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MSK z tördelés, korrektúra

L PJEN BELJEBB!É

A fák az égre nyujtják mezítlen karjukat,
„Ruházzatok fel minket!” kérik a mennyeket.

(Babits Mihály)



Az év ezen időszaka az önkormányzat életében mindig a költségvetés megalkotásának 
periódusa. Jelenleg a koronavírus okozta veszélyhelyzet okán bevezetett korlátozások miatt 
nincsenek testületi ülések és a testület hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek ellenére 
mindent megbeszélünk és a határozataim, többségi döntés eredményeként születnek.

Azt rögtön kijelenthetjük, hogy a pandémia okozta gazdasági válság a 2021-es 
költségvetésen is érezteti majd hatását. Ismeretes, hogy a Kormány döntött a 
válságkezeléssel kapcsolatos gazdasági intézkedések keretében arról, hogy 2021-ben a kis-

Székely László – polgármester

Február az egyházi kalendárium szerint Böjtelő hava. E hónap-
ban a vasárnapok már a húsvétra néznek, tehát nem visszafele a 
karácsonyra, hanem előre a feltámadás ünnepére. 

De nehéz az előre tekintés mostanság, hisz tele kérdőjelekkel 
az életünk: a korlátozások alakulása, a vakcinák típusa, hatékony-
sága, a védekezés fokozatai – megannyi bizonytalanság! Ugyan-
akkor elindult az év, készülnek a munkatervek, költségvetések, 
tervez, számol az önkormányzat is. Már biztos: sokkal kevesebből 
fog gazdálkodni a falu, mint tavaly, és jóval nagyobb összefo-
gásra lesz szükség több területen, mint eddig. Megváltozhatnak 
a hangsúlyok, felértékelődhet a helyi, a közösségi, az együtt-
működésben megvalósuló. A mennyiség helyett a mélység és a 
minőség! Ráeszmélhetünk végre, hogy „csak egyetlen igazi fényűzés 
van: az emberi kapcsolatoké. Ha csupán anyagi javakért dolgozunk: magunk 
építjük magunk köré börtönünket. Bezárjuk magunkat, magányosan, 
hamunál hitványabb pénzünkkel, amely semmi olyat nem nyújt, amiért 
érdemes élni.” Ugyanakkor „hinnünk kell benne, hogy tehetségesek vagyunk 
valamiben, és ezt a valamit – kerül, amibe kerül – meg tudjuk valósítani.” 
Mindehhez pedig így szólhatunk: „Uram, nem csodákért és látomá-
sokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz. Taníts meg a 
kis lépések művészetére!”

Ezekkel a gondolatokkal ajánlom szeretettel a Pátyi Kurír 
mostani lapszámát az Olvasóknak!

MSK zSzádváriné Kiss Mária – főszerkesztő
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és középvállalkozások számára elengedik az iparűzési adó felét, ezáltal is adóterheinknek csökkentésével segítve a 
kisebb cégeket. Egyúttal arról is döntött, hogy a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési 
önkormányzatoknál a döntés miatt keletkező kiesést központilag automatikusan pótolja.

Vagyis mondhatjuk, hogy a jogosult vállalkozások tekintetében településünkön a Kormány átvállalja 
az iparűzési adó felét ebben az évben, úgy, hogy közben a falut sem éri kár. Ez az összeg a 100 milliós 
nagyságrendet is elérheti.

Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a koronavírus okozta válság miatt számtalan cég forgalma jelentősen 
visszaesett, így az általuk befizetett iparűzési adó is csökkenhet. Ezért azt már biztosan kijelenthetjük, hogy a 
korábbi évekhez képest szűkösebb büdzsével indulunk majd neki ennek az esztendőnek.

Persze vannak terveink, elképzeléseink, amikről nem teszünk le, ennek érdekében pedig folyamatosan 
tárgyalunk a kormányzattal. Amint sikerül eredményeket elérni és plusz forrásokat szerezni egyes kiemelt 
fejlesztésekhez, arról tájékoztatjuk majd a lakosságot.
Egyszóval, a nehézségek ellenére bizakodóak vagyunk és optimistán tekintünk a jövőbe, ezt kívánjuk mindenki 
másnak is!
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BEKÖSZÖNTŐ

A VÁLSÁGBAN IS OPTIMISTÁN

2021. február

Devecseri Gábor: 
Az egyes emberek dala együtt

Megszülettünk hirtelen,
egyikünk se kérte.
Kérve kérünk, szép jelen:
meg ne büntess érte.

Kérünk, kurta pillanat,
ne vess tűzre, lángra,
szép olajfa-lomb alatt
várhassunk halálra.

Hadd teljék az életünk
– mint lehet – szelíden,
gyolcsban zengjük énekünk,
nem csalános ingben.
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ÖNKORMÁNYZAT

2021. ÉV ELSŐ HATÁROZATA

„A Nyakas-hegyen állított, majd most karácsonykor kidöntött 
keresztény és nemzeti jelképünk helyére egy kőből, vagy más 
tartós anyagból készült kettős keresztet fogunk állítani”  írta 
Horváth László, Zsámbék város polgármestere 2020. 
december 29-én a közösségi oldalán, ahol egy képet is 
közzétett, melyen a kidöntött kereszt volt látható.

Páty Község Önkormányzatának első határozata 
szimbolikus, de annál fontosabb: településünk a döntés 
értelmében 50.000.- forint támogatást ad Zsámbék 
Város Önkormányzata számára a Nyakas-hegyen állí-
tandó kettős kereszt költségeihez. 

–

2021. február

Székely László – polgármester

A felvételi kérelmek és munkáltatói igazolások le-
adása és a férőhelyek biztosítása minden esetben a 
Dédelgető Bölcsődében történik, Páty Rákóczi u. 17. 
szám alatt, előzetes időpont-egyeztetés alapján.

Telefonszám: 06-20-468-5618. 
Felmerülő kérdéseikre is ezen a telefonszámon 

kaphatnak felvilágosítást. 
A felvételi kérelem benyújtása kizárólag személyesen 

történhet. 
Beadási határidő: 2021. február 22.
A felvételi kérelmet benyújthatja a szülő/törvényes 

képviselő személyesen vagy meghatalmazott útján. 
A kérelem letölthető az Önkormányzat honlapjáról, 
valamint átvehető a bölcsődében, védőnőknél és az 
Önkormányzatnál.

Várjuk a kisgyermekes családok érdeklődését és je-
lentkezését!

INDUL A JELENTKEZÉS A DÉDELGETŐ BÖLCSŐDÉBE!
Várhatóan márciusban nyílik az új bölcsőde településünkön. A bölcsőde a gyermekek bölcsődei 
ellátását 3 éves korig biztosítja, elsősorban Páty település lakosai számára. 

Dédelgető Bölcsőde dolgozói

BUDAKESZI SZAKRENDELÉS

Kedves járási lakosok!
Szeretném tájékoztatni Önöket az aktuális szakren-
deléseinkről: 2 év alatt jelentősen bővítettük a szolgál-
tatásainkat, jelenleg 20 orvos dolgozik nálunk. Az új 
jogszabályi környezet (2020. évi C törvény, szolgálati 
jogviszony) mellett is biztosított az ellátás.

Igyekszünk az aktuális kihívásoknak megfelelni: új 
előjegyzési rendszert tervezünk, bővítjük a vonalak 
számát és szeretnénk megfelelni a megnövekedett be-
tegforgalomnak!

Előjegyzés (egyelőre): 06-20-362-7065

dr. Pócza Péter  intézményvezető–  
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2021. február

BUDAKESZI  EGÉSZSÉGÜGYI SZAKRENDELÉS

https://ek.budakeszi.hu/szakrendelesek/szakrendeles-idopontok
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– Polgármester Úr! December-
ben kaptuk a hírt, hogy covidos 
lett a polgármester, s kórházba 
került. Első kérdésem tehát: hogy 
van?

– Köszönöm, már jól. Január ele-
jétől dolgozom. Karácsony előtt jö-
hettem haza a kórházból és két hétig 
még otthon voltam, éppen akkor, 
amikor a Hivatal is zárva tartott. 
Előtte húsz napig feküdtem kórház-
ban, az első héten egyre lázasabb 
lettem és egyre nehezebben kaptam 
levegőt. Majd két napig oxigént adtak, 
s ezután fordult meg az állapotom, 
indult el a lassú javulás.

– Sejti, hogy hogyan, illetve 
hol kapta el a vírust?

– Biztosan nem a Polgármesteri 
Hivatalban, itt ugyanis egyetlen mun-
katársunk lett eddig fertőzött, de ő 
akkor már bőven meggyógyult, s 
nem is találkoztam vele. Egyik család-
tagunkhoz kellett vidékre utaznunk, s 
ennek a látogatásnak az alkalmával 
kaptam el ezt a szörnyű kórt. 

– Volt valaha hasonlóan beteg?
– Nem, hiszen soha nem volt még 

ezelőtt halál közeli élményem. Meg-
tapasztaltam, mennyire másként vi-
selkedik ez a vírus, mint általában az 
influenza. Nagyon komolyan kell 
vennünk! A tüdőgyulladás mellett a 
mellékvesémet támadta meg, felbo-
rította a hormonháztartásom minek 
következtében 60/40-es vérnyomást 
produkáltam.

– Mit tapasztalt a kórházban? 
Milyen egy covid-osztály?

– Magát az osztályt nem igazán 
láttam, hiszen húsz napig nem me-
hettem ki a szobámból és nem is 
jöhetett be senki, csak amikor az 
ételt és a gyógyszereket hozták lépett 
be űrruhába a nővér és ugyanígy na-
pi egyszer az orvos. Így beöltözve 
végeztek minden teendőt, szakadt 
róluk a víz, alig láttak a maszkok 
alól. Amikor eljöttem, űrruha nélkül 
nem ismertem fel a nővért, aki na-
ponta ellátott. Az osztályon az éj-
szakai nővérek este nyolckor indul-
tak a szobákba (vért venni, infúziót 
bekötni, gyógyszerezni…) és volt, 
hogy hajnali egy körül értek körbe. 
De azt tapasztaltam mindenki ré-
széről, s az itthoni háziorvosunktól 
is, hogy maximálisan mindent elkö-
vetnek a betegekért. Minden tiszte-
letem és elismerésem az övék, ember 
feletti munkát végeznek! És szinte 

Egy település első emberének lenni komoly felelősség, sok-sok elfoglaltság, nagy megtiszteltetés. A 
világjárványos időkben pedig még inkább fontos feladat. Székely László 2010 óta, vagyis már a harmadik 
ciklusban vezeti a települést. Dolgozott többségben, kisebbségben, de egyszemélyi döntéshozóként 
csak néhány hónapja. Volt fáradt, kimerült, került kórházba szívproblémákkal, de a halál közelségét 
csak most, karácsony előtt élte át. Mindezekről az „újdonságokról” és a február legnagyobb feladatáról, 
az önkormányzati költségvetés összeállításáról beszélgetünk.

folyamatosan szembesülnek a halál-
lal, mi csak a folyosói zajokból kö-
vetkeztettünk, hogy naponta többen 
haltak meg. 

– Többszörös sokk lehetett.
– Igen, nagyon mélyen hatott rám, 

és sok mindenben megváltoztatott:
most sokkal lényegesebbnek, sőt, 
elengedhetetlennek tartom a védő-
oltást, de legfőképpen a saját életem 
fontossági sorrendje módosult. Sok-
kal nagyobb hangsúlyt kapnak az 
emberi kapcsolataim, a szeretet köz-
lése mások felé. És ez nemcsak a 
családomban, hanem a munkám 
során is jobban előtérbe került. Azt 
hiszem, hogy ez az egy év minden-
kiben változást hoz. A vírus picit 
lelassította ezt az iszonyatosan fel-
pörgött világunkat, s ez hasznunkra 
van. A családok sokkal több időt tud-
nak egymással tölteni, mert többet 
vannak otthon, együtt. Igaz, sok eset-
ben ez konfliktusokat is eredményez, 

Covidon innen és túl

BESZÉLGETÉS SZÉKELY LÁSZLÓ POLGÁRMESTERREL

Sokkal nagyobb hangsúlyt 
kapnak az emberi 

kapcsolataim, a szeretet 
közlése mások felé
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bevételünk volt, mint a tervezett, 
ugyanis két nagy cég az elmaradt 
évi adóját egy összegben fizette be. 
Idén ráadásul elindítjuk a bölcsődét
is márciustól, azonban a normatívát 
az államkincstár csak év végén, utólag 
folyósítja, mivel csak év közben nyí-
lik az intézmény, tehát a működését 
addig önerőből kell biztosítanunk. 
Ez persze az év végétől-következő 
év elejétől helyreáll majd.

– Hogyan rangsoroltak, mi-
lyen rendszer szerint terveztek?

– Először is számba vettük a köte-
lező feladatainkat, s azokhoz rendel-
tünk megfelelő összeget. Az intézmé-
nyeink működését biztosítjuk, de 
a művház és könyvtár költségvetését 
felére csökkentettük, a Pincenapokat 
csak hazai körben tartanánk meg, ha 
egyáltalán lehetséges lesz. Az óvo-
dánál nem terveztünk újabb beru-
házást, mintegy 60 millió forinttal 
megnyirbáltuk a PVK költségvetését, 
létszámcsökkentést és átszervezést 
hajtunk végre a cégnél. A Polgár-
mesteri Hivatalban is csökkentettük 
a létszámot: a nyugdíj mellett dolgo-
zó munkatársakat elküldtük. A falu 
közterületeinek szépítésére idén is 
gondot fordítunk, de a kertészeti cég 
helyett, idén lakossági, intézményi, 
civil szervezeti összefogásban tervez-
zük. A biatorbágyi polgármesterrel 
együtt lobbizunk, hogy a Budakeszi 
Szakrendelő mellett a Biatorbágyi 
Egészségház is a NEAK által támo-
gatott legyen, vagyis se önkormány-
zatnak, se a betegeknek ne kelljen 
fizetni az ellátásért. Ha ez megvalósul, 
akkor a pátyiak Biatorbágyon is 
igénybe vehetik ingyenesen ezeket 
a szolgáltatásokat.

– A helyi civil szervezetek 
számíthatnak rá, hogy az Önkor-
mányzat idén is kiír pályázatot 
számukra?

– Civil közösségeink támogatását 

beterveztük, de kisebb mértékben 
mint tavaly, hiszen az élet még el se 
indulhat, de ha mégis rövid időn 
belül változik a helyzet, akkor pót-
lólag még támogatjuk a közösség-
építést.

– Mennyire számolnak pályá-
zati lehetőségekkel?

– Rengeteg pályázat várható idén, 
de a nagyobb feladat, hogy ezekhez 
általában már előtte terveket kell 
készíteni, ugyanis ez előfeltétele az 
indulásnak. Tavaly már nyertünk 
pénzt új járda építésére a Rákóczi 
utca teljes hosszában, amit idén csi-
nálunk meg. Elkezdtünk dolgozni 
az új óvoda megvalósításán is, a ter-
vet már elkészíttettük, idén a kiviteli 
tervek készülnek. Az új egészségház 
projektünk, sajnos, tavaly nem nyert, 
de idén talán nagyobb esélyünk lesz. 
Ha elkészül, akkor a házi- és a fog-
orvosok mellett néhány szakrende-
lés és az ügyelet is helyet kap az épü-
letben. 

– Hogyan áll az autópálya le-
hajtó ügye?

– A kiviteli terve elkészült, az 
engedélyezések két-három hónap 
alatt lezajlanak, utána születik a kor-
mányzati döntés a kivitelezésről. És 
várhatóan 2022-ben elkezdődhet az 
építése. Ez állami beruházás, tehát 
nem rajtunk múlik.

– Rengeteg ügyről beszéltünk, 
számtalan döntési helyzettel. A 
jogszabály szerint a polgármester 
egy személyben vezeti az önkor-
mányzatot. Hogyan működik 
ebben a helyzetben a testület, 
hogyan születnek a határozatok?

– A képviselőkkel heti egy alka-
lommal tartunk online-értekezletet, 
előtte a jegyző kiküldi a határozati 
javaslatokat, az alpolgármester ösz-
szegyűjti a bővebb információkat, 
amiket ugyancsak megkapnak a kép-
viselők. Az értekezleten ismertetem

de a lehetőség megvan, hogy az em-
berek egymás iránti kapcsolatában 
a szeretet és a türelem jobban érvé-
nyesüljön.

– Említette a védekezés fon-
tosságát. A pátyi önkormányzat 
mit tett a megelőzés érekében? 

– Úgy gondolom, jól felkészül-
tünk a védekezésre. A helyi egész-
ségügyi dolgozóknak biztosítottunk 
védőfelszerelést. Az év végére a Hi-
vatal Ügyfélszolgálati irodájában 
és az egészségügyi intézményekben
levegő sterilizáló germicidlámpát 
szereltünk fel. Március-április folya-
mán megszerveztük a pátyi idősek 
ellátását hivatali dolgozókkal és ön-
kéntesekkel. Vásároltunk PCR-tesz-
tet az egészségügybe, az oktatásban 
és a hivatalban dolgozóknak. És je-
lenleg is újabb helyi támogatásokról 
tárgyalunk a képviselő társaimmal. 

– Milyen kereteket ad az idei 
költségvetés? Februárban javá-
ban számolnak az önkormány-
zatokban. A jelen makro- és mik-
rogazdasági helyzet nem biztat 
kiemelt önkormányzati költség-
vetéssel. Pátyon mi várható?

– A korábban megszokott 2,5–3 
milliárd helyett most 2 milliárddal 
számolunk, ami nem azt jelenti, 
hogy ennyivel biztosan csökkennek 
a bevételeink, de alapelvem, hogy 
csak arra tervezünk, ami biztos be-
vételt jelent. És most ez a biztos, de 
reménykedünk, hogy év közben lesz-
nek még plusz-bevételeink.

– Miből adódik ez a komo-
lyabb csökkenés?

– Az iparűzési adót nem látjuk 
tisztán, mert ugyan a Kormány 
visszapótolja, a vállalkozásoknál elen-
gedett adót, de a pandémia miatt 
nem kellett a cégeknek beadni adó-
előleget, illetve vannak, amelyeknek 
csökkent a forgalma vagy elköltöztek 
Pátyról. Az ipari parkban folyamatos 
a mozgás: volt, aki elköltözött és 
volt, aki jött, de a friss cégek adóival 
ilyenkor még nem tudunk számolni. 
Ezen felül a tavalyi különleges év 
volt, mert 350 millió forinttal több 

nyertünk pénzt új járda építésére 
a Rákóczi utca teljes hosszában

 A jelenlegi helyzetben a legfontosabb 
mégis csak az egészség
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a témát, s megszavaztatom, s csak 
utána írom alá. Ha egy előterjesztés 
nem kap többséget, akkor vagy nem 
írom alá, vagy változtatunk rajta, 
hogy a többség el tudja fogadni. A 
két hónap alatt, amikor nem tudtam 
bejárni, Somogyi Farkas Tamás al-
polgármester helyettesített. Ő tar-
totta a frontot, s derekasan megállta 

a helyét, pedig hirtelen mélyvízbe 
került. 

– Polgármester úr! Mit kívánna 
2021-re Pátynak, a pátyiaknak?

– A jelenlegi helyzetben a legfon-
tosabb mégis csak az egészség, így 
azt kívánom minél jobb egészségi 
állapotnak örvendjenek a pátyiak, s 
az önkormányzat ehhez minél több 

segítséget meg tudjon adni. Emellett 
kívánom, hogy a nehezebb körülmé-
nyek ellenére elképzeléseink jelentős 
részét sikerüljön megvalósítani, 
vagy elkezdeni. És kívánom, hogy a 
közösségek megtartó erejét megta-
pasztalva javuljanak kapcsolataink.

Szádváriné Kiss Mária

Páty község 2021. évi konszolidált költségvetési mérleg főösszege 1 975 361 122 Ft, mely a bevételeket tekintve 
502 246 075 Ft állami támogatásból, 734 000 000 Ft tervezett adó bevételből, 110 315 047 Ft működési 
bevételből, 28 800 000 ingatlan értékesítésből származó bevételből, valamint az előző évek maradvá-
nyaként áthozott 600 000 000 Ft-ból tevődik össze.

KÖLTSÉGVETÉS 2021

A közhatalmi bevételek esetében 100 millió építmény-
adót, 26 millió kommunális adót, 56 millió telekadót, 
550 millió iparűzési adót, 500 ezer talajterhelési díjat 
és 1,5 millió egyéb adóbevételt terveztünk.

Az Önkormányzat kiadásai tekintetében személyi 
és dologi jellegű kiadásokra 574 296 345 Ft-ot  mely 
tartalmazza az előző évek fordított áfáját is 150 millió 
forint értékben , ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen 
– önkormányzati hatáskörben adható támogatások, 
segélyek, iskolakezdési támogatás 12 000 000 Ft-ot 
tervezett. Beruházásokra 149 148 735 Ft-ot, míg fel-
újításokra 84 033 724 Ft-ot irányzott elő az Önkormány-
zati költségvetés

Az intézmények finanszírozása tekintetében jelentős 
költségcsökkentéseket hajtottunk végre. A Polgármesteri 
Hivatal számára 272 039 765 Ft forrást terveztünk, 
melyből a központi költségvetés idén 111 744 750 Ft 
állami támogatást biztosít. 

A Pátyolgató Óvoda részére 331 163 249 Ft-ot, mely-
nek állami támogatás része 210 895 930 Ft, a Dédelgető 
Bölcsődének 59 823 796 Ft-ot, míg a Művelődési Ház 
és Könyvtár kiadásaira 55 000 000 Ft-ot tervezett az 
önkormányzat, melyhez az állam 17 535 770 forinttal 
járul hozzá. A költségvetés a településüzemeltetésre, a 
PVK Nonprofit Kft. részére, tavalyihoz képest szintén 
jelentős csökkentéssel, 125 millió forint támogatási ösz-
szeget tartalmaz.

A költségvetési főösszeg idén 1 milliárd forinttal 
kevesebb mint 2020-ban, melynek oka a bevételek, 
valamint az előző évek maradványának csökkenése. A 
bevételek és a tavalyi évről áthozott kevesebb maradvány 
miatt az idei évben az előző évekhez képest kevesebb 
fejlesztésekkel számolunk. 

–

–

– 

Páty Polgármesteri Hivatal

Az idei tervezett beruházások egyike egy ipari kom-
posztáló megépítése egy vállalkozással közösen, melyre 
az Önkormányzat 70 millió forintot szán. Számításaink 
szerint ezzel a fejlesztéssel megoldást találunk a január 
elsejével bevezetett égetési tilalom okozta nehézségekre.

Idén folytatódik a tűzoltó szertár felújítása is. A tavalyi 
22 millió forint után, idén további 15 millió forintot 
szánunk az épület további felújítására. Reméljük, idővel 
méltó helyük lesz az Önkéntes tűzoltóknak.

Egy belügyminisztériumi pályázatnak köszönhetően 
folytatódnak a járdafelújítások is a főút mentén, melyre 
idén 40 millió forintot költ az Önkormányzat.

2021-ben folytatódnak a csapadékvíz elvezetések ter-
vezései, és a DAKÖV Kft. bérletidíj terhére folytatódnak 
a víz és csatorna építések a település különböző pontjain. 

Terveink szerint idén elindul a már sokak által nagyon 
várt helyi buszközlekedés is, melynek beindítására és 
üzemeltetésére idén 35 millió forint forrást tettünk félre.
Az év első felében még biztos csak korlátozottan lehet 
majd rendezvényeket szervezni, és a sportélet sem indul 
be teljesen. Ennek ellenére idén is támogatjuk a helyi 
civil- és sportszervezeteket összesen 15 millió forinttal.  

Reméljük, az idei évben újra helyre áll a járvány miatt 
leállt gazdaság működése, és a jövő évben újabb, komoly 
fejlesztésekhez kezdhetünk hozzá.
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2021. január 21-én a Pátyi Polgármesteri Hivatal épületében Székely László polgármester és Somogyi Farkas 
Tamás alpolgármester köszöntötte az Önkormányzat nevében a 2021. év első pátyi újszülöttjét és szüleit, 
Tomkó Borit és Nyilas Zoltánt.

KISLÁNY AZ ÉV ELSŐ PÁTYI BABÁJA

Az Önkormányzat nevében egy kisebb ajándékcso-
magot is kapott a büszke apuka, aki a járványhelyzet miatt 
egyedül érkezett és vette át az ajándékot.

Tavaly 79 gyermek született településünkön, az idei 
év első pátyi babája, Nyilas Janka Gabriella január 4-én 
hajnali 1 óra 4 perckor született. Jó egészséget és nagyon 
sok boldogságot kívánunk az egész családnak!

MSK z

Érezzük, hogy mindenki fáradt, unja a korlátozásokat, 
szeretné visszakapni a szabad életet, de vár. Türelmesen. 
Feltehetjük a kérdést: -mire várunk? Egy kormány által 
megnyomott “zöld” gombra? Egy világfelszabadító 
“igen”-re? Talán mi sem tudjuk. Olyan, mint régen…., 
valószínű nem lesz már. Ennek fényében gondolko-
dunk, tervezünk, remélünk.

Új irányokat nem jelölünk ki, de egyet biztosan 
tudunk: a közösség ereje most mindennél fontosabb. 
Ha lehet, ha engedik, jöjjünk össze, beszélgessünk, 
csempésszünk mosolyt, örömöt az emberek arcára. 
Ezt szeretnénk 2021-ben. Hamarosan jelentkezünk egy 
kisebb igényfelméréssel, amiben a lakosság rendezvé-
nyekhez való hozzáállását szeretnénk megtudni.

PÁTY – KÖZÖSSÉG – SZERETET

Kérjük, szánjanak rá pár percet, segítsék ezzel is a 
kételyek eloszlatását. 

Őszintén reméljük, hogy hamarosan találkozunk!

Idei rendezvényeinkre határozott céljaink, elképzeléseink vannak ugyan, de a bizonytalanság áthat minket 
is. Felelősséggel nehéz tervezni. Mindennél fontosabb az emberek, a Művház vendégeinek biztonsága, 
egészsége, ugyanakkor most van legnagyobb szükség a feltöltődésre, kikapcsolódásra. 

A Művház csapata
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BEIRATKOZÁS A 2021/22 NEVELÉSI ÉVRE
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (I.14.) határozata alapján 
a 2021/2022 nevelési évre a 

beiratkozás időpontja 2021. április 26–27., 8.00–17.00 óráig.

Kötelező 2021 szeptemberétől óvodába járniuk azoknak 
a gyermekeknek, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik a 
3. életévüket. A beiratkozásra várjuk még azok jelent-
kezését is, akik 2021. december 31-ig betöltik a 3. élet-
évüket.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
1. A gyermek személyazonosítására alkalmas, a 

gyermek nevére kiállított személyi azonosító 
(születési anyakönyvi kivonat).

2. A gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány 
(lakcímkártya).

3. A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló 
hatósági igazolványa (személyi igazolvány és 
lakcímkártya).

4. A gyermek hatósági igazolványa (TAJ kártya).
5. Orvosi igazolás (közösségben nevelhető, oltásait meg-

kapta).

A tervezett nyílt napokról a későbbiekben az óvoda 
honlapján, www.patyolgatoovoda.hu oldalon tudnak 
tájékozódni.

Demény Erika – Óvodavezető

OKTATÁS

2017-ben csatlakozott óvodánk a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium által meghirdetett „Biztonságos Óvoda” 
programhoz. A program elsődleges célja az óvodások 
felkészítése a biztonságos közlekedésre. Több szakmai 
programon is részt vettünk, melynek során kollégáink 
felkészítést kaptak, gyermekeink pedig változatos prog-
ramokon szereztek tapasztalatokat. Napocska csopor-
tunk májusban egy játékos feladatlap kitöltésével adott 
számot a berögzült közlekedéssel kapcsolatos ismere-
tiről. Ennek eredményeképpen a Pátyolgató Óvoda 
ismét elnyerte a kitüntető BIZTONSÁGOS ÓVODA 
címet.

Ismét „Biztonságos Óvoda” lettünk 

A NAPOCSKÁSOK SIKERE

Demény Erika – Óvodavezető
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Gondoltad volna, hogy a méhek télen nem alszanak, ellenben a hideg beköszöntével összebújnak, és 
úgy melegítik egymást? A méhfürt közepén pihen a királynő is, a takaró méhek pedig cserélgetik egymást, 
hogy ne fagyjanak meg, miközben éhségüket mézzel csillapítják. A téli álmot alvó állatokkal kapcso-
latban sok téves hiedelemmel találkozhatunk.

A mókus is aktívan tölti a telet, a fák tetején készí-
tett fészkében szunyókál, időnként felébred, eledelét 
pedig odvába gyűjti. A medve nem hibernálja magát, 
csak pihen, igaz ritkán, de ő is felébredhet. A hüllők, 
ízeltlábúak többnyire üres gyomorral vonulnak el a 
fagy elől, megmerevednek, ellenben pl. a kígyó vagy a 
teknősbéka előbb jóllakik, és a téli álom alatt ezt lassan 
megemészti. Van, aki teljesen lehibernálódik, miután 
keresett magának egy melegebb zugot, ilyen például a 
pele, az ürge vagy a sün.

Az óvodában sok érdekességgel megismertettük a 
gyerekeket, sőt, mi magunk, pedagógusok is tanultunk 
a háromhetes „téli álom” projektünk során. Izgalmas 
versekkel, mesékkel, vidám dalokkal tarkítottuk nap-
jainkat. Első héten a szívecskések rajzaival dekoráltuk 
a csoportot, a szülők csodálattal szemlélték gyerekeik 
alkotásait. Mivel a denevérek szintúgy lelassítják szer-
vezetüket a télre, ezért őket is megpróbáltuk ábrázolni; 
papírpohárból készítettünk barlangot, amiben lógva 
pihennek a megrajzolt, kivágott ragadozók. Hamaro-
san elbúcsúzunk a téli álmot alvó állatoktól, hogy a 
varázslóvilágba belépve kezdjük a farsangi időszakot 
csoportunkban.

A szívecskéseknél

TÉLI ÁLOM 

Ribényi Krisztina
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www.bocskaisuli.hu

BOCSKAISOKKKOKTATÁS

A januári napsütésben gyakran repkednek a suli ma-
darai az etetők körül. Egyik délután, egy lelkes gyerek-
csapat (2.b tanulói), Czajlik Gabi néni irányításával 
feltöltötte a még novemberben kihelyezett házikókat. 
Különféle magvak, madárkalács és ízletes gömbök ke-
rültek a gyakran látogatott etetőkbe. Legtöbb esetben 
a létrára felmászva tudták pótolni a változatos enni-
valót. A gyerekek boldogan vettek részt a munkában. 
Madaraink nagyon hálásak. 

MADARAINK VÁRJÁK AZ ELESÉGET
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Hangulatos, szép udvar, árnyat adó, nagy fákkal – több száz diák második otthona. A pátyi Bocskai 
István Általános Iskola épülete körül már csak egy iskolakert hiányzik!

Büszkén kijelenthetjük, hogy iskolánk nagyon szép 
természeti környezetben található. Magasra nőtt fák 
és terebélyes bokrok veszik körbe az épületet már több 
évtizede. A növények éke a magasra nőtt, terebélyes 
lombú platánfa, mely minden évszakban gyönyörű. 
Hatalmas lombja alatt szívesen játszanak diákjaink, a 
nyár közeledtével jó hűsölni alatta. Az évek során egyre 
több növénnyel bővül udvarunk, szülők, gyerekek és 
tanárok együttes munkája eredményeként. 

Valami mégis hiányzik. Egy iskolakertről álmodunk, 
melynek megvalósításához már megtettük az első lé-
péseket. Az ÖKO munkacsoport tagjai teljes erőbe-
dobással dolgoznak rajta. Pályázatot nyújtottak be egy 
haszon-, illetve dísznövényekkel teli kert létrehozásá-
hoz. (Zabosfa ÖKO kert) Egy kedves szülő szintén 
megálmodta és el is készítette a tervrajzot. Zugor-Bitter 
Gabriella kertépítő, aki már előzőleg is sokat segített 
környezetünk szépítésében, alakításában. Udvarunk 
adottságai megfelelnek álmunk létrehozásához. Tervez-
zük továbbá egy öntözőrendszer kialakítását és kom-
posztáló edények kihelyezését. A kert megvalósítása 
nem kis anyagi befektetés. Alapítványunk még alaku-
lóban van. Bízunk benne, hogy a bejövő összegből egy 
részt az iskolakert létrehozására tudunk majd fordítani.

EGY CSODÁS KERTRŐL ÁLMODUNK…

 Silingi Anna
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A Waldorf-iskolák kerettantervében több olyan tantárgyat is találhatunk, ami a hagyományos oktatást 
ismerők többsége számára különlegesnek tűnhet. Korábban már írtunk az euritmiáról, a Bothmer-
gimnasztikáról. Mostani írásunkban az ötödik osztályban kezdődő fafaragás tantárgyról ejtünk néhány 
szót a magyar Waldorf-iskolák kerettanterve alapján.

FAFARAGÁS - EGY KÜLÖNLEGES TANTÁRGY A PÁTYI WALDORF ISKOLÁBAN

A Waldorf-pedagógiában különösen fontos a ter-
mészet és a természetes anyagok megismerése és hasz-
nálata. A harmadik osztályban a mesterségek epocha 
során már találkoztak a fával a tanulók, hiszen a ház-
építés során is jellemzően ez volt az alapanyag. Ötödik 
osztályban megjelenik a kertművelés, a fafaragás is, 
melyek a gyermek fizikai, lelki és intellektuális válto-
zásait ragadják meg, minden osztályfokon az aktuális 
életkornak megfelelően.

Ötödik osztályban a gyerekek megismerkednek a 
fafaragás alapjaival, a felhasznált fafajták tulajdonsá-
gaival és különbségeivel. Megismerik a fafaragáshoz 
használatos alapvető eszközöket, s emellett az aszta-
losság néhány fogása (fűrészelés, ráspolyozás, csiszolás) 
is benne van az órák anyagában. A fafaragás a külön-
féle fafajták megismerése mellett azok tulajdonságaira 
vonatkozó tapasztalatokat is nyújt a gyermekeknek. 

A feladatok során előbb a kérget és gallyakat 
használják különböző alakzatok, varázslatos állatok, 
törpék, juh és pásztor készítésére, valamint kéregcsó-
nak építésre. Később pedig egyszerű evőeszközöket 
(keverőkanalat, habverőt, kiskanalat, papírvágó kést) 
faragnak, és megtanulnak egyszerű illesztéseket készí-
teni. 

A hatodik és hetedik osztályban már bonyolultabb, 
hosszabb munkaidőt igénylő munkafolyamatokat vé-
geznek, valamint a faragókés mellett a faragóvéső is 
előkerül az eszköztárból. Mindenki lehetőséget kap 
arra, hogy a kereteken belül saját ötleteit megvaló-
síthassa. A készülő munkadaraboknál a szép, igényes 
kidolgozottság mellett fokozottan figyelnek a használ-
hatóságra is. Az órákon a gyakorlatban ismerik meg az 
egyenes és görbe (homorú és domború) formák kimun-
kálási módjának különbségeit. A szerszámokat gya-
korlottan és biztonságosan használják, és ismerik az 
anyagok megfelelő megmunkálási módját. Mindennapi 
életben használatos tárgyakat, pl.: keverő- és főzőkana-
lat, paletta-kaparót, liszteslapátot, stoppolófát, bunkót, 
fakalapácsot, ültetőfát stb. készítenek. A hetedikesek-
nél már a fizika és a mechanika alapjai is részét képezik 
a fafaragásnak. A gyermekek a fizikából szerzett me-
chanikai ismereteiket alkalmazni tudják a használati 
tárgyak készítésében. Mozgatható játékállatokat ké-
szítenek, ügyelve a mozgás valódiságának kimunká-
lására is. Megtanulják a külső és belső formákat megfelelő 
módon kidolgozni. A hornyoló véső, a lombfűrész hasz-
nálatának elsajátításával megismerkednek az ácsmunkával. Fotó és szöveg: Győr Sándor 

Nyolcadik évfolyamon az a cél, hogy a diákok meg-
tanulják egy tárgy készítésekor az elvégzendő munka-
szakaszok legoptimálisabb sorrendjét. Ekkor már na-
gyobb közös munkákra is vállalkozhatnak.

Amennyiben részletesebben is megismerkednének 
iskolánkkal, ajánljuk a jelentkezési folyamathoz kap-
csolódó utolsó, február 25-én 18:00-kor kezdődő tájé-
koztató estünket. 

A 2021/22-es tanévre a jelentkezési lap leadási 
határideje: 2021. február 28. 

További információk az iskola honlapján talál-
hatók: www.patyiwaldorf.hu  
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Verses-zenés borkóstoló, rögtönzött műveltségi vetélkedővel fűszerezve: így ünnepeltük Pátyon a magyar 
kultúra napját 2020-ban. Kiss Eszter pátyi származású színművész összeállításában, Németh Pákolitz 
Tamás közreműködésével remek hangulatú programon lehettünk együtt szép számmal a Közösségi Házban. 
Csoportokat alkotva, összesúgva ötleteltünk a feladványokon, s egymás mellett sorakozva, boldogan 
koccintottunk a pincében.

Idén január 22-én erre a személyes találkozásra is em-
lékeztünk. A Himnusz születésnapját 1989 óta ünnepel-
jük a magyar kultúra napjaként. Azóta csak 2021-ben 
nem ünnepelhettük közösségben, a szigorú veszélyhely-
zeti szabályok ugyanis nem tették lehetővé, hogy a 
kultúra színterei nagyszabású programokkal készül-
jenek szerte az országban, hiszen ajtaik zárva voltak.

Az online térben ugyanakkor hatalmas kínálat várta 
(illetve várja, mert ezek zömmel visszakereshetők) az 
érdeklődőket. Nemzeti kultúránk gazdag kincsestárá-
ból számtalan gyöngyszem került elő, s nemcsak a 
Müpa, a nagy kőszínházak vagy az Operaház jelent 
meg kiváló online-közvetítésekkel ezen a napon, hanem 
például a biatorbágyi művelődési központ facebook-
oldalán is találhattak csemegét: Kiss Eszter és Németh 
Pákolitz Tamás kultúrtörténeti barangolása nemzeti 
imádságunk letisztázásának évét, 1823-at állította a kö-
zéppontba.

A magyar kultúra napján kiemelt figyelmet kapnak 
jelenünk értékei is, számos állami és szakmai kitün-
tetést adnak át ezen a napon a kultúra szolgálatában 
állók munkájának elismeréseként. Az aktuális kulturá-
lis évfordulók ugyancsak szerepet kapnak az ünnep-
ben és az év során: többek között 2021-ben Pilinszky 
János születésének 100., Bartók Béla 140., Liszt Ferenc 
210. évfordulójára emlékezünk, s idén 120 éves a ma-
gyar film. Érdemes az ezekhez kapcsolódó online 
tartalmakat is figyelni, s reméljük jelenléti formában is 
tarthatunk hamarosan kulturális rendezvényeket. A 
kis csoportok is a virtuális térben próbálnak fennma-
radni, mert valahogy meg kell élnünk a közösséget, 
hogy kultúránkat építeni tudjuk, amint meg kell él-
nünk a hagyományainkat is, hogy fönnmaradjanak, s 
át tudjuk adni a következő nemzedéknek. A hihetet-
lenül hangos virtuális zajban nehéz eligazodni, így aztán 
nem árt figyelmezni régiek szavára, például Németh 
László gondolatára: „A műveltség nem ünneplőruha, 
amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a 
kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyverzete.”

MSK z

Az online térben ugyanakkor hatalmas kínálat 
várta (illetve várja, mert ezek zömmel 

visszakereshetők) az érdeklődőket

Emlékezünk

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA



2021. február

MÚLTIDÉZŐ

Múltidéz
ő

Köszönöm mindazok jelentkezését, közreműködését, akik a januári felhívásra válaszolva képet 
juttattak el, valamint az adatolásban segítettek, hogy az ötvenes évek óvodásairól bővebb információval 
szolgálhassunk az érdeklődőknek.

2. KÉP – Ezen a képen 1955-ben a „Túlsóvég” apróságai kíséret nélkül indulnak 
az óvodába az ötéves Besnyi Elvira – a kép kölcsönzője – vezetésével. Tőle 
jobbra Bognár Bandi, Kerék Márti, Besnyi Andris és Besnyi Lajos. A nyakukba 
akasztott óvodás táska mutatja, hogy ők „délisek” voltak, és önállóan 
közlekedtek az óvoda és az otthonuk között.

1. KÉP – Ez a fotó 1952-ben készült, Kiss Jánosné Izsó Teréz adománya. A kép 
bal oldalán ő áll, mert ő volt az egyik dajka, a jobb oldalon Szakács Lajosné 
Bözsi néni. A felső sorban kendőben Nyitrai Lajosné Simon Böske néni a 
szakácsnő, mert 1951-52-től már időszakos napközi is volt. Ez azt jelentette, 
hogy márciustól novemberig az „egész naposak” ebédet kaptak. A téli hónapokban 
viszont mindenki „délis” volt. A középen ülő Ica óvó néni a két dadus segít-
ségével foglalkozott az 1946-49 között született apróságokkal. A közel hetven 
gyermek nevét nem tudjuk felsorolni, de akit felismerünk, az talán segít a 
többiek megnevezésében.
Lentről felfelé és mindig balról jobbra haladva írjuk a felismert gyermekek 
nevét:
1. sor – 4. Peregovits Margitka, 5. Zabó Marika, 6. Kovács Gizike, 7. Junek Márti, 

8. Krausz Eta,
2. sor – 2. Szolnoki Erzsi, 5. Buzár Józsi, 6. Zabó Rózsi, 8. Szakács Lajcsi, 9. Krén 

Erzsi, 16. Szűcs ?,
3. sor – 5. Polgár Margit, 9. Silingi Magdi, 11. Varga Kató, 13. Finta Öcsi, 14. Kovács 

Feri, 15. Bottyán Magdi,
4. sor – 6. Túri Marika (Ica óvó néni mellett), 10. Lukácsi Karcsi,
5. sor – 1. Peregovits Sanyi, 2. Illés Laci, 3. Molnár Klári, 4. Únyi Erzsi, 5. Szonoki 

Pityu, 7. Bakonyi Juliska, 10. Németh Erzsike, 11. Patai Éva, 13. Kovács 
Gyuszi, 14. Monori Vali. 

Az 1945-46-os év így is fehér folt marad, mert csak 
két embertől hallottam arról, hogy közvetlen a háború 
után ideiglenesen a Várady-kastélyba járt óvodába, Landi 
Lajosné Polgár Ilonka emlékszik arra a képre, hogy a 
terasz lépcsőjén ülnek Czuczor Márta néni körül, de 
sajnos ezt a fotóját nem találja. Ha a 40-41-42-ben 
születettek közül valakinek megvan ez a felvétel, kérem, 
jelentkezzen! Ez igazi kuriózum lenne!!!

Az új vezető óvónő Meggyesi Ilona (később Zachár 
Lászlóné) 1947 májusában érkezett Pátyra édesapjával 
a felvidéki Kassáról – a Magyar Királyi Közművelődési 
Minisztériumi kinevezésével – a szolgálati lakásba köl-
töztek be. Az ő első óvodásai a negyvenes évek elején, 
közepén született gyermekek lehettek, de sajnos erről 
sincs képünk! 

Ha valakinek van, kérem, jelezze!

ÓVODAI DOLGOZÓK, ÓVODÁSOK AZ 50-ES ÉVEK ELSŐ FELÉBEN

1 

2 
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Szabó Andrásné – Páty Faluközösségért Alapítvány

3. KÉP – A harmadik kép 1954-55-ös évben készült, kölcsönzője László Béla, 
az őáltala adatolt módon tesszük közzé.
Óvónő: Zachár Lászlóné Meggyesi Ilon Ica néni. 
Dadusok: Szabó Lászlóné Manci néni, Szakács Lajosné Bözsi néni.
Óvodások, akiket felismert: 
Alsó sor: Mucsi Erzsi, Kovács Gizi, Kerék Gizi. 
Középső sor: Besnyi Elvira, László István, Bakonyi László, Simon Gyula. 
Felső sor: Krén Joli, Mészáros János, László Béla, Vass Mária?.

Kedves érdeklődők! Elő a szemüveget, a nagyítót, és búvárkodjanak! Ha tévedést, vagy hiányt észlelnek, 
esetleg képet szeretnének közzétenni, kérem hívjanak a 06-30-680-2448 számon. Előre is köszönöm a vissza-
jelzést!

4. KÉP

5. KÉP

6. KÉP

 – A negyedik kép az 1955-56-os tanévből való, kölcsönzője és adatolója 
ugyancsak László Béla. Itt a fiatal Vázsonyi Kató óvónő látható, akit 1955-ben 
neveztek ki. A két dadus mellett áll Monori Józsefné Pintér Irén, akit szintén 
ebben az évben alkalmaztak konyhai munkára.
1. sor – (alsó), balról jobbra haladva. Szeitz István, Varga József, Hajdú Gyula, 

László Béla, Szabó Endre, Bálint István,
2. sor – Krén Jolán, Kivács Gizella, Vass Mária?, Kóczán Ágnes, Besnyi Elvira, 

Bálint Éva,
3. sor – Pásztor Béla, Besnyi Margit, Bakonyi László, 
4. sor – (felső) Mucsi Erzsébet, Udvardi Tibor, Silingi Mária, Urbán István, 

Moldován Jenci, Polgár Erzsébet.

 – Az ötödik kép valószínű 1957 tavaszán készült. Kölcsönzője és 
adatolója Vanyekné Pfitzner Erzsébet. Fentről lefelé és balról jobbra haladva:
1. sor – 1. Gergely Márta?, 2. Keszler Ferenc, 3. Kohári Sári, 4. Pfitzner Erzsébet, 

5. Révész Ica, 6. Kerék Gizike, 8. Slégl Laci, 11. Juhász István?,
2. sor – 2. Bálint Éva, 3. Papp Zoli, 5. Szántó Laci, 6. Lepsics Józsi, 7. Kont Kati, 8. 

László István, 11. Pásztor Sándor, 12. Silingi Aranka?, 13. Dorogi István,
3. sor – 6. Silingi Ilonka, 7. Szakács Zoli, 14. a kis szemüveges talán Buzár Tibi,
4. sor – 5. Bálint István, 6. Fekete Zsuzsi, 7. Kont Feri, 10. Iván Erzsi, 11. Muzsik 

Ilonka

 – A hatodik kép kölcsönzője és adatolója Platzné Tóth Erzsébet
Felső sor balról jobbra: Hemelei Gyula, Száki Sándor, Bálint János, Lukácsi József, 
Papp Mária, Fekete Ilona, Ica óvó néni kezében Udvardi Márta, Kaderer Emilia, 
Czentár László, Nagy István, Gacsói Károly, Döme Lajos, Besnyi Csaba,
Középső sor: Csodás Anna, Szakál Magdolna, Schlégli Ágnes, Furuglyás Péter, 
Mucsi Júlianna, Bilig István, Juhász László, Pálfalvi Katalin, Rónaszéki József, 
Sebestyén Katalin, Vékony Ágnes, Ladányi Magdolna,
Alsó sor: Vecsei József, Bereczki Béla, Wiedermann Teréz, Kecskés Julianna, 
Pásztor Júlianna, Szekeres Irén, Pátkai Mária, Tóth Erzsébet, Jámbor Júlianna, 
Kerék Jolán, Petrecz Sándor, Vanyek Géza. 

3 4
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Most egy 1805 évből való eredeti 
iratot szeretnék ismertetni az olva-
sóval, amely most, januárban 216 
éves. A dokumentum köteg hat 
lapból áll, valamint kemény elő- és 
hátlap borítja. Az előlap és hátlap 
színe talán sötét bordó, eléggé kopot-
tas felülettel. Az előlap felső felén 
sérülés látható. Ezen a helyen fel-
tehetően egy kapcsos mappazáró 
bőr, vagy hajlékony fémlemez zár 
lehetett, talán patent gombbal rög-
zítve. Ezt valaki kitépte, és ezért ke-
letkezhetett a sérülés. A lapok mé-
rete 350 mm magas és 210 mm 
széles ívek, az elő- és hátlapok 5-5 
mm-rel nagyobb méretűek. A lapok 
anyagát merített, vagy mártott pa-
pírnak vélem. A papírlapok meg-
sárgultak. A lapokon nyomtatott és 
kézzel írt latin nyelvű szövegek talál-
hatók, kisebb, nagyobb méretű be-
tűkkel. A papírlapok, és fedlapok 
erős, fehér színű zsineggel, cérnával 
vannak könyvkötésileg összeerősítve. 

S ez nem más, mint I. Ferenc magyar 
király (II. Ferenc német-római csá-
szár, az Osztrák-Magyar Monarchia 
első uralkodója) 1805-ös eredeti 
dekrétuma.

Mindjárt az első írott lapon, a 
cím alatt kézzel írt szöveg látható 
különböző címzetes nevekkel. A 
nyomdában készített dokumentum 
következő lapján a szöveg a II. 
Ferenc császár és király iniciáléjával 
kezdődik. A kép az N betűt tartal-
mazza, a háttérben egy várral, város-
résszel. A császári és királyi dekré-
tum nyolc fő részből áll, valamint 
„PRAEFATIO” Előszóból és a 
végén egy „CONCLUSIO” követ-
keztetés(?) fejezetből. A nyolc TÖR-
VÉNYCIKKELY különböző té-
mákkal foglalkozik, melyből a ne-
gyedik törvénycikkely fontos most 
a számunkra. A törvénytárban szóról 
szóra ez a szöveg magyarra fordít-
va megtalálható, így azt mellékelem:
1805. évi IV. törvénycikk a magyar nyelv 
használatáról

A hazai nyelv teljesebb kiművelésének 
előmozdítására, mely az 1792. évi VII. 
törvénycikk által is elrendeltetett, Ő ki-
rályi felsége jóváhagyásával határozták a 
karok és rendek:

1. § Hogy már ezen országgyűlésén az Ő 
szent felsége elé küldendő fölterjesztések, 
a szavak netalán előforduló kétértelmű-
ségének kikerülése végett is, hasábosan latin 
és magyar nyelven szerkesztessenek.

2. § Továbbá az ország törvényhatósága-
inak szabad legyen szintén a magyar 
királyi udvari kancelláriához küldendő 
fölterjesztéseket hasonlóképen latin s egy-
szersmind hazai nyelven kiállitaniok.

A Páty Faluközösségért Alapítvány a Községi Értéktár részét képező Helytörténeti Gyűjteményének 
Dokumentumok szekciója eddig közel 200 darab dokumentumot tartalmaz. Eddig a legrégebbi 
dátumú, eredeti dokumentumunk 1791 évből származik. Mivel a helytörténeti gyűjtésünk nem állt meg 
sosem, így a gyűjtemény darabszáma is egyre növekszik. Időről időre próbálunk bemutatni belőle egy-
egy érdekesebbet. Tesszük ezt azért, hogy a lakosok megismerjék a gyűjteményt, másrészt kapjanak 
kedvet a megtekintéséhez, használják szakdolgozatokhoz, egyéb tanulmányokhoz, kutatáshoz. 

„…latin és magyar nyelven szerkesztessenek.”

1805-ÖS KIRÁLYI DEKRÉTUM A HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYBEN

3. § Szabadságukban maradjon azon 
kívül azon törvényhatóságoknak, melyek 
azt tenni kívánják, a magyar királyi hely-
tartó-tanáccsal való levelezéseiket hazai 
magyar nyelven írni, s a törvényszékeken 
s perekben is a magyar nyelvet használ-
niuk.

4. § A hazai nyelvet használó ezen 
törvényhatóságoknak azután a magyar 
királyi helytartó-tanács ugyanazon nyelven 
válaszoljon; de a királyi Curia a magyar 
nyelven befejezett s hozzá föllebbezett perek-
ben most még ne legyen köteles ugyanazon 
nyelven határozni.

5. § Mivel pedig a magyar nyelv tanítása 
Magyarország határai között már az 
1792: VII. törvénycikk által a rendes 
tantárgyak közé soroztatott: Ő szent fel-
sége ezen törvénycikkely foganatosításáról 
gondoskodni méltóztatik.

18
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Az írott szöveg utolsó oldalán 
hitelesítés látható. A bélyegző 80 
mm-es átmérőjű, kör alakú papír-
bélyegző, melyen a császári címer 
van. A bélyegző alatt II. Ferenc 
császár és I. Ferenc magyar király 
eredeti, hiteles aláírása rejlik. A hite-
lesítés mellett három további eredeti 
aláírás látható, mégpedig: báró Er-
dődy József, Almásy Ignác, és egy 
ismeretlen aláírás. Az 1805-ben ki-
adott dekrétum ettől az időtől kezdve 
tág teret nyithatott a nyelvújítási 
mozgalmaknak.

A dokumentum megtekinthető 
a Közösségi Ház Helytörténeti gyűj-
teményében.

Czentár László

Gyakorlatilag megszűnik az általános, háromezer 
forintos illetékfizetési kötelezettség, ezáltal több iga-
zolás is ingyenesen beszerezhető. Január 1-től már 
nem kell illetéket fizetni a többi között a közös ház-
tartásban élésről, az életvitelszerű helyben lakásról, az 
élettársi kapcsolatról vagy a telephely alkalmasságáról 
szóló igazolás kiállításáért. A birtokvédelmi eljárásért, 
valamint a jegyzőnél tett bejelentésekért sem kell fizet-
ni, így például a kereskedelmi tevékenység bejelenté-
sért sem. Január 1-től nem kell eljárási illetéket fizetni 
az elsőfokú építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági 
eljárásokért (például építési, bontási, használatbavételi 
engedélyezési eljárás, a használatbavétel tudomásul 
vétele), illetve a közigazgatási eljárásban kiállított, nem 
díjköteles másolatokért, kivonatokért.

INGYENESSÉ VÁLT AZ ÁLLAMI ÜGYINTÉZÉS

Január 1-től évi másfél millió államigazgatási ügy intézése vált ingyenessé. Illetékmentesek az elsőfokú 
közigazgatási eljárások, így a cégeknek például ingyenes a korábban még 10 ezer forintba kerülő adó-
ügyi méltányossági kérelem is. 
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Házasság heti könyvajánló a Harmat Kiadó könyveiből:

Michalec Gábor: Viharálló szerelem
Kapcsolatmentő felismerések és tanácsok krízishelyzetekre

Mark Gunor: Férfiagy, női agy
Isten hozott egy jobb házasságban!
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Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy szigorúan tilos az avar és kerti hulladék, valamint egyéb hulladékok 
szabadtéri égetése, továbbá – a kezeletlen papír kivételével – a háztartási hulladékok tüzelőberendezésben 
történő égetése is. A tilalom megszegőivel szemben a Budakeszi Járási Hivatal, mint környezetvédelmi 
hatóság levegőtisztaság-védelmi bírságot szabhat ki.

ÉGETÉSI TILALOM

A hulladékok lakossági elégetése nagyon veszélyes 
az egészségünkre. Az ilyen égetés során kiáramló szén-
monoxid, nitrogén-oxidok, egyéb savas gázok és apró 
részecskék szív- és érrendszeri, valamint légúti megbe-
tegedéseket okoznak, továbbá csökkentik a szervezet 
ellenállóképességét a fertőzésekkel szemben.

A járványveszély miatt különösen fontos, hogy 
a lakosok saját háztartásukban ne égessék el a 
hulladékot. A kutatások azt bizonyítják, hogy a szeny-
nyezett levegőnek kitett embereket általában súlyosab-
ban betegíti meg a koronavírus. A hulladékok háztar-
tási égetése jogsértő, pénzbírsággal is sújtható, súlyosabb 
esetben pedig bűncselekménynek minősül.

A hulladékok égetésekor egyrészt számolnunk kell 
az anyagi összetételéből eredő káros anyag kibocsátással, 
másrészt a nem tökéletes égés, a relatíve alacsony ége-
tési hőmérsékletnél keletkező, illetve felszabaduló káros 
melléktermékek jelenlétével is. A műanyag tartalmú 
hulladékok égetése során nagyon sokféle, mérgező és 
rákkeltő hatású égéstermék keletkezik.

A dioxinok, a furán származékok, valamint a füstben 
jelenlévő fémek az égés során keletkező porral együtt 
leülepednek a talajra, a növényzetre, és a tápláléklánc 
révén is bejuthatnak az emberi szervezetbe.

2021. február

MIRE FIGYELJÜNK:
– Használjunk megfelelő tüzelőanyagot 
   (hasított, lehetőleg száraz tűzifa, 
   fabrikett, fapellet, kezeletlen papír)!
– Használjunk a lakóingatlannak és az alkalmazott 
   tüzelőanyagnak megfelelő tüzelőberendezést!
– Ne égessünk hulladékot és erre hívjuk fel 
   a környezetünkben élők figyelmét is, 
   tekintettel az egészségkárosító hatásra!

Pátyi Polgármesteri Hivatal

A DélUtánt, az idős emberek lelkisegély szol-
gálatát minden nap 18 és 21 óra között ingyen 
hívhatják a 40 éven felüliek a 06 80 200 866-os 
telefonszámon. A fiatalabbakat chaten, e-mail-
ben és Skype-on várjuk.

www.delutan.hu 

TELEFONOS LELKISEGÉLY 

Jelentkezés életrajzzal és motivációs levéllel 
legkésőbb 2021. március 15-ig: info@delutan.hu

ÖNKÉNTESEKET KERES A LELKISEGÉLY SZOLGÁLAT

A DélUtán telefonos lelkisegély szolgálat önkénteseket keres, 
akik vállalják az ingyenes, kötelező képzést, és a havi 8 óra 
otthonról végezhető – nem fizetett – esti elfoglaltságot. 

A járványhelyzet miatt a  jogi tanácsadás még továbbra is telefonon vehető igénybe, 
SZERDÁNKÉNT 16-17 óra között az alábbi telefonszámon:
A tanácsadást továbbra is , az önkormányzat ügyvédje látja el.

 06-30-334-1892
dr. Jancsár György

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS

§ §
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dr. Kende Réka
ügyvéd

Jogos a kérdés.
Tanácsadás Okiratszerkesztés   Képviselet • •

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

Web: www.drkende.hu

22

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

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

AUTÓMENTÉS
DARUS AUTÓMENTÉS HELYBEN

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

Proviszer alkusz Kft.
BIZTOSITÁSI IRODA PÁTY

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

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

nyitva tartás:
h-sz-p: 13:00-19:00

k-cs: 9:00-19:00

2021. február

Pszichológia, Család– és 

Párterápia  

Miben segíthet a pszichológus:

 

Tanulási nehézségek esetén,  

Gyászfeldolgozásban 

Önértékelés, önbizalom 

növelésében 

Életvezetési tanácsadásban 

Miben segíthet a családterápia:

 
Ha állandósulnak, elmérgesednek, parttalanná válnak az  

otthoni viták; 

Ha családi kapcsolataiban tartósan boldogtalannak, 

magányosnak érzi magát; 

Ha fél a családi kapcsolatok szétesése, elvesztése miatt; 

Ha úgy érzi, eredménytelen gyermeknevelési 

kérdésekben; 

Feldolgozatlan veszteségek (válás, halál) alkalmával 

Hívjon bizalommal! 

Szilágyi György, 06-30-9-2222-84 



PÁTY 
KÁRTYA

Csatlakozz TE is!

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

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

PÁTY
KÁRTYA

Minta Domonkos

 
www.facebook.com/patykartya 

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

Csatlakozz elfogadóhelynek vagy igényeld vásárlóként!
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AZ ÖN HIRDETÉSÉNEK HELYE!

Páty Önkormányzatának lapja

Bővebb információk:

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

szamitogeporvos.wordpress.com           

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

ifj. Lukács Gábor
 Páty
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Waldorfos fafaragók alkotása

Pátyolgatós kezek munkái
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