljék. 1950 nyarától egy évig Shwoy Lajos fehérvári
püspök titkára volt. A kommunista államrendõrség 1951
nyarán hivatalából eltávolította, és egy jelentéktelennek
tûnõ helyre, Klotildligetre (ma Piliscsaba egyik kerülete)
helyeztette.
Klotildligeti, majd pilisjászfalui szolgálata után, 1999
decemberében érkezett Pátyra, ahol az akkor még kis létszámú katolikus közösség élére állva megkezdte egy katolikus templom alapjainak letételét.
Az új pátyi katolikus templom felépítése igazi szívügye
volt Béla atyának, ezért 2000-ben megalapította a Pátyi
Római Katolikus Templomért Alapítványt. Ezzel is segítve az új templom felépüléséhez szükséges anyagi eszközök összegyûjtését.
Az új templom alapkövét is õ tette le, Püspök atya, valamint számos egyházi és állami vezetõ jelenlétében
2000. június 17-én.
Az új pátyi Szent Imre-templom és Közösségi Ház építése körüli teendõk, egyeztetések azonban lassan felõrölték a plébános atya erejét, így 2006 decemberében nyugalomba vonult.
Béla atya egészségi állapota 2007 õszétõl gyorsan hanyatlott. 2007. október 18-án ünnepelte papi mûködésének 60. évfordulóját. A jubileum alkalmából mondott
gyémántmiséjét már nagybetegen mutatta be a budapesti
Szent Ferenc Kórház kápolnájában.
Egész életében állhatatos ember volt. Következetesen
kitartott hite és az egyház szolgálata mellett. Nagy álma
beteljesülését, az új templom felszentelését már nem érhette meg…
Hitünk szerint földi halála napja egyben égi születésnapja is.
Emlékét szeretettel megõrizzük.
Pátyi Római Katolikus Egyházközség

Az atya búcsúztatása
Futótûzként terjedt a szomorú hír az elmúlt hétfõn, hogy
Zsolnay Béla plébános úr mindenkit szeretõ szíve megszûnt
dobogni. Elköltözött közülünk az a nagytiszteletû férfi, aki
nemcsak a pátyi katolikus közösségnek, hanem a település
valamennyi polgárának jóságos tisztelendõ ura, tanítója és
lelki vezetõje volt. Már elmúlt 80 esztendõs, amikor megismerhettük, még akkor is vállalta az amúgy sem könnyû egyházi szolgálatot. Fiatalos lendülettel szervezte, erõsítette, és
kitartó hittel vezette a helyi katolikus gyülekezetet, külön
gondja volt valamennyi reábízott lélekre, fiatalra, idõsebbre
egyaránt. Fáradtságot nem ismerve, éjt nappallá téve szorgoskodott azon, hogy a pátyi katolikus gyülekezetnek legyen
új temploma és közösségi háza, amelynek alapkövét még
maga helyezhette el, de az építkezést befejezni már nem tudta. Nekünk, akik itt maradtunk, kell befejeznünk az atya által elkezdett munkát, most már az õ emlékezetére is.
Nekem személy szerint, mint a község polgármesterének,
nagyon sok segítséget adott Zsolnay Béla atya, utat mutatott
mindig a nehéz döntések elõtt, átadta több évtizedes szolgálatának tapasztalatait. Megköszönöm a Teremtõnek, hogy
egy idõben élhettünk a földi világban, megismerhettem azt
az embert, aki mindig, minden körülmények között ember
tudott maradni küzdelmes életének utolsó pillanatáig.
Elbúcsúzom Zsolnay Béla plébános úrtól Páty község
valamennyi polgára, a katolikus közösség mellett a református gyülekezet nevében is, akik õt sajátjukként szerették,
és akiket õ is tiszta szívbõl szeretett. Nyugodjon békében, áldás, békesség, Isten vele!
Dr. Bognár András
polgármester

Értesítés
Zsolnay Béla atya temetési gyászmiséje 2008. február
14-én, csütörtökön 14 órakor lesz a Piliscsabai Katolikus
Nagytemplomban.
Páty község képviselõ-testülete autóbuszt indít 2008.
február 14-én 12.30-kor a pátyi katolikus templom elõl
(Árpád utca) azoknak, akik tiszteletüket szeretnék tenni
a szertartáson.
Dr. Bognár András
polgármester
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Tisztelt Pátyi Adózók!
Az adózásról szóló jogszabályok lehetõvé teszik, hogy az
adózó polgár az általa befizetett személyi jövedelemadójának
1%-át valamelyik Magyarországon bejegyzett egyház részére
felajánlhatja.
Kérem Önöket, hogy felajánlásaikat az alábbi, Pátyon is
mûködõ egyházak részére tegyék meg.
Római katolikus egyház:
Technikai szám:
Református egyház:
Technikai szám:

0011
0066

A vonatkozó jogszabályok lehetõvé teszik, hogy a befizetett
adó további 1%-át valamelyik Magyarországon bejegyzett alapítvány vagy egyesület részére ajánlhatják fel.
Kérem Önöket, hogy további felajánlásukat az alábbi,
Pátyon mûködõ civil szervezetek részére tegyék meg.
Alapítvány Páty Fejlesztéséért
Mon Kyokushin Karate Sport Egyesület
Páty Faluközösségért Alapítvány
Pátyi Református Templomért
Alapítvány
Pátyi Római Katolikus
Temetõkápolnáért Alapítvány
Pátyi Római Katolikus
Templomért Alapítvány
Páty Község Diákjaiért Alapítvány
Páty Községi Tûzoltó Egyesület
Páty Zsámbéki-kanyar
„Lakóparkért” Egyesület
Sárkányrepülõ és Modellezõ Klub
Zsámbéki-medence
Tájvédelmi Egyesület

19179801-1-13
18246173-1-43
18663468-1-13
18661363-1-13
18696028-1-13
18687996-2-13
18676398-1-13
18690761-1-13
18704204-1-13
19178752-1-13
19171573-1-13

Felajánlásaikat a helyi egyházi és civil szervezetek nevében
tisztelettel megköszönöm.
Dr. Bognár András
polgármester

Lehetõséget adunk a Pátyon mûködõ alapítványoknak, civil szervezeteknek adószámaik megjelentetésére. Kérjük,
hogy adataikat küldjék el február 20-ig a következõ e-mail
címre: kurir@freemail.hu vagy levélben a polgármesteri hivatalba, Páty, Kossuth u.83.

Tisztelt
Választópolgárok!
A Köztársasági Elnök Úr 2008. március 9-re tûzte ki
a népszavazás idõpontját.
A Helyi Választási Iroda az Önök segítségét szeretné kérni.
Várjuk minden olyan pátyi állandó lakcímmel rendelkezõ, köz érdekében elhivatottságot érzõ választópolgár jelentkezését, aki a népszavazást megelõzõen és
annak napján a Szavazatszámláló Bizottságok munkájában közremûködne.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv 22.§(1)
kimondja, hogy a helyi választási bizottságnak csak a
településen lakcímmel rendelkezõ választópolgár lehet
tagja.
(2) A választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, állami vezetõ, közigazgatási hivatal vezetõje, képviselõ, megyei közgyûlés elnöke, polgármester, jegyzõ, fõjegyzõ, választási iroda tagja, a választási
bizottság illetékességi területén mûködõ közigazgatási
szerv köztisztviselõje, valamint jelölt.
A szavazatszámláló bizottságban a választott tagok
által ellátandó feladatokat a választási eljárásról szóló
törvény 61. §–71. §- a szabályozza.
A tagok népszavazás idõtartama – 6.00 órától –
19.00 óráig – alatt szavazóhelyiségben a szavazással
összefüggõ feladatokat látják el és a szavazás lezárását
követõen feladatuk a szavazatok megszámlálása, az
eredmény megállapítása.
A szavazatszámláló bizottságban résztvevõ, munkájával segítõ állampolgárunkat tiszteletdíj illeti meg.
Azok, akik részvételükkel segíteni szeretnék a Helyi
Választási Iroda munkáját, és ezzel a népszavazás zavartalan lebonyolítását, jelentkezzenek a Pátyi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján, Ügyfélszolgálatán, akár telefonon, személyesen vagy e-mail-en.
A polgármesteri hivatal telefonszáma: 23-555-530
e-mail címe: polghiv.paty@t-online.hu
A szavazatszámláló bizottságba való jelentkezés határideje: 2008. február 15.

FELHÍVÁS

A kultúránk
– Ránk hagyták, hogy õrizzük, ápoljuk, és hogy tovább adjuk
Ez a szó mindent jelent. A történelmünket, hagyományainkat, nyelvünket, mûvészetünket, szórakozásunkat, és nem
utolsó sorban viselkedésünket. Sokan nem tudják, hogy e nemes célért hányan tesznek Pátyon! Ki hivatásként, ki hasznos
idõtöltésként, ki azért, hogy másokkal összefogva és önzetlenül ápolja. Képzõ- és elõadómûvészek, a hagyományõrzés különbözõ területein tevékenykedõk, komoly- és könnyûzenét
mûvelõk, sportolók, írásaikkal a nyelvünket ápolók, a restaurátorok (a hangszerjavítástól az építészetig), akik bár nem mûvészek, de faragásaikkal, táncukkal, rajzaikkal, zenéjükkel
mind a kultúránkat ápolják, akik a magyar bor hírnevét öregbítik, akik a gasztronómia területén jeleskednek, kulturális te-

vékenységet folytató civil szervezetek és alapítványok, baráti
körök, kérem, hogy keressenek meg a cs.szekely@gmail.com
e-mail címen vagy a 06 (70) 623-2460 telefonon. Szándékom e
nagyszerû közösség egymással és községünkkel való megismertetése. A kulturális rendezvények tartalmát, részleteit illetõen a segítségüket, a tanácsaikat kérni, a község kulturális
életének formálásába mindannyiukat bevonni. Ha a felsorolásból kihagytam valakit, azért elnézést kérek, és a jelentkezéssel, kérem, segítsen tévedésem korrigálásában.
Tisztelettel:
Székely Csaba
önkormányzati képviselõ – kulturális tanácsnok
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. január
16-án (szerdán) 15 órai kezdettel megtartott ülése
Jelen vannak: a képviselõ-testület 13 fõvel: dr. Bognár
András polgármester, Michels Gábor alpolgármester, Biernaczky Miklós, Sági György alpolgármester, Junek Mariann,
Kind László, Király Endre, Kollár Tamás, Porkoláb József, dr.
Sal Béla Leó, Szabó István, Soós István, Székely Csaba képviselõk.
Hiányzik: Zsarnóczay István képviselõ
Önkormányzat részérõl: Bánsághy Balázs mb. jegyzõ
Polgármesteri hivatal részérõl: Báldogi Éva jegyzõkönyvvezetõ, Varga Istvánné pénzügyi irodavezetõ, Szantner Ernõ
mûszaki irodavezetõ

Napirendi pontok
1. SZMSZ módosítása – képviselõ lemondása, új képviselõ
eskütétele
2. Képviselõk tiszteletdíjára és költségtérítésére vonatkozó
rendelet módosítása
3. Polgármester illetményének megállapítása
4. Alpolgármesterek tiszteletdíjának és költségtérítésének
megállapítása
5. Epsylon-Natura Kft. – önkormányzat közötti keret megállapodás
6. Páty hrsz. 028/39-55 területek övezeti átsorolására (Ma2)
árajánlat
7. Páty hrsz. 2272-2298 területek szabályozási terv módosítására (Körtés I.) árajánlat
8. Páty hrsz. Láposi 0185/11 és 21 területekkel szabályozási
terv bõvítésére árajánlat
9. Vámosi-Nagy Julianna kérelme 1118 hrsz-ú közterület
megvásárlására
10. Közvilágítás fejlesztésére árajánlat
11. Páty Község belterületi úthálózat tervezésére árajánlat
12. Krónikás Bt. – önkormányzat közötti szerzõdés
13. Weboldal üzemeltetésével kapcsolatos szerzõdés
14. A helyi kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló rendelet módosítása
15. Elismerõ címek adományozására javaslat
16. 508/2007. (XII. 12.) számú Kt. határozat módosítása
17. Orvosi ügyeleti ellátás kibõvítése
18. Egyebek

1. napirendi pont
Tárgy: SZMSZ módosítása – képviselõ lemondása, új képviselõ eskütétele
Elõterjesztõ: polgármester
Biernaczky Miklós képviselõ bejelenti, hogy képviselõi
mandátumáról és vele a bizottsági tagságáról lemond. Lemondásának indokaként elmondja, nem tartja megfutamodásnak,
de hat hónap után belátta, hogy a képviselõi és bizottsági munkát nem tudja a saját igényeinek megfelelõ szinten és intenzitással végezni.
Ezután elköszön a testülettõl.
Dr. Bognár András polgármester bejelenti, hogy a kislistás
választás szerint Tollner József következik a mandátumot
nyertek közül és vállalja a képviselõséget.
Felkéri Tollner Józsefet az eskütételre.
Tollner József Bozsóné Kovács Jolán, a Helyi Választási Bizottság elnöke által elõolvasott esküszöveggel leteszi az esküt.
Dr. Bognár András polgármester üdvözli Tollner Józsefet,
mint új képviselõt a testületben.
Elmondja, hogy a változásoknak megfelelõen szükséges az
SZMSZ módosítása a képviselõ-testület és a bizottságok személyi összetételére vonatkozóan. Megkérdezi, van-e észrevétel a határozati javaslattal kapcsolatban.

Király Endre képviselõ elmondja, miután új képviselõ társukról mindenki tudja, hogy tanár, ezt figyelembe véve, inkább az oktatási, szociális és kulturális bizottságban látná szívesen, de természetesen errõl nyilatkozzon õ maga. Ezen kívül, ami a településfejlesztési és gazdálkodási bizottságot illeti, Junek Mariann képviselõ társa jelezte felé, hogy szívesen
részt venne a bizottság munkájában, tehát õt javasolná
tgb-tagnak, másrészt tgb külsõs tagnak javasolja Rokolya Pétert.
Dr. Sal Béla képviselõ elmondja, beszélt Czinkóczky Attilával, és õ is részt venne a tgb-ben.
Dr. Bognár András polgármester elmondja, a javaslatokat
figyelembe véve, több szavazást kell lebonyolítaniuk; miután
nincs több észrevétel, javaslat, megkezdi a szavazást a módosító indítványokról.
Elsõként szavazásra teszi fel, hogy Tollner József képviselõ
tagja legyen-e az oktatási, szociális és kulturális bizottságnak.
A képviselõ-testület 11 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2/2008. (I. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy Tollner Józsefet az önkormányzat oktatási, szociális
és kulturális bizottságába beválasztja.
Dr. Bognár András polgármester szavazásra teszi fel, hogy
Tollner József képviselõ tagja legyen-e a környezetvédelmi,
egészségügyi és közbiztonsági bizottságnak.
A képviselõ-testület egyhangúlag, 12 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
3/2008. (I. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy Tollner Józsefet az önkormányzat környezetvédelmi, egészségügyi és közbiztonsági bizottságába beválasztja.
Dr. Bognár András polgármester szavazásra teszi fel Junek
Mariann képviselõ lemondását a környezetvédelmi, egészségügyi és közbiztonsági bizottsági tagságáról
A képviselõ-testület egyhangúlag, 12 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
4/2008. (I. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy Junek Mariann képviselõ lemondását a környezetvédelmi, egészségügyi és közbiztonsági bizottsági tagságáról,
elfogadja.
Dr. Bognár András polgármester szavazásra teszi fel, hogy
Junek Mariann képviselõ tagja legyen-e a Településfejlesztési
és gazdálkodási bizottságnak.
A képviselõ-testület egyhangúlag, 12 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
5/2008. (I. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy Junek Mariann képviselõt az önkormányzat településfejlesztési és gazdálkodási bizottságába beválasztja.
Dr. Bognár András polgármester szavazásra teszi fel, hogy
Rokolya Péter külsõs tagja legyen-e a településfejlesztési és
gazdálkodási bizottságnak.
A képviselõ-testület 7 igen, 3 nem, 2 tartózkodás szavazattal elvetette a javaslatot és az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata
6/2008. (I. 16.) határozata
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Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete elveti azt a
javaslatot, mely szerint Rokolya Pétert külsõs bizottsági tagnak választja az önkormányzat településfejlesztési és gazdálkodási bizottságába.
Dr. Bognár András polgármester szavazásra teszi fel, hogy
Czinkóczky Attila külsõs tagja legyen-e a településfejlesztési
és gazdálkodási bizottságnak.
A Képviselõ-testület 9 igen, 3 tartózkodás szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
7/2008. (I. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy Czinkóczky Attilát külsõs bizottsági tagnak választja
az önkormányzat településfejlesztési és gazdálkodási bizottságába.
Dr. Bognár András polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
A Képviselõ-testület a rendelet-tervezetet egyhangúlag, 12
igen szavazattal elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
1/2008. (I. 17.) rendelete a Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szóló 5/2007. (IV.3.) rendelet módosításáról

2. napirendi pont
Tárgy: Képviselõk tiszteletdíjára és költségtérítésére vonatkozó rendelet módosítása
Elõterjesztõ: polgármester
Dr. Bognár András polgármester elmondja, ha bárkit is zavarna a tiszteletdíj-emelés, bármelyik képviselõ megteheti,
hogy felveszi a tiszteletdíját, és felajánlja valamelyik civilszervezetnek, vagy az egyháznak adományként.
Dr. Sal Béla képviselõ elmondja az alábbiakat: Azért
nem tudja támogatni az illetményemelést, mert évrõl évre
egyre szigorúbb költségvetést hoznak, amit az intézményeken keresztül végre is hajtanak, cégüknél még az inflációs
mértéket meghaladó béremelésre sincs lehetõség (tavaly
8% volt az infláció). Nem vitatja, hogy ennek az elõterjesztésnek a költségvetési fedezete bevételi oldalon maximálisan megvan, de azért, mert optimálisan határozták meg
2006 decemberében a különbözõ adórendeleteket, jól teljesítettek a vállalkozások, ezáltal jelentõs iparûzési adó növekmény keletkezett, továbbá az építményadó tekintetében
szintén egy jelentõs növekmény valósult meg. A helyi vállalkozók szintén megfogalmazták az elvárásaikat, az õ gazdasági tevékenységeiket az önkormányzat elsõsorban azzal
tudja segíteni, hogy a befizetett adójukból infrastrukturális
fejlesztéseket hajt végre a településen. Ha ezeket a fejlesztéseket valóban megcsinálják, akkor úgy érzi, teljesítettek
azokkal szemben, akik az önkormányzati bevételek jó részét adják. Decemberben megállapították a törvényi maximumot a tiszteletdíjak tekintetében; most azért került újra
napirendre, mert a köztisztviselõi alapilletmény 5%-kal növekszik, ezért a korábbi határozathoz képest csak ez a rész
módosul; viszont az alpolgármesterek esetében egy jóval
magasabb tiszteletdíj került megállapításra, tehát náluk az
emelés mértéke még nagyobb. Úgy érzi, ennek az üzenetét
az intézményvezetõk, a dolgozók, a választópolgárok számára nem lehet megmagyarázni, ezért arra kéri képviselõ
társait, gondolják ezt át. Ugyanakkor tudja, hogy azzal a jövedelemmel, amit a munkájukhoz képest kapnak a képviselõk és az alpolgármesterek nincsenek megfizetve, de vajon
politikailag megéri-e felvállalni ezt az emelést?
Dr. Bognár András polgármester megjegyzi, a képviselõ-testület megteremtette a fedezetét, nem az adófizetõk pénzébõl történne az emelés.
Sági György alpolgármester elmondja az alábbiakat: Elfogadja Sal képviselõtársa tiszteletdíjra tett javaslatát, ha elõter-
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jeszti, támogatni fogja, megjegyzi, a maga részérõl õ sem a
pénz miatt csinálja a képviselõséget. Felhívja továbbá a figyelmet az alábbiakra: az önkormányzatnál nincs elbocsátás, sok
más önkormányzattal ellentétben, intézményeket nem zártak
be, amit nagyon sok más helyen megtesznek. Úgy érzi, nem fedi a valóságot az az állítás, hogy szigorú megszorításokat hoznak, hiszen az óvoda mûködését 90 millió forinttal támogatják; továbbá 65 gyerek óvodába járatására van az önkormányzatnak törvényi kötelezettsége óvodai ellátás terén, ezzel
szemben 265 gyerek jár óvodába Pátyon. Tavaly 300 millió forintért megépítették önerõbõl az új óvodát, most 400 millió forintért megépítik az új iskolát, fedett pályás sportcsarnokkal,
amellett, hogy 90 millió forintot tesznek hozzá a fenntartásához 2008-ban. Természetesen maximálisan egyetért azzal,
hogy az infrastruktúrát fejleszteni kell, ebbe az irányba is elmozdultak már, a mai testületi anyagban is van két elõterjesztés közvilágítással és útépítéssel kapcsolatban. Ezek után nem
érti, mi itt a baj?
Junek Mariann képviselõ elmondja, megköszöni a testületnek mind az óvodavezetõ, iskolavezetõ és dolgozók nevében,
az önkormányzat oktatásbarát, nevelésbarát politikáját, továbbá azt, hogy a testület önmagán felül teljesítve mindent
megtesz azért, hogy ne legyenek osztályösszevonások, és hogy
fejlõdhessen az iskola és az óvoda. Nem volt hiábavaló az eddigi munka, még egyszer köszöni.
Székely Csaba képviselõ véleménye szerint a legnagyobb
tiszteletlenség lenne azt mondani, hogy amivel megtisztelik a
képviselõket, nevezetesen, a tiszteletdíjjal, azt nem kérik.
Vannak olyan képviselõk, akik megtehetik azt, hogy úgy tudnak eljárni testületi ülésekre, bizottsági ülésekre, és bejárni az
önkormányzathoz nap mint nap, hogy közben „ketyeg a pénzük”. A saját maga nevében azt tudja mondani, hogy neki nem
„ketyeg a pénze”, vagyis, amikor „kiejti a kezébõl a szerszámot”, attól a perctõl kezdve neki senki nem termeli meg a pénzét. Az elmúlt másfél év arról szólt, hogy kb. 20–22 ezer forintot vett ki a családi kasszából azért, hogy a képviselõi munkáját ellássa. Minden sértés nélkül mondja, hogy álszent dolognak tartja azt, ha valaki abban az esetben nem kéri a képviselõi
tiszteletdíjat, amikor közben több százezer forintos fizetése
akkor is „ketyeg”, ha nincs benn a munkahelyén.
Király Endre képviselõ elmondja, a tavalyi év elején valóban történtek megszorítások, de ha kiszámolnák éves szintre
a juttatásokat, lehet, hogy valójában nem is volt megszorítás
az intézményeknél. A képviselõi tiszteletdíj a képviselõ kiesett jövedelmének a megtérítésérõl szól, aki dolgozik, annak
nyilván jár az illetmény. Úgy érzi, sokan politikai vitát csinálnak ebbõl a dologból, és nem is az illetményrõl szól az egész.
Tény, hogy igenis dolgoznak, igenis kiesik a jövedelmük,
használják a saját autójukat, telefonjukat, elveszik az idõt a
családjuktól.
Dr. Bognár András polgármester a vitát lezárva megkérdezi, kinek van az elõterjesztéshez képest más javaslata?
Dr. Sal Béla képviselõ javasolja, álljanak vissza a törvényi
minimumra, amivel indultak a választást követõen.
Dr. Bognár András polgármester szavazásra teszi fel dr. Sal
Béla képviselõ módosító indítványát, mely szerint a képviselõi
tiszteletdíj mértéke az alapilletmény legyen.
A képviselõ-testület 3 igen, 9 nem szavazattal elvetette a javaslatot és az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
8/2008. (I. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete elveti azt a
javaslatot, mely szerint a képviselõi tiszteletdíj mértéke az
alapilletmény legyen.
Dr. Bognár András polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
A képviselõ-testület 9 igen, 3 nem szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet.
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Páty község Önkormányzata Képviselõ – testületének
2/2008. (I. 17.) rendelete a települési képviselõk kiesett jövedelmének megtérítésérõl, tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítésérõl szóló a 37/2006.(X.12.) rendeletének módosításáról

A képviselõ-testület felkéri dr. Fister Mihály ügyvédet a keret megállapodás elkészítésére, a polgármestert felhatalmazza az aláírására.
Felelõs: polgármester, ügyvéd
Határidõ: azonnal

3. napirendi pont

6. napirendi pont

Tárgy: Polgármester illetményének megállapítása
Elõterjesztõ: pénzügyi és ügyrendi bizottság
A képviselõ-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 12
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
9/2008. (I. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testülete 377/2006.
(X. 11.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2008.
január 1-jei hatállyal dr. Bognár András polgármester havi illetményét a mindenkori köztisztviselõi illetményalap 12,5-szeresében állapítja meg.
A képviselõ-testület ugyanezen hatállyal havi költségátalányt állapít meg részére, melynek összege a polgármester havi illetményének 30%-a.
Határidõ: azonnal
Felelõs: jegyzõ

4. napirendi pont
Tárgy: Alpolgármesterek tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Elõterjesztõ: polgármester
A képviselõ-testület a határozati javaslatot 10 igen, 2 nem
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
10/2008. (I. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a 458/2007. (XI.28.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Michels Gábor és Sági György alpolgármesterek havi tiszteletdíját 2008. január 1-tõl a mindenkori illetményalap
5,5-szeresében, költségtérítésüket a tiszteletdíjuk 20%-ában
állapítja meg.
Határidõ: azonnal
Felelõs: jegyzõ

5. napirendi pont
Tárgy: Epsylon-Natura Kft. – önkormányzat közötti keret-megállapodás
Elõterjesztõ: településfejlesztési és gazdálkodási bizottság,
pénzügyi és ügyrendi bizottság
Király Endre képviselõ emlékeztet, hogy a szabályozási tervek költségviselõje nem az önkormányzat; mivel hangsúlyt
szeretnének fektetni a minõségre és a gyorsaságra és az Epsylon-Natura Kft.-rõl pozitív véleménnyel vannak, ezért javasolják a keret-megállapodás megkötését.
Sági György alpolgármester hozzáfûzi, fontosnak tartják,
hogy a szabályozási terveket ugyanaz a cég készítse, így átlátja
az egész településfejlesztést.
Dr. Sal Béla képviselõ felhívja a figyelmet, hogy a keretszerzõdésben a vállalási ár vonatkozásában is rögzítsék a feltételeket.
A képviselõ-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 13
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
11/2008. (I. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
hogy Páty Község szabályozási tervezési munkálataira keret
megállapodást köt az Epsylon-Natura Kft.-vel.

Tárgy: Páty hrsz. 028/39-55 területek övezeti átsorolására
(Ma2) árajánlat
Elõterjesztõ: településfejlesztési és gazdálkodási bizottság,
pénzügyi és ügyrendi bizottság
Király Endre képviselõ felhívja a figyelmet, hogy a határozati javaslat nem tartalmazza, hogy ki fizeti a tervezési díjat,
ezért javasolja kiegészíteni az alábbi szövegrésszel: „költségviselés a szerzõdésnek megfelelõen”.
Sági György alpolgármester kiegészíti az elhangzottakat:
mivel az önkormányzat rendeli meg a szabályozási tervet, de a
terület tulajdonosa fizet, ezért a tulajdonos még a megrendelés elõtt utalja át az önkormányzat számlájára a tervezési díjat,
és miután a Pénzügyi Iroda igazolta, hogy megérkezett az
összeg, utána rendeljék meg a tervezést; javasolja, hogy a határozati javaslat még ezt is tartalmazza.
A képviselõ-testület a módosított határozati javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
12/2008. (I. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
hogy elfogadja a Páty hrsz. 028/39-55 területek övezeti átsorolására (Ma2), az Epsylon-Natura Kft.-tõl (1139 Bp. Váci út
87.) érkezett 600 000 Ft + 120 000 Ft áfa, összesen bruttó 720
000 Ft összegû árajánlatát.
A képviselõ-testület felkéri dr. Fister Mihály ügyvédet a
szerzõdés elkészítésére, a polgármestert felhatalmazza az aláírására, miután a befizetések területarányosan az önkormányzat számlájára beérkeztek a pénzügyi iroda igazolásával.
Felelõs: polgármester, ügyvéd
Határidõ: azonnal

7. napirendi pont
Tárgy: Páty hrsz. 2272-2298 területek szabályozási terv módosítására (Körtés I.) árajánlat
Elõterjesztõ: településfejlesztési és gazdálkodási bizottság,
pénzügyi és ügyrendi bizottság
Király Endre képviselõ felhívja a figyelmet az elõzõ napirendi pontnál tett javaslatokra, melyek természetesen mindhárom területre vonatkoznak.
A képviselõ-testület a módosított határozati javaslatot 12
igen, 1 nem szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
13/2008. (I. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
hogy elfogadja a Páty hrsz. 2272-2298 területek (Körtés I.)
szabályozási terv módosítására, az Epsylon-Natura Kft.-tõl
(1139 Bp. Váci út 87.) érkezett 280 000 Ft + 56 000 Ft áfa,
összesen bruttó 336.000 Ft összegû árajánlatát.
A képviselõ-testület felkéri dr. Fister Mihály ügyvédet a
szerzõdés elkészítésére, a polgármestert felhatalmazza az aláírására, miután a befizetések területarányosan az önkormányzat számlájára beérkeztek a pénzügyi iroda igazolásával.
Felelõs: polgármester, ügyvéd
Határidõ: azonnal

8. napirendi pont
Tárgy: Páty hrsz. Láposi 0185/11 és 21 területekkel szabályozási terv bõvítésre árajánlat
Elõterjesztõ: településfejlesztési és gazdálkodási bizottság,
pénzügyi és ügyrendi bizottság
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Dr. Bognár András polgármester elmondja, az elhangzottak értelmében ennél a határozati javaslatnál is érvényesek a
módosító javaslatok.
A képviselõ-testület a módosított határozati javaslatot egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
14/2008. (I. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
hogy elfogadja a Páty hrsz. Láposi 0185/11 és 21 területekkel
szabályozási terv bõvítésére, az Epsylon-Natura Kft.-tõl (1139
Bp. Váci út 87.) érkezett 480 000 Ft + 96 000 Ft áfa összesen
bruttó 576 000 Ft összegû árajánlatát.
A képviselõ-testület felkéri dr. Fister Mihály ügyvédet a
szerzõdés elkészítésére, a polgármestert felhatalmazza az aláírására, miután a befizetések területarányosan az önkormányzat számlájára beérkeztek a pénzügyi iroda igazolásával.
Felelõs: polgármester, ügyvéd
Határidõ: azonnal

9. napirendi pont
Tárgy: Vámosi-Nagy Julianna kérelme 1118 hrsz-ú közterület megvásárlására
Elõterjesztõ: településfejlesztési és gazdálkodási bizottság,
pénzügyi és ügyrendi bizottság
Király Endre képviselõ elmondja, a faluban elég sokszor
találkoznak azzal, hogy valaki elkerít területet, és úgy gondolja, hogy az az övé. Jó lenne eldönteni az irányt: vagy bontassák
vissza a kerítést, mivel közterületrõl van szó, vagy piacképes
áron adják el az ilyen területeket.
Varga Istvánné pénzügyi irodavezetõ felveti, bérleti díjat is
fizethetnének.
A képviselõ-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 13
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
15/2008. (I. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
hogy nem áll módjában hozzájárulni a 1118 hrsz-ú ingatlan eladásához, mivel az a kataszter szerint a törzsvagyon része, forgalomképtelen besorolásban.

10. napirendi pont
Tárgy: Kincsem köz és a Pincehegy közvilágításának fejlesztésére árajánlat
Elõterjesztõ: Sági György alpolgármester
Király Endre képviselõ elmondja az alábbiakat: a bizottságok álláspontja az volt, hogy támogatják Sági György alpolgármester elképzelését, mely szerint a tervezést az egész Pincehegyre célszerû megrendelni, a kivitelezést elsõ körben a Kincsem közben, az egész Pincehegyre pedig a még meglévõ pincehelyek értékesítése után. A határozati javaslat ezt tartalmazza, melynek elfogadását javasolja. Elmondja még, ha 160
ezer forintos oszloppal számolnak, akkor 7,3 millió forintba
fog kerülni, javasolja, hogy a 8 millió forint elõirányzatot hagyják meg és a plusz pénzt fordítsák az új terület tereprendezésre és murvázására, hogy ténylegesen kialakuljon egy gyalogút
és föl lehessen sétálni a Pincehegyre.
A képviselõ-testület a határozati javaslatot 12 igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
16/2008. (I. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
hogy az M-ENERGY Bt. (2316 Tököl, József Attila u. 81.) árajánlatát a Kincsem köz és a Pincehegy közvilágításának fejlesztésével kapcsolatban az alábbiak szerint fogadja el:
Tervezésre vonatkozóan:
Páty, Rákóczi út és Pincehegy közötti sétáló utca közvilágítása: bruttó 561 600 Ft

2008. február

Páty, Torbágyi út – Pincehegy boros pincék közvilágítása:
bruttó 784 800 Ft
A kivitelezésre vonatkozóan a képviselõ-testület a 2008. évi
költségvetésben 8 000 000 Ft + áfát különít el a Páty, Rákóczi
út és Pincehegy közötti sétáló utca közvilágításának kiépítésére és a szükséges 22 db oszlopra és világítótestre.
A képviselõ-testület felkéri dr. Fister Mihály ügyvédet a
szerzõdés elkészítésére, a polgármestert felhatalmazza a szerzõdés aláírására.
Felelõs: polgármester, ügyvéd
Határidõ: azonnal
Elõirányzat: 2008. évi költségvetés

11. napirendi pont
Tárgy: Páty község belterületi úthálózat tervezésére árajánlat
Elõterjesztõ: Sági György alpolgármester, Király Endre
képviselõ
Sági György alpolgármester elmondja, mivel nincs elegendõ pénz a település összes útjának tervezésére, ezért elõször
javasolja a forgalmasabb utak tervezését, ezek a határozati javaslatban felsorolt utcák; természetesen, ha marad még pénz,
javasolja további utcák tervezését.
Dr. Sal Béla képviselõ javasolja még a határozati javaslatot
kiegészíteni a Gyopár és a Füzespatak utcákkal.
A képviselõ-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 13
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
17/2008. (I. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy Páty község önkormányzati úthálózatának tervezésére a Solidus Építmény és Kommunális Tervezõ Kft. (1021
Bp. Hûvösvölgyi út 38/B) árajánlatát fogadja el bruttó 984 000
Ft/km összegben, és a 10 km hosszú útszakaszt az alábbi utcákban határozza meg:
– Kossuth Lajos utca 800 méter
– Töki utca 400 méter
– Vörösmarty utca 700 méter
– Petõfi Sándor utca 800 méter
– Várhegy utca 300 méter
– Fazekas Mihály utca 1000 méter
– Mocsai utca 500 méter
– József Attila utca 700 méter
– Árpád utca 1000 méter
– Széchenyi utca 400 méter
– Ady Endre utca 600 méter
– Ibolya utca 400 méter
– Orgona utca 400 méter
– Hunyadi utca 400 méter
– Arany János utca 400 méter
– Bartók B.u. 200 méter
– Dózsa Gy.u. 400 méter
– Liget utca 300 méter
– Gyártelep utca 400 méter
– Gyopár utca
– Füzespatak utca
A képviselõ-testület egyben felkéri Sági György alpolgármestert, hogy végezze el a szükséges felméréseket.
A képviselõ-testület felkéri továbbá dr. Fister Mihály ügyvédet a szerzõdés elkészítésére, a polgármestert felhatalmazza a szerzõdés aláírására.
Felelõs: polgármester, Sági György alpolgármester, ügyvéd
Határidõ: azonnal
Fedezet: 2008. évi költségvetés

12. napirendi pont
Tárgy: Krónikás Bt. – önkormányzat közötti szerzõdés
Elõterjesztõ: településfejlesztési és gazdálkodási bizottság,
pénzügyi és ügyrendi bizottság

2008. február
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A képviselõ-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 13
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
18/2008. (I. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
hogy a Pátyi Kurír 2008. évi nyomdai elõállítására szerzõdést
köt a Krónikás Bt.-vel (2051 Biatorbágy, Jókai u. 12.) az e határozat mellékletét képezõ ajánlat szerint.
A képviselõ-testület felkéri dr. Fister Mihály ügyvédet a
szerzõdés elkészítésére, a polgármestert felhatalmazza az aláírására.
Felelõs: polgármester, ügyvéd
Határidõ: azonnal
Fedezet: mûködési kiadás, lapkiadás szakfeladat

13. napirendi pont
Tárgy: Weboldal üzemeltetésével kapcsolatos szerzõdés
Elõterjesztõ: településfejlesztési és gazdálkodási bizottság,
pénzügyi és ügyrendi bizottság
A képviselõ-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 13
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
19/2008. (I. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
hogy az önkormányzat honlapjának feltöltésére, az adatbázis
folyamatos karbantartására, frissítésére megbízási szerzõdést
köt a Quercus Consulting Kft.-vel (2093 Budajenõ, Szitakötõ
u. 17., adószám: 12669545-3-13, cg: 13-09-088317, ügyvezetõ:
Ádám Krisztina) bruttó 35 000 Ft/hó megbízási díjért.
A képviselõ-testület felkéri dr. Fister Mihály ügyvédet,
hogy a Ferich és Társa Bt. – önkormányzat közötti megbízási
szerzõdést 2008. január 1-i hatállyal bontsa fel, és a Quercus
Consulting Kft.-vel kötendõ szerzõdést készítse el. A szerzõdések aláírására a testület felhatalmazza a polgármestert.
Felelõs: polgármester, ügyvéd
Határidõ: azonnal

14. napirendi pont
Tárgy: A helyi kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló rendelet módosítása
Elõterjesztõ: polgármester
Dr. Bognár András polgármester elmondja, a rendelet módosítását azzal a szándékkal kezdeményezte, hogy az adományozott az elismerõ címek jelentõségét jobban érezhesse,
ezért javasolja, hogy a Pátyért Emléklap kitüntetõ cím Pátyért
Emlékérem kitüntetõ címre módosuljon.
A képviselõ-testület a rendelet-tervezetet egyhangúlag, 13
igen szavazattal elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet.
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
3/2008. (I. 17.) rendelete a helyi kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 19/1997. (XI. 07.) rendelettel
egységes szerkezetben

15. napirendi pont
Tárgy: Elismerõ címek adományozására javaslat
Elõterjesztõ: polgármester
Az elõterjesztést a testület ZÁRT ÜLÉSEN tárgyalta, melyrõl külön jegyzõkönyv készült.
Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatok születtek:
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
20/2008. (I. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete elvetette
azt a javaslatot, mely szerint Laboda Gábor országgyûlési képviselõ Pátyért Emlékérem kitüntetõ címet kapjon.
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Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
21/2008. (I. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy az „Elismerõ címek adományozására javaslat” címû
elõterjesztés határozati javaslatáról titkos szavazást tart.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
22/2008. (I. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy az elismerõ címek adományozása tárgyában a titkos
szavazás lebonyolítására az alábbi összetételû szavazatszámláló bizottságot választja:
A szavazatszámláló bizottság elnöke: Michels Gábor alpolgármester
A szavazatszámláló bizottság tagjai: Sági György alpolgármester, Junek Mariann képviselõ.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
23/2008. (I. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy Laboda Gábor országgyûlési képviselõ részére Páty
Község Díszpolgára kitüntetõ címet adományozza.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal

16. napirendi pont
Tárgy: 508/2007. (XII. 12.) számú Kt. határozat módosítása
Elõterjesztõ: jegyzõ
Bánsághy Balázs mb. jegyzõ elmondja, a korábbi határozatot azért szükséges módosítani, mert a fõépítészi tevékenység
személyre szóló megbízás volt, a számlát a Szécsi és Társa Építész Stúdió Kft. fogja benyújtani.
A képviselõ-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 13
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
24/2008. (I. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testülete 508/2007.
(XII. 12.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Szécsi Zsolt Gyula által benyújtott pályázatot elfogadja,
egyben megbízási szerzõdés keretében havi 200 000 Ft + áfa
díj ellenében 2008. január 1. napjától felhatalmazza Páty Község Fõépítészi feladatainak ellátására, mely tevékenységet a
Szécsi és Társa Építész Stúdió Kft. (2089 Telki, Áfonya köz
15.) szám alatti gazdasági társaság keretein belül lát el.
Határidõ: azonnal
Felelõs: polgármester

17. napirendi pont
Tárgy: Orvosi ügyeleti ellátás kibõvítése
Elõterjesztõ: környezetvédelmi, egészségügyi és közbiztonsági bizottság elnöke
A képviselõ-testület az elõterjesztést levette napirendrõl,
mivel azt elõzetesen a pénzügyi és ügyrendi bizottságnak kellett volna tárgyalni.

18. napirendi pont
Tárgy: Egyebek
Elõterjesztõ: polgármester
Dr. Bognár András polgármester elmondja az alábbiakat:
A településen több év óta az önkormányzati, községi kulturális, több hivatali, civil, valamint egyházi szervezet által rendezett, a falu lakosságának nagy részét megmozgató rendezvények koordinálása érdekében szükségét látja, hogy a testület
megbízása alapján, az eddig végzett munkája elismeréseként
is, ezt a tevékenységet Székely Csaba képviselõ tanácsnokként
lássa el, együttmûködve a polgármesterrel. Kéri, hogy támogassák a javaslatát.
A képviselõ-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
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Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
25/2008. (I. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy Székely Csaba képviselõt a mai nappal a jelenlegi
képviselõi mandátumuk végéig tanácsnokká választja azzal,
hogy koordinálja az önkormányzat feladatkörébe tartozó kulturális feladataink elõmozdítását a mindenkori polgármesterrel együttmûködve.
Határidõ: folyamatos
Felelõs: polgármester

2008. február
Napirend után

Sági György alpolgármester felhívja a figyelmet, hogy a
2008. évi költségvetést február 15-ig el kell fogadni; javasolja,
hogy csak errõl tartsanak külön bizottsági ülést, és elõzetesen
hallgassák meg az intézményvezetõket.
Kollár Tamás képviselõ az elhangzottakat figyelembe véve
a témában január 23-ára összehívja a pénzügyi bizottságot.
Felhívja továbbá képviselõtársai figyelmét, hogy január
31-ig mindenki adja le a vagyonnyilatkozatát.

Képviselõ lettem
2006 õszén az önkormányzati választások eredményének
megismerése után nagyon csalódott voltam, hiszen szerettem
volna bekerülni a képviselõ-testületbe, de lemaradtam. Aztán
sokan megállítottak a településen, fel is hívtak vagy húszan, és
gratuláltak. Az elsõ telefonálónál még nem voltam biztos abban, hogy ez õszinte, de aztán elhittem, mert egyre többen
mondták, hogy Pátyon hatalmas dolog négyéves itttartózkodás után, mindössze 15 szavazattal lemaradni. Meg persze azt
is mondták, hogy errõl a várólistás helyrõl az estleges lemondások után, már akár ebben a ciklusban bekerülhetek. Így történt. A képviselõ-testületi tagságáról lemondott Biernaczky
Miklós helyett lettem január közepétõl képviselõ.
Bemutatkoztam már Önöknek itt a Kurírban három éve,
amikor a Bocskai-iskola igazgatói posztjára pályáztam; és
másfél évvel ezelõtt a választások idején is. Az újabb bemutatkozásra, mint új képviselõ kaptam lehetõséget. Az elõzõekhez
képest csak néhány szám változott önéletrajzomban (ezek leginkább nõttek). Szóval; 47 évesen 25 éve dolgozom pedagógusként Budaörsön, 4 évig általános iskolában, az utóbbi
21-ben pedig jelenlegi munkahelyemen, az Illyés Gyula Gimnáziumban tanítok matematikát. Feleségem tanítónõ, két fiam közül egyik ötödéves a Budapesti Corvinus Egyetemen,
másik idén kezdett a Budapesti Gazdasági Fõiskolán.
A választások után úgy gondoltam, nem ildomos a partvonalon kívülrõl bekiabálni. Hagyni kell, mutassák csak meg, mit
tudnak a megválasztottak. Az elmúlt napokban aztán – immár
képviselõ szemmel – újraolvastam a tudósításokat a testületi
ülésekrõl. Az eddigi határozatok legnagyobb részével egyet
értek, de volt pár meglepõ döntés is, ami – egy új testületi tagnak, a háttér ismerete nélkül – érthetetlen.
A képviselõk az elmúlt másfél évben (és az elõzõ ciklusban)
meghozták azokat a döntéseket, amelyekkel hosszú távra kijelölték az irányokat, így a ciklus végéig a hangsúly a finomhangoláson lesz. Ez a munka sem lesz kevés. A Kánaán még ugyan
nincs itt, de a település gazdasági helyzete stabilizálódott, így
most a legfontosabb az egyre élhetõbb, szerethetõbb Páty
megteremtése.
A jelenlegi képviselõk közül is sokan írták programjukban
a testületi ülések tévéközvetítésének szükségességét. Ez szerintem is elkerülhetetlen. Amennyiben kulturáltan, személyeskedésektõl mentesen hozunk vállalható, jó döntéseket,
akkor senkinek nem kell tartani a nyilvánosságtól.
Tisztában vagyok azzal; elsõsorban azért kerültem a testületbe, mert sokan megismertek az igazgatóválasztáskor. Baráti beszélgetéseken hallom, hogy szülõk között, ha iskoláról van
szó, még mindig beszédtéma a programom. Annak kifejezetten örülök, hogy az iskola vezetõi által akkor még bírált javaslataim közül sok megvalósult; van például az iskolának honlapja, létrejött a DÖK stb. További ötleteim vannak az alakításra.
Még mindig sokan kérdezik, indulok-e a legközelebbi igazgatóválasztáson. Nagyon jól érzem magam Budaörsön az
Illyésben, de az én közérzetemnél sokkal fontosabb, hogy itt
legyen egy jó általános iskola. Bízom abban, hogy a Bocskai
nélkülem is egyre jobb lesz.

Pátyon még most kell választ adni a „Milyen a jó iskola? Kinek legyen jó az iskola? Melyek a céljai? Milyenek a vele kapcsolatos elvárások? Mi a stratégiája? Mi a taktikája? Mennyibe kerüljön? stb.” típusú kérdésekre.
A jó iskolának sok ismérve van, de a „jóság”-nak minimális
feltétele, hogy a helyi diákok a jelenleginél sokkal nagyobb
arányban ide járjanak. A három éve végzett számításaim szerint
legalább 100 diákkal növelhetõ lenne a létszám, úgy, hogy az
semmilyen többletkiadással sem járna, sõt megkapnánk a tanulókért járó, több tízmillió forintos fejkvótát. A kétségtelen gazdasági elõnyön túl a településnek elemi érdeke, hogy fiataljai itt
alakítsák ki baráti kapcsolataikat, itt szervezzék meg szórakozásukat, és ehhez a településhez tegyenek minél többet.
Kezdõ képviselõként munkámhoz várom a segítségüket,
„mert együtt kell megcsinálnunk a jelenleginél sokkal jobb Pátyot”. (Az idézet nem egy klasszikustól, hanem a választási
szórólapomról van, és ezt azóta is így gondolom.)
Az önkormányzatban az oktatási, szociális és közmûvelõdési, valamint a környezetvédelmi, egészségügyi és közbiztonsági bizottság tagja lettem. Elsõsorban az ilyen irányú problémák felderítéséhez, megoldásához várom megtisztelõ bizalmukat.
Elérhetõségeim: telefonon 343-002 vonalas, vagy (20)
399-2233 mobilszámon, illetve elektronikusan: tollnerj@gmail.com e-mail címen, vagy az iwiw-en.
Köszönöm, hogy elolvasták bemutatkozásomat:
Tollner József

Önkormányzati képviselõink
elérhetõsége:
Dr. Bognár András

Kossuth u. 151.

06-20-497-4479

Junek Mariann

Füzespatak u. 4.

06-20-534-5164

Kind László

Kovács I. u. 1.

06-70-291-5658

Király Endre

Móricz Zs. u. 63.

06-20-995-1386

Kollár Tamás

Rákóczi u. 43.

06-20-347-9453

Michels Gábor

Körtés u. 2.

06-30-9412-600

Porkoláb József

Arany J. u. 4.

06-20-561-0445

Dr. Sal Béla

Fazekas M. u. 26.

06-30-989-6235

Sági György

Árpád u. 29.

06-30-9703-134

Soós István

Rákóczi u. 4.

06-30-616-0778
343-805

Szabó István

Bartók B. u. 4.

23-343-210

Székely Csaba

Arany J. u. 38.

06-70-623-2460

Tollner József

tollnerj@gmail.com

06-20-399-2233

Zsarnóczay István

Tulipán u. 21.

06-30-290-9452
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Tájékoztató
az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól
2008. január 1-jétõl megváltoztak az átmeneti járadék,
rendszeres szociális járadék és a bányász dolgozók egészségkárosodási járadékának igénybevételére vonatkozó szabályok, a megváltozott munkaképességû dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM
együttes rendelet helyébe új kormányrendelet lépett. Átmeneti járadékra és rendszeres szociális járadékra az jogosult, akinek legalább 40 százalékos mértékû egészségkárosodása a keresõtevékenység folytatásának idõtartama alatt – ideértve a
keresõtevékenység megszûnését követõen folyósított táppénz
és a munkanélkülieknek járó pénzbeli ellátás idõtartamát is –
keletkezett, és ezzel összefüggésben a jelenlegi vagy az egészségkárosodását megelõzõ munkakörében, illetve a képzettségének megfelelõ más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas. Az ellátás iránti igény csak
azon jogviszony megszûnését követõ 24 hónapon belül érvényesíthetõ, amely idõtartama alatt az egészségkárosodás kialakult. A határidõ elmulasztása jogvesztõ, kivételt képez ez
alól, ha az igény elõterjesztése 2008. január 1. és 2008. március
31. között megtörténik. Az átmeneti járadék a fentiek teljesülése esetén annak állapítható meg, aki
– a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt öt éven belül eléri, és
– rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati
idõvel, és
– saját jogú nyugellátásra nem jogosult, és
– nem részesül rendszeres pénzellátásban, keresetkiegészítésben, átmeneti keresetkiegészítésben, jövedelemkiegészítésben, átmeneti jövedelemkiegészítésben, rendszeres szociá-

lis járadékban, bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában, és – keresõtevékenységet nem folytat, vagy az átmeneti
járadékra való igény benyújtását megelõzõ négy naptári hónapra vonatkozó keresetének, jövedelmének havi átlaga nem
haladja meg a mindenkori kötelezõ legkisebb munkabér
összegének 80 százalékát. Az átmeneti járadék havi összege a
jogosultnak az átmeneti járadékra való jogosultság idõpontjáig megszerzett nyugdíjalapot képezõ jövedelem és szolgálati
idõ alapján kiszámított öregségi nyugdíjának – tekintet nélkül
a magánnyugdíj-pénztári tagságra – 75 százaléka, de a rendszeres szociális járadék összegénél kevesebb nem lehet.
A rendszeres szociális járadék annak állapítható meg, aki
– a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem töltötte be, és
– rendelkezik a rokkantsági nyugdíjhoz életkora szerint
szükséges szolgálati idõ felével.
Annak a személynek, akit az Országos Rehabilitációs és
Szociális Szakértõi Intézet (a továbbiakban: ORSZI) szakértõi bizottsága rehabilitálhatónak minõsít, rendszeres szociális
járadék csak abban az esetben állapítható meg, ha a lakóhelye,
tartózkodási helye szerint illetékes munkaügyi központ álláskeresõként nyilvántartásba vette. A jogosultság további feltételei megegyeznek az átmeneti járadéknál felsoroltakkal. A
járadék igénybevételével kapcsolatos eljárás költség- és illetékmentes. A megváltozott rendelkezésekkel kapcsolatban az
ügyfelek részletesebb felvilágosítást a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságokon kaphatnak.
Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság

Tájékoztató a rehabilitációs járadékról
2008. január 1-jétõl az egészségkárosodást szenvedett személyek számára új társadalombiztosítási nyugellátás került
bevezetésre. A rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Rjtv.) rendelkezései alapján rehabilitációs járadékra az jogosult, aki 50–79%-os mértékû egészségkárosodást szenvedett és ezzel összefüggésben
foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas és keresõ
tevékenységet nem folytat, vagy a keresete, jövedelme legalább 30%-kal alacsonyabb az egészségkárosodás bekövetkezését megelõzõ négy naptári hónapra vonatkozó keresete, jövedelme havi átlagánál, továbbá rehabilitálható, a rokkantsági
nyugdíjhoz az életkora szerint szükséges szolgálati idõt megszerezte és nem részesül egyéb társadalombiztosítási, pénzbeli
egészségbiztosítási, nyugdíjszerû rendszeres, vagy munkanélküli ellátásban.
A rehabilitációs járadék megállapítására irányuló igényt a
lakóhely szerint illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságon, az erre a célra is rendszeresített ONYF 3515-270/C.
számú, „Igénybejelentés egészségkárosodáson alapuló ellátás
megállapításához” elnevezésû nyomtatvány, valamint az
ONYF. 3515-278. számú „Nyilatkozat” benyújtásával lehet érvényesíteni.
Az igénybejelentõ laphoz az egészségkárosodás mértékének a megállapítása érdekében csatolni kell:
– az egészségi állapotra, gyógykezelésre, rehabilitációra vonatkozó összefoglaló adatokat tartalmazó háziorvosi, kezelõorvosi véleményt („Beutaló”),
– ha korábban részesült egészségügyi ellátásban, az errõl
szóló zárójelentést,
– ha foglalkoztatott, a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás orvosának (üzemorvos) tájékoztatóját a munkaköri

feladatairól, a munkavégzés körülményeirõl, kockázati viszonyairól, arról, hogy egészségi állapota alapján a jelenlegi munkakörében tovább foglalkoztatható-e.
Az egészségkárosodás mértékét és a rehabilitálhatóságot
az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet (a
továbbiakban: ORSZI) állapítja meg. Az ORSZI komplex
minõsítési eljárás során szakvéleményt ad az igénylõ egészségkárosodásának mértékérõl, szakmai munkaképességérõl,
a rehabilitálhatóságról, a rehabilitáció lehetséges irányáról,
a rehabilitációs szükségletekrõl, valamint az ehhez szükséges
idõtartamról, illetõleg arról is, ha nem rehabilitálható. Az
Rjtv. hatályba lépésére figyelemmel a rehabilitációs járadék
2008. január 1-jét követõen attól a naptól állapítható meg,
amelytõl valamennyi jogosultsági feltétel teljesült, de legkorábban az igénybejelentés napjától. A rehabilitációs járadék
összegét a III. csoport szerint járó rokkantsági nyugdíjjal
megegyezõ módon kell megállapítani. Az ellátás összege a
magánnyugdíj-pénztári tagságtól függetlenül megegyezik a
III. csoport szerint járó rokkantsági nyugdíj összegének 120
százalékával. A rehabilitációs járadék a rehabilitációhoz
szükséges idõtartamra, de legfeljebb három évre állapítható
meg. A hároméves idõtartam nem hosszabbítható meg. Ha a
rehabilitáció a maximális idõtartam lejártáig sem volt sikeres, akkor a járadékos egészségi állapotától függõen rokkantsági nyugdíjra vagy munkanélküli, illetve szociális ellátásra válhat jogosulttá. A rehabilitációs járadékra jogosult a
rehabilitáció sikeres megvalósítása érdekében a regionális
munkaügyi központtal együttmûködésre köteles. Ennek keretében írásbeli megállapodásban kell vállalnia, hogy teljesíti
a rehabilitációs megállapodás mellékletében meghatározott
rehabilitációs tervben foglaltakat.
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KÖZLEMÉNY
PÁTY VAGYONKEZELÕ
ÉS KÖZMÛ ÜZEMELTETÕ KFT.

A közösségi ház
tavaszi programjai
Március 8-án délután 4 órakor nyitjuk a KARD és ÍJAK
témájú kiállítást ifj. Szávin László tanár, amatõr íjkészítõ és
Takács Gyula fegyverkészítõ munkáiból.
Március 16-án vasárnap délután 3 órától várjuk az érdeklõdõket hagyományõrzõ tojásfestés és húsvéti kézmûves-foglalkozásra: írókázás, berzselés, mézes díszítés mellett egyéb
technikák alkalmazásával készülhet az ünnepre, aki ellátogat
hozzánk. Tojást mindenki hozzon magával! A többi anyagról
gondoskodunk, hozzájárulás 300 Ft/fõ.

Teljes körû ügyintézéssel állunk a lakosság rendelkezésére ügyfélfogadási idõben a Rákóczi úti vízmû-telepen. Kérjük a lakosságot, hogy számlázással, reklamációval, egyéb, a víz- és csatornarendszerrel kapcsolatos
problémáikkal forduljanak munkatársainkhoz!
Ügyfélfogadás: Páty, Rákóczi út, telefon: 343-994
E-mail: pvk@pvk.hu vagy vizora@pvk.hu
Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl péntekig 8–17 között
2008. január 1-jétõl a Páty Vagyonkezelõ és Közmû
Üzemeltetõ Kft. nevében intézkedésre jogosultak sorszámozott fényképes igazolványt kapnak.
Lukácsi Zoltán
a Páty Vagyonkezelõ és Közmû Üzemeltetõ Kft. ügyvezetõje

Április 6-án délután 4 órakor Vass László intarziakészítõ
mûvész képeibõl nyitunk kiállítást mûsoros elõadás keretében. A mûvész munkái a helyszínen megvásárolhatók.
A kiállítások a megnyitót követõ két hétvégén, szombat és
vasárnapokon 15–17 óráig látogathatók. Hétköznap csak telefonos egyeztetéssel tekinthetõk meg a tárlatok.
(344-271 vagy 343-545, vagy 06-30-680-2448 telefonszámok
valamelyikén jelezhetõ.)
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
A kuratórium, és nevükben:
Szabó Andrásné

***
Kérjük, támogassa továbbra is céljaink megvalósítását, és
ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át a Páty Faluközösségért Alapítványnak. Számlaszámunk: 18663468-1-13
Támogatását és fáradozását elõre is köszönjük!
Páty Faluközösségért Alapítvány kuratóriuma

Köszönet
Köszönetet mondunk támogatóinknak nagy sikerû
óvodabálunk megszervezéséhez nyújtott felajánlásaikért.
Adlibo Computer, Alma Klub Travel, Biháminé Kenéz Magdolna kozmetikus, Dankó Miklós erdész, Denter Kft. Zambelly Judit fogorvos, Éxertár, Forrás Kávéház, Gastland, Gazdabolt, Helios Gyógyszertár, Herczeg Pékség Bt, Ida Cukrászda, Iris Stúdió, Johnsvill
Kft., Jubász Bolt, Kecskefarm, Kínai Áruház (Rákóczi
u. 9.), King House használtruha-üzlet alkalmazottja,
Kópé Játékbolt, Kukli Gábor hentes, Laboraf Kft.,
Lackmix Kft. Festék Üzlet, Landora Pizzéria, Lángos
2006 Bt., Merkl Bt., Mesebolt, NÉGYSZER S Kft., Páli
István zöldséges, Pátyi Lovascentrum, Silingi Erzsébet
Virágbolt, Suzuki Bakhusz, Szabóné Gábor Magdolna,
Székely és Társa, Textil Kuckó, Vénusz Szépségsziget,
Virágüzlet CBA, Yacht Life Magazin, Zsámbéki-kanyar Lakóparkért Egyesület, az óvodások szülei és az
óvoda dolgozói
Óvodavezetés

Tájékoztatás
A Máltai Gondviselés Háza Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat fogadóóráit a polgármesteri hivatal igazgatási irodájának tanácstermében tartjuk szerdánként
15-17 óra között.
Gyermekjóléti Szolgálat
Horváth Ádám 06-30-2066-477
Szécsi Katalin 06-20-2004-326
Családsegítõ Szolgálat
Varga B. Zsolt 06-20-8231-098
Családi és gyermeknevelési gondokkal, hivatalos
ügyekkel kapcsolatos problémákkal forduljanak hozzánk
bizalommal!
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Mûvelõdési ház programja
Február 9.: Ady Nyugdíjasklub farsangi bálja
Február 16.: Barátság Nyugdíjasklub farsangi bálja
Február 12.: 15.00–18.00 óra között Véradás
Február 17.: 16.00 óra Wass Albert vers- és prózamondó-verseny.
Jelentkezési határidõ: 2008. február 13. (szerda). A kiválasztott verset, illetve prózát elég csak felolvasni. A kikötés, hogy
csak az író mûveibõl várjuk az elõadókat.
Február 22., 18.00 óra: Pincenapi megbeszélés. Várunk
minden olyan személyt, akik ötleteikkel, esetleg kapcsolataikkal segíteni és támogatni tudnák e rendezvény sikerét.
Február 23.: Páty Zsámbéki-Kanyar Lakóparkért Egyesület bálja
2008. február 24-ig még látható: Kuba; Pék Lajos fotókiállítása a galériában.

Ébredõ természet – felhívás!
A hosszú tél után mindenki várja a tavasz beköszöntét.
Március 21. a csillagászati tavasz kezdete. Ezen a napon a Nap
az Egyenlítõ magasságában halad át az égen, sugarai merõlegesek a föld forgástengelyére, éppen keleten kel, és nyugaton
nyugszik, a nappalok, valamint az éjszakák hossza az egész
földgolyón egyenlõ. Innen a neve: „napéjegyenlõség”. Természet felébred hosszú téli álmából. A Föld újra termékennyé válik – elkezdõdhet a vetés, az ültetés, kihajtanak az õsszel földbe rejtett magok. Szinte látni lehet a természet ébredését a
frissen kihajtott füvet, a fák rügyezését, virágba borulásukat.
A tavasz mindenkit megérint, hiszen a természet újjászületésérõl van szó. Számos költõt, írót ihletett meg és számos képzõmûvész festette meg az ébredõ természetet.
Ebbõl az alkalomból szeretnénk egy kiállítást rendezni. Várunk a természet megújulásáról, ébredésérõl rajzokat, festményeket, fotókat és várunk verseket, leírásokat esetleg meséket.
A legjobb képekbõl kiállítást, a prózákból felolvasást rendeznénk március végén! Tehát lehet gondolkozni, alkotni és
remekbe szabott képzõmûvészeti és irodalmi alkotásokat létrehozni.

A Magyar kultúra napja
185 évvel ezelõtt 1823. január 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc a Himnusz megírását. Ennek emlékére ezt a napot 1989.
óta ünnepeljük a Magyar kultúra napjaként. A Himnusz születésnapjáról ünnepi hangversennyel emlékeztünk. A mûsorban
többnyire magyar szerzõk mûveibõl adtak elõ részleteket a
Kiss Zenede Alapfokú Mûvészeti Iskola növendékei, tanárai.
Köszönet e feledhetetlen óráért, a színvonalas mûsorért a
közremûködõknek, és a lelkes közönségnek, akik tapsukkal
bíztatták a szereplõket.

A mûvelõdési ház állandó programjai
NAPOK:

KISTEREM:

HÉTFÕ

17.00 Ady Nyugdíjasklub

KEDD

SZERDA

15.00 Barátság Nyugdíjasklub

CSÜTÖRTÖK

15.00 Egyetértés Nyugdíjasklub

PÉNTEK
SZOMBAT
VASÁRNAP

13-14. 00 Falugazdász fogadóórája
17. 00 Szépreménység Nyugdíjasklub
(páratlan heteken)
Programtól függõen
Programtól függõen

NAGYTEREM:
8.00–9.00 Príma torna
14.30–18.15 Jazz-tánc
17.30–18.30 Néptánc
18.30–19.30 Príma torna
19.30–21.30 Jóga
8.00–9.00 Príma torna
11.10–11.40 Ringató
16.00–18.30 Néptánc
14.30–18.15 Jazz-tánc
18.30–19.30 Príma torna
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A fej, a kéz és a szív iskolája

Egy nap a Waldorf-iskolában
A gyermek reggel a legfogékonyabb a gondolkodásra, ezért
a Waldorf-iskolákban azokkal a tárgyakkal kezdenek, amelyeknél fontos szerepet kap a megértés, a gondolkodás és a
képzetalkotás. Az elsõ tanítási egység – a fõoktatás – két óra
hosszat tart, és külön rendje, rítusa van. Az osztálytanító és a
gyerekek kézfogással köszöntik egymást, majd a gyerekek a
friss élményeikrõl mesélhetnek. Ezután a tanár elõveszi a furulyát és kezdõdik a ritmikus rész, vagy ahogy sokan mondják,
a „reggeli kör”–versek és dalok kíséretében elsõ osztályban
például megismerkednek a számokkal vagy a betûkkel: egy
képzeletbeli vonal mentén lejárják a földön, lerajzolják a levegõbe. Amikor már mindenkiben él a mozdulat, lerajzolják csomagolópapírra, majd a füzetekbe is. Az óra végén gyertyát
gyújtanak, párnára ülnek és mesét hallgatnak. Az osztálytanító meséjében elrejtve elõbukkannak a megismerésre váró új
számok, betûk, áttéve a lélek szintjére a megértést.
A fõoktatást követik a nyelvi órák – már elsõ osztálytól két
idegen nyelv –, a mûvészeti és a kézmûves-foglalkozások.
A mûvészeti foglalkozásoknak kiemelt szerepe van. Az alsóbb osztályokban minden tantárgyban helyet kap a festés,
rajzolás, gyurmázás, zene és tánc. Lehetõvé válik, hogy a kisgyermek mûvészi tevékenységgel fejezze ki érzelmeit, alkosson valamit, de nemcsak a tárgyak világában, hanem a lélek birodalmában is. Ezért nevezik ezt az iskolát a szív iskolájának.
A Waldorf-iskola ugyanakkor a kéz iskolája is. Fontos szerepük van a kézmûves foglalkozásoknak, amelyek fokozott figyelmet és türelmet igényelnek, fejlesztik az akaratot. A megmunkálásra használt természetes anyagok (pl. fa, agyag, viaszgyurma, gyapjú) pedig a gyermek érzékelésére hatnak erõteljesen.
Waldorf-pedagógia iránt elkötelezett szülõk csoportja több
mint egy éve dolgozik azon, hogy 2008 õszétõl, felmenõ rendszerben, 13 évfolyamossá bõvülõ Waldorf-iskola indulhasson
a Zsámbéki-medencében, Tökön.
Az alábbi elõadássorozat egyben a felvételi része, azonban
mindenki számára nyitott, és ingyenes. Azon családoknak,
akik 2008 szeptemberétõl a Kisgöncöl Waldorf Iskolába szeretnének járni, a meghirdetett öt elõadásból hármon részt kell
venniük.
Elérhetõségek: Molnár Katalin: 06 (30) 695-7499, Balla
Katalin: 06 (26) 371-142
www.kisgoncol.hu, kisgoncol@gmail.com
Idõpont

Téma

helyszín

Február 8-án
17–19 óráig

Filmvetítés és beszélgetés a Waldorfpedagógiáról. A mûvészetek szerepe, alkalmazásának oka és módja az iskolában.
Elõadó:
Balassa
Bálint,
Waldorf-tanár

Zsámbéki
Mûvelõdési
Ház, Zsámbék, Etyeki u.
2.

Február 22-én
17–19 óráig

Mi lesz a Waldorf-iskolából kikerült diákokkal? Elõadó: Kereszty Zsuzsa és végzett diákok

Budakeszi
Mûvelõdési
Központ Budakeszi, Fõ u.
108.

Március 8-án
9–16 óráig

Nyílt nap: egész napos tevékenység, ahol
a
szülõk
kipróbálhatják
a
Waldorf-pedagógia gyakorlatait. Utána
beszélgetések osztálytanítókkal, szaktanárokkal

Pátyi Mûvelõdési Ház
Páty, Kossuth L. u. 77.

A pátyi posta nyitva tartása
Somogyi B. u. 3., CBA épülete, telefon: 343-590, 343-552

8.00–9.00 Príma torna

A mûvelõdési ház termei bérelhetõk. Érdeklõdés telefonon: 06 (23) 343-550

hétfõ: 8.00–16.00
kedd: 8.00–16.00
szerda: 8.00–17.00
csütörtök: 8.00–15.00
péntek: 8.00–16.00

pénztár
8.00–16.00
8.00–16.00
8.00–16.30
8.00–14.30
8.00–16.00
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Marco világa – avagy a Reneszánsz Szalon hírei
A reneszánsz év sok és sokféle programot tartalmaz 2008-ban. Ezekrõl a programokról a http://www.reneszanszev.hu/ weboldalon tájékozódhatunk. Az oldal tartalmazza a programokat, híreket, találunk itt
adattárat a reneszánsz fontos eseményeirõl
és személyeirõl; fellelhetõk a kapcsolódó
pályázatok. Van fórum és játék is. Mindez a reneszánsz jegyében. Némi ízelítõ, a teljesség igénye nélkül:
Gyulai Reneszánsz Karnevál, 2008.02.15- 02.17. Gyula.
Bõvebben: http://www.gyulaikarneval.hu/
Vivat Rex! 2008.02.22-02.24. Amaryllis Társaság. A Corvina vándorkiállítás megnyitója, gyermek- és ifjúsági programok.
Mátyás király és a reneszánsz Visegrádon, kiállítás.
2008.02.24-2008.12.31. Visegrád. További információk:
http://www.visegradmuzeum.hu.
Programok a Budapesti Történeti Múzeumban:
2008. február 23. Királyi farsangok nyomában. Álarcos felvonulás, reneszánsz táncház.

A Budavári Palota története 2.
Luxemburgi
Zsigmond
(1387–1437) idején a budai székhely
egyre nagyobb jelentõségre tett szert.
Ötvenéves uralkodása idején alakult
ki a palota, mely a három belsõ udvart
körülvevõ házakból és tornyokból állt.
Az udvarokat keresztárkok választották el egymástól. A polgárvárostól a
palotát egy elõudvar határolta, ez az
udvar lovagi tornák rendezésére is alkalmas volt. Az Anjouk által emelt
épületektõl északra építette ZsigLuxemburgi Zsigmond
mond az árkádokkal kerített díszudvart. Ennek északi oldalán emelkedett
a leginkább börtönként ismert Csonka-torony. A Zsigmond
udvart a híres Friss palota épületei ölelték körbe. Hatalmas
dísztermében számtalan pazar udvari ünnep, rendezvény zajlott. És ennek ablakából nézte végig 1457-ben V. László Hunyadi László kivégzését is….
A palota építésével párhuzamosan készült a vár 330 méter
hosszú erõdrendszere, melynek nagy része- bár átépített formában-ma is áll. Az építkezések szûkké tették a sziklafennsíkot, így az István-torony körüli mélyebb területre kerültek a
további épületek.

Állandó kiállítások a Budapesti Történeti Múzeumban 3.
Budapest a középkorban
A mai Budapest területén a középkorban több település
helyezkedett el. Ezek közül Pest, Buda és Óbuda középkori
történetét mutatja be a kiállítás.
A három település közül Óbuda tekint vissza a legrégebbi
múltra, hiszen már a római hódítás idején is lakott település
volt. Remek természeti adottságokkal rendelkezett. Ez, és a
római táborok még látható falai is indokolták a honfoglaló
magyarok itteni letelepedését. A 10. sz. végéig, majd a tatárjárás alatt ismét nagy jelentõségû központ. Késõbb Erzsébet királyné Óbudára helyezi rezidenciáját, prépostsági templomot
alapít Szûz Mária tiszteletére. A káptalani iskolához Zsigmond 1395-ben egyetemet hív életre.
Buda legkorábbi település maradványai a Víziváros a paleolitikum idejébõl valók, és a bronzkorban már a Várhegyen is
voltak települések. A népvándorlás és a honfoglalás sem hozott jelentõs letelepedést. A tatárjárás utáni idõk erõsítették

meg Buda szerepét, mint már arról az elõzõekben írtam. 1541.
augusztus 29. Buda gyásznapja – a királyság egykori székvárosa a török birodalom határerõdjévé vált.
Pest a 11. században révátkelõ hely, lakosai böszörmények
(mohamedán vallású volgai bolgárok). Késõbb II. Endre németeket telepít be. Pest tõle kapja 1230-ban elsõ városi szabadságlevelét, és elsõ királyi pecsétjét. A tatárjárás után a virágzó és gazdag város fejlõdése megtorpant. Buda gyors fejlõdése függõ viszonyba kényszerítette, majd Zsigmond idején
nyerte vissza közigazgatási függetlenségét, és a 16. századra
szabad királyi város. A mohácsi vészt követõ százötven év alatt
fokozatosan mohamedán településsé vált.
Mindezekrõl bõvebben a kiállításon és a BTM honlapján!
Márciusban – remélem napsütésben – várja Önöket:
Marco és FNE

Felhívás

Pátyi Tavasz 2008
Alapítványunk nevében, mint a Pátyi Tavasz 2008 rendezvénysorozat pénzügyi lebonyolítója és pátyi koordinátora ezúton szeretném alkotó együttmûködésüket kérni.
Mint ismert, a Pátyi Tavasz rendezvénysorozat eddig
nagyon pozitív visszhangot keltett, ezért mind a pátyi önkormányzati döntés, mind a tavalyi fõrendezõ, az Assa
Kft. döntése az idei rendezvénysorozat megrendezése
mellett szólt.
A programsorozat 2008. május 1-jén, csütörtökön reggel kezdõdik, és 2008. május 4-én vasárnap estig tart. Központi helyszíne a Széchenyi tér és környéke, de terveink
szerint része lesz a „kanyar” majális, illetõleg a kispályás
focikupa is a futballpályán. Ezen hosszú hétvége minden
napja hivatalosan munkaszüneti nap, mivel a köztes pénteket az elõzõ szombati munkanapon dolgozzuk le.
A fõrendezõvel történt egyeztetés eredményeként
örömmel látunk pátyiak által prezentált bármilyen színvonalas programot, illetõleg pátyi iparost és bemutatót,
amelyet a fõrendezõ fog a programsorozatba illeszteni, illetõleg az idõpontokat egyeztetni. Jó hír még, hogy pátyi
székhelyû iparosoknak, kiállítóknak nem kell helypénzt
fizetniük.
Kérjük, hogy mind a leendõ programok gazdái, mind a
kiállítók vegyék fel a kapcsolatot az Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának titkárával, Reményi Lászlóval.
(e-mail: titkar@apf.hu, tel.: 06-30-989-1375)
Köszönettel:
Reményi László
Alapítvány Páty Fejlesztéséért

Ügyes gyerekek
nagyszerû mesterrel
Sok örömöt adtak azok a 10 éves futballista fiúk, akikre
büszkék lehetnek szüleik, tanáraik, nagyszüleik.
Vecsésen, Zsámbékon lezajlott labdarúgó mérkõzéseik során bebizonyították, milyen nagyszerûen kezelik játékszerüket, köszönhetõ ez mesterüknek, Simon Csabának, aki mindezeket a mérkõzéseket megszervezte, edzéseiken megszerettette ezt a szép sportot az ifjú emberekkel.
Sok sikert a további mérkõzéseitekhez, legyen közületek
sok-sok „Puskásöcsi”!
Üdvözlettel: Papp János (Õcsi)
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Az Alapítvány Páty
Fejlesztéséért kuratóriuma
pályázatot ír ki
Páty kulturális, szociális, környezetvédelmi
és tömegsport életének fejlesztésére
A pályázat célja
• Olyan gyermek és/vagy ifjúsági részvétellel megvalósuló
programok támogatása, melyek lehetõséget adnak a pátyi fiatalok kreativitásának megmutatására, illetve pátyi közösségi
programok megvalósítására.
• Pátyi szervezetek pátyi rendezvényeinek támogatása.
A pátyi önkormányzat pénzügyi döntésétõl függõen a rendelkezésre álló keretösszeg 1 000 000 Ft
• A pályázat során a kuratórium vissza nem térítendõ pénzbeli támogatást ítélhet meg, melynek folyósítása két részletben (elõleg és elszámolás), a pályázatban megadott költségek
számlái alapján történik.
• A pályázott támogatás mértéke legfeljebb a bruttó összköltség 75%-a lehet, azaz a pályázat benyújtásához minimum
25% önrész vállalása szükséges. A pályázaton igényelhetõ támogatás maximális összege 100 000 Ft lehet.
Pályázatot nyújthatnak be
Társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek);
alapítványok (kivéve közalapítványok); közhasznú társaságok; diákönkormányzatok; egyházak; magánszemélyek, amelyek vagy akik a fenti célokat kívánják megvalósítani.
Pályázatkezelõ
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma
Postacím: 2071 Páty, Dobogó u. 1040/6.
Telefon: 06 (30) 989-1375 (Reményi László a kuratórium
titkára). E-mail: palyazat@apf.hu
www.apf.hu
A pályázat megjelenési ideje: 2007. december 1.
A pályázat beadási, postára adási határideje: 2008. február
20. szerda, 24.00 óra.
A pályázati csomag letölthetõ a www.apf.hu honlapról,
vagy a pályázat megjelenését követõen emailen kérhetõ a palyazat@apf.hu email címen.
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma

Felhívás az Alapítvány Páty
Fejlesztéséért támogatására
Kérjük Önöket, hogy amennyiben a befizetett személyi jövedelemadó 1%-át alapítványunk részére kívánja felajánlani,
úgy az adóbevallási csomagban található
RENDELKEZÕ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
nyomtatványnak „A kedvezményezett adószáma” rovatát
az alábbiak szerint töltse ki:

19179801-1-13
Amennyiben Ön helyett a munkáltatója készíti el az adóbevallását, kérjük, hogy e rendelkezõ nyilatkozatot munkáltatója
bérelszámolásának adja át.
Nemes cselekedet lenne, ha ajánlani tudnák alapítványunkkal szimpatizáló barátaik, munkatársaik számára is,
hogy az Alapítvány Páty Fejlesztéséért jelöljék meg kedvezményezettnek. Alapítványunk iránti lojalitását ezúton is megköszönjük. Üdvözlettel:
Reményi László
a kuratórium titkára
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FELHÍVÁS
Tisztelt Lakótársak!
Idén márciusban újra telepítjük a „Diós emlékparkot”. Ez
az emlékhely az I. világháborúban elesett 113 pátyi katonának
állít emléket. Most erdészeti szakemberek tanácsára nem diófákkal telepítjük újra, mert a terület nem kedvez ezen fák életfeltételeinek. Hársfákat javasoltak a szakemberek és a központi emlékmû körül pár diófát. Ezúton kérem a hõsi halált
halt katonák leszármazottjait, rokonait, hogy jelentkezzenek a
06 (20) 5610-445-ös telefonszámon. Lehetõség lesz örökbe fogadni egy-egy fát, és segíteni az elültetésükben is, amelyre
minden pátyi polgárt szeretettel várunk. Aki anyagilag is szeretne hozzájárulni a fák telepítéséhez, azt megköszönjük.
Környezetvédelmi bizottság nevében:
Porkoláb József
képviselõ
Az elesettek névsora:
1. Áldott Lajos
2. Balogh Károly
3. Banádi József
4. Bereczki József
5. Besnyi Lajos
6. Bika Gábor
7. Bika Imre
8. Bika István
9. Bika Károly
10. Bikk Benõ
11. Bilik János
12. Büki Sándor
13. Csányi József
14. Cseke István
15. Csordás Géza
16. Czigány István
17. Czigány Pál
18. Darázsi Pál
19. Dávid János
20. Dencsik István
21. Dobrádi Lajos
22. Döme János
23. Farkas Ignác
24. Farkas József
25. Fekete Lajos
26. Furuglyás Sándor
27. Gombás István
28. Hajnal János
29. Harangozó Lajos
30. Hemelein János
31. Hemelein Károly
32. Horváth István
33. Horváth József
34. Horváth Károly
35. Huj István
36. Huszár Béla
37. Jakab István
38. Juhász József
39. Kis Pál
40. Kollár Péter
41. Kovács Ferenc
42. Kovács Imre
43. Kovács József
44. Kovács Máté
45. Kovács Vilmos
46. Kreisz István
47. Kukli Gábor
48. Kusner István
49. Landi József
50. Lovász József
51. Major János
52. Márfi József
53. Máté József
54. Mocsai Bálint
55. Mocsai Károly
56. Molnár József

57. Monori Imre
58. Muzsik Bálint
59. Muzsik Ferenc
60. Muzsik József
61. Muzsik Lajos
62. Muzsik Lajos
63. Muzsik Sándor
64. Muzsik Sándor
65. Nagy János
66. Nagy Sándor
67. Nyitrai Pál
68. Pánczél Lajos
69. Pátkai Lajos
70. Petrecz Gyula
71. Petrecz István
72. Petrecz Kálmán
73. Petrecz Lajos
74. Pintér József
75. Polgár Gábor
76. Polgár Géza
77. Polgár Benõ
78. Polgár György
79. Polgár Gyula
80. Polgár István
81. Polgár István
82. Polgár István
83. Polgár József
84. Polgár Lajos
85. Pötös József
86. Pötös Mihály
87. Silingi Árpád
88. Silingi Bálint
89. Silingi Géza
90. Silingi Károly
91. Simon Károly
92. Simon Péter
93. Stern László
94. Szabó Benjamin
95. Szabó Gyula
96. Szabó József
97. Szakállasi Pál
98. Szántó Bálint
99. Szántó Lajos
100. Száraz Lajos
101. Tarcsai Ferenc
102. Tarcsai István
103. Thoma András
104. Tóth Lajos
105. Tõke Gábor
106. Treczkó János
107. Ujvári Sándor
108. Unyi András
109. Urbán József
110. Urbán János
111. Vajda Bálint
112. Vajda Pál
113. Végh János
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Már az emeletet építik
A karácsonyi szünetet követõen folytatódott az új templom, plébánia és közösségi ház építése. Az ónos esõ, a hó és a
hideg ugyan megnehezítették az építõk dolgát, ám az építkezés az elõzetes terveknek megfelelõen halad.
Január közepére befejezõdött a földszinti vasbeton pillérek
és falazatok betonozása, majd megkezdõdött a földszinti födém zsaluzása. Február közepére elkészül a földszint vasbetonfödémje, és már épülnek az emeleti pillérek és falak is.

szórakoztatták a „nagyérdemût”. Az idei farsang a magyar
népzene jegyében telt, a talpalávalót Danhauser Zoltán és zenekara szolgáltatta.

RENDELKEZÕ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ 1%-ÁRÓL
nyomtatványnak „A kedvezményezett adószáma:” rovatába a következõ adószámot írja: 18687996–2–13
„A kedvezményezett neve:”

Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány
Az új pátyi katolikus templom, plébánia és közösségi ház
építéséhez adományt szeretettel és hálás szívvel továbbra is
fogadunk.
Számlaszámaink:

Pátyi Római Katolikus Egyházközség –
Inter-Európa Bank
11103303-19835972-36000001
Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány – Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet, Páty

64500027 – 13400022

Köszönjük mindenkinek, aki adományaival és személyi jövedelemadója 1%-ával támogatta a templomépítés ügyét, hiszen nélkülük ma nem tarthatnánk itt.
A megrendelt téglajegyeket alapítványunk és egyházközségünk igyekszik minél rövidebb idõ alatt átadni jogos tulajdonosainak. Január 11-én, a Páty polgármestere által rendezett
évadnyitó ünnepség keretei között került sor az 500 ezer forintnál nagyobb összegû téglajegyek átadására.
Január 19-én került megrendezésre egyházközségünk farsangja. Az ünnepi alkalomra kisebbek és nagyobbak, valamint
a felnõtt korosztály is nyitótánccal készült. Ezt követõen egyéni és csoportos jelmezverseny, valamint szellemes produkciók

Megszülettek
Ladinszki Lilien – december 24.
Gratulálunk a szülõknek!
Elhunytak
Deák Anna Hermina
sz. Simon Anna Hermina – december 18.
Zán János – december 22.
Molnár Gyula – december 31.
Bartos Dénesné sz. Varga Jozefa – január 9.
Bertók Tiborné sz. Nagy Katalin Anna – január 13.
Házasságot kötött
Oláh Melinda és Lukács Zsolt – december 29.
25 éves házassági évfordulót ünneplõk
Máté Margit és Horváth István – február 12.
Sok boldogságot!
Polgár Sándorné
anyakönyvvezetõ

Ha adománya téglajegy vásárlását szolgálja, kérjük, ezt az
átutalás vagy csekk megjegyzés rovatában jelezze!
Honlapunkon (www.ude.hu) naprakész információkat olvashatnak az építkezés aktuális állásáról és közösségünk életérõl. Érdeklõdni lehet a titkar@ude.hu e-mail címen vagy a
06 (30) 991-4121-es telefonon.
Dr. Kõvágó István
jegyzõ
Pátyi Róm.Kat.Egyházközség

A Máltai Gondviselés Háza pátyi Idõsek Otthonába
fõzni tudó konyhai alkalmazottat keres.
Bér megegyezés szerint.
Jelentkezni lehet Horváth László igazgatónál a
23/344-050 vagy 20/999-3838-as számon.
Páty, Csilla von Boeselager u. 3. szám alatt
és a hotthon@t-online e-mail címen

Veszélyes szórakozás
A tavasz jelei sok módon észlelhetõk. Elõjönnek a motorosok, és egy viszonylag új jármû, a quad. A négykerekû, eredendõen homokos tengerpartra készített jármû. Nem is lenne ezzel semmi baj, ha nem lakott területen száguldoznának vele az
ifjú emberek! A jószándékú szülõk talán nem is tudják, hogy
gyermekük e nem éppen játékszernek nevezhetõ eszközzel,
sok-sok család felháborodását váltották ki, azzal, hogy lakóterületen belül körözve, a pihenni vágyókat zavarja a néhány
percenként a házuk elõtt elviharzó jármû kellemetlenül magas
hangja, a kisgyermekek fokozott veszélynek vannak kitéve,
mert ezt a masinát is szinte gyerekek vezetik. A sok jogos panasz ismeretében, kérem, kérjük a quados szülõket, hogy hassanak oda annak érdekében, hogy gyermekeik ezen élvezetes
idõtöltésüket ne lakóterületen belül gyakorolják.
Köszönettel:
Székely Csaba
önkormányzati képviselõ
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Négy kerékért két kereket…
Megtisztelõ felkérést kaptam a pátyi gumi- és kerékpárszerviz tulajdonosától. Nevezetesen, hogy felügyeljem egy
sorsolás tisztaságát.
Természetesen a telefonba
gondolkodás nélkül azonnal
igent mondtam, azután felkerestem Merkl Imre urat, hogy
megkérdezzem, mire is kell
felügyelnem?
Kérdéseimre láthatóan szívesen válaszolt.
– Összefoglalná röviden, mi
is lenne a feladatom?
nyereményt felajánló Merkl Im– Természetesen – válaszol- A
re a sorsjegyekkel
ta, majd a bejárati ajtóhoz invitált, ahol egy hatalmas plakáton öles betûkkel az alábbi volt olvasható
KERÉKPÁRT NYERHET
– Kerékpárt? És mit kell ezért tenni?
– Nem sokat és mégis sokat.
– Ezt nem egészen értem. Kifejtené részletesebben?
– Természetesen. Mint köztudott, egyik fõ tevékenységünk, az autógumik javításán, felszerelésén kívül, kerékpárok
árusítása és szervizelése. Ennek szellemében igen fontosnak
tartjuk az egészséges életmódra nevelés, illetve a kerékpársport népszerûsítését.

„Kutyabaj, macskajaj…”

Megfázós február
A tél végén mindannyiunk szervezete a napfény és a vitaminok stb. hiánya miatt legyengül. Ezt az állapotot a köznyelv
„tavaszi fáradtságnak” nevezi.
Sajnálatosan ez az állapot a két- és négylábú szeretteinket
egyaránt sújtja. Következményesen fogékonyabbak leszünk a
felsõ légutakat támadó vírusok és baktériumok iránt.
Nagyon fontos tudnunk, hogy az egy légtérben élõ kedvenc
beteg háziállatainkról, illetve rólunk háziállatainkra a torkot és
légcsövet megbetegíteni tudó kórokozók ide-oda terjedhetnek.
A fertõzõdés megelõzésének legfõbb módszere az, hogy a
beteg a még egészségesektõl külön helyiségben legyen. Gyakran szellõztessenek. A család négylábú tagjainak megelõzésképpen torokfertõtlenítõt adjanak naponta. A beteg négylábút kezelõ személy kerülje el a harákoló kedvencállat váladékaival történõ szennyezõdést.
A tél és a változékony idõ által megbetegített kedvencállataikat vigyék állatorvoshoz.
Fontos tudnunk, hogy kutyáinkat és macskáinkat megvédhetjük a megfázások ellen.
Hogyan? Úgy, hogy egész éven át a kertben tartjuk õket, s
biztosítunk számukra egy hõszigetelt házacskát, valamint õsztõl kezdõdõen étrendjüket kiegészítjük vitaminkészítménnyel.
Fontos! Azokban a kertekben, ahol kutya, macska van, jegesedés esetén ne sózzák a jeges járdát, mert a sós hólé marja
kedvencállataink talppárnáját. Következésképpen komoly
mozgásszervi megbetegedést és egyéb sérülést okoz a talppárna sérülés.
Hamarosan nyit a Pátyi kisállatrendelõ Pátyon, a Tulipán u.
13-ban. Mobiltel.: 06 (30) 552-1220
Dr. Kapiller Zoltán
állatorvos

Éppen ezért e cél érdekében minden alkalmat megragadunk, hogy újabb híveket
nyerjünk meg ennek az egészséges sportnak mûveléséhez.
– Netán ezt a célt szolgálja
az évente a pátyi fenyvesben
megrendezésre kerülõ kerékpárverseny is?
– Igen. A mostani akciónk
során (többek között) a kerékpársport népszerûsítésre is törekedtünk. Ugyanis egyre többen vannak olyan sportemberek, akik télen sem teszik le a
A boldog nyertes a nyeremény kedrótszamarat. Az is köztudott,
rékpárral
hogy télen téli gumikra kell,
kellene lecserélni az autók gumiköpenyét a biztonságos közúti
közlekedés érdekében. Sajnos ennek fontosságát sokan még
mindig nem érzik át, és nyári gumikkal közlekednek télen. Így
egy esetleges vészhelyzetben még nagyobb veszélynek teszik
ki az úttesten kerékpározókat. És ráadásul itt és most fõleg a
fiatalabb korosztályra gondolok. Hiszen egy nyári gumi másként viselkedik a hidegben, és így még nagyobb veszélynek teszik ki õket. Ezért találtuk ki, hogy egy felajánlást teszünk. Aki
lecseréli autójának gumiköpenyét, mind a négyet, azok egy
sorsoláson vesznek részt és megnyerhetik cégünk felajánlását
a Magellan Cygnus Alu nõi kerékpárt. Ugye érthetõ, hogy
azért lett a felajánlott kerékpár nõi, mert azzal férfi is tud közlekedni, míg fordítva ugyanez nem biztos, és Fortuna, mint
köztudott, kiszámíthatatlan.
Hát e sorsolás tisztaságát voltam hivatott felügyelni (ami
egyébként teljesen szabályos volt). A sors keze egy apró kis
gyerek képében volt jelen. Miután ellenõriztük a sorsjegygyûjtõ dobozon lévõ zárszalag sértetlenségét felkértük kis segítõnket, hogy jól keverje meg és húzzon ki egy szelvényt. A szerencse egy Telkiben lakó „játékosnak” kedvezett. A szerencsés
nyertest azonnal felhívtuk, és közöltük vele a jó hírt, aki ennek
úgy megörült, hogy nyomban autóba ült, és mintegy negyed
óra múlva boldogan vette át nyereményét a felajánló Merkl
Imre úrtól. Mint megtudtuk, nem ez az elsõ kerékpár a családban, így elmondhatjuk, a nyeremény olyan helyre került, ahol
régi hagyománya van ezen egészséges sport mûvelésének. A
legközelebbi kerékpárversenyen pedig az is kiderülhet, hogy
mire képes a kerékpár. Addig pedig a már meglévõ és a Zsámbéki-medencében reményeink szerint újonnan kialakítandó
kerékpárutakon és késõbb a zöld utakon lehet gyakorolni és
közben felfedezni csodálatos épített és természeti értékeinket.
Zsarnóczay István
ZSMTE

Felhívás!

SZEMÉSZETI VIZSGÁLAT
Örömmel értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy
Páty, Árpád u.61 sz. alatti új orvosi rendelõben
havonta egy alkalommal szemészeti szakvizsgálatot
(sz. sz. szemüvegkészítés) szervezünk.
Bejelentkezés telefonon, idõpont egyeztetéssel
Tel.: 344-343
A vizsgálat díja: 1990 Ft
(látásjavító eszköz megrendelése esetén díjtalan)
Dr. Becka Éva
háziorvos
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Víz-, villany- és fûtésszerelési
anyagok, csövek és idomok,
zárak és vasalatok,
szegek-csavarok, szerszámok,
ereszcsatornák, drótfonatok,
lágyhuzalok, vetõmagok,
mûtrágyák, növényvédõszerek,
háztartási cikkek,
lakásfelszerelési cikkek
és még ezer apró cikk

2008. február

Autómentés 0–24 óráig, 7,5 tonnáig

Pünkösti Péter – 2071 Páty, Árpád u. 27.
06 (30) 9-323-044
www.automentes-szallitas.hu
DARUS AUTÓMENTÉST IS VÁLLALUNK!

PÁTYI GAZDABOLT
KFT.
2071 Páty, Rákóczi út 17.
Telefon: 06 (23) 343-501
Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig 8–18,
szombaton 8–13 óráig

Sporttáncedzés folytatódik
a pátyi új oviban!
Iskolásoknak
a Bocskai iskolában!
Torna J Zene J Tánc J Jókedv
Edzéseink ovisoknak:
kedd–szerda 15.30–16.30-ig
az új ovi tornatermében
Edzéseink iskolásoknak:
kedd–péntek 16.45–17.45-ig
a suli tornatermében
Beiratkozás januártól újaknak folyamatosan
Péterfy Judit szakedzõnél,
a 06 (30) 9506-966 telefonon.
Lányok, fiúk szeretettel várunk gyertek,
próbáljátok ki!
Hozd a barátodat is J

Vízgépészeti munkák kivitelezéséhez
munkatársat keres budakeszi telephelyû cég.
Az ideális jelölt többéves szakmai (vízszerelési)
tapasztalattal és B kategóriás jogosítvánnyal
rendelkezik.
Villanyszerelési és számítástechnikai
ismeretek elõnyt jelentenek.
Versenyképes jövedelem, megbízható,
családias munkahely.
Önéletrajzot a tconsult@freemail.hu e-mail címre
vagy a 1/225-3434 faxra kérjük elküldeni.

Számítógépek és alkatrészek
árusítása
Számítógép, monitor, tévé, hifi,
kamera stb. javítása
Nyomtató kellékanyagok
Vásárlás az interneten is:
www.unitelshop.hu/adlibo
Rákóczi út 9. (a pizzéria mellett)
344-697, (20) 463-0419
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DIGITÁLIS FOTÓKIDOLGOZÁS
a világ legkorszerûbb gépein,
melyek alkalmasak mind hagyományos filmrõl,
mind a korszerû digitális fényképezõgépek
adathordozóiról
kiváló minõségû papírképek készítésére
9 × 13-tól 21 × 30 cm méretig.
Nyitva hétfõtõl péntekig 9–18,
szombaton 9–13 óráig
Páty, Kossuth L. u. 154.

SÍRKÕ, URNAKÕ
– garanciával –
GRÁNIT, MÁRVÁNY,
MÛKÕ, MÉSZKÕ
bontás, állítás, tisztítás, felújítás,
murvázás, megdõlt sírkövek
helyreállítása
BONTOTT SÍRKÖVEK TÁROLÁSA
Kirakat megtekinthetõ:
Páty, Kossuth L. u. 171.
Megrendelhetõ:
Vanyek Béla kõfaragó
Páty, Móricz Zs. u. 14.
(a buszfordulónál)
Telefon:
06 (20) 9191-056 (egész nap)
06 (23) 343-465 (17 óra után)

KONTÉNERRENDELÉS

Evil Kft.
KONTÉNERES HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
4-6-8 m3- es konténerekkel
Épületbontás, földmunkák, tereprendezés
Homok, sóder, murva, stb. szállítás

06 (70) 588-5880
06 (20) 332-7331
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