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BEKÖSZÖNTŐ

Az egészségügyi vészhelyzet kapcsán Páty Község Önkormányzata mind az egészség 
védelmében, mind a vállalkozásokat segítendő számos intézkedést hozott az elmúlt 
hetekben.

Minden 65 évnél idősebb pátyi lakos számára igény esetén biztosítjuk a védőmaszkot, amit 
ki is szállítanak a PVK munkatársai. A Képviselő-testület döntése értelmében minden azt 
igénylő érettségiző pátyi diáknak is biztosítunk védőmaszkot, amiket szintén kiszállítunk.

Ezen felül ingyenes hirdetési felületet biztosítunk a megszorult pátyi vállalkozások számára 
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a Pátyi Kurírban, valamint online vállalkozói fórumot szerveztünk, amelyen szakértők ismertették a gazdasági 
mentőcsomag vállalkozásokra vonatkozó részleteit, továbbá a járványhelyzet kapcsán a kisvállalkozások finanszí-
rozási lehetőségeinek bemutatására is sor került.

Eddig 34 idős kért valamilyen segítséget (ebéd, bevásárlás, gyógyszer stb.) az Önkormányzattól, az itt felmerülő 
feladatokat 24 önkormányzati dolgozó és önkéntes látja el. Várjuk a további jelentkezéseket, minél kevesebb 65 év 
feletti honfitársunk menjen közösségbe!

A Tűzoltó Egyesület rendszeresen fertőtleníti a köztereket az Önkormányzat pedig biztosítja a szükséges 
fertőtlenítő szert, valamint a helyi gazdák adták kölcsön a permetező gépeket. Köszönet érte!

A gépjárműadó rendkívüli Gazdaságvédelmi Alapba történő átcsoportosítását Páty Község Önkormányzata 
készséggel vállalja és támogatja Magyarország közös teherviselése szellemében. Településünk esetében ez 30 millió Ft-ot 
jelent, ami a teljes költségvetésünk minimális hányada. (A sajnálatosan meg nem tartott rendezvények miatt fennma-
radó összegek ezt valószínű pótolják is.) Az iparűzési adó csökkenése viszont idén a kialakult gazdasági helyzetben 
biztosra vehető, ezért a költségvetés átcsoportosításán folyamatosan dolgozik a Hivatal és a Testület.

Településünkön a három idősotthonban több száz szépkorú él. Ezen otthonok ugyan nem önkormányzati 
fenntartásúak, de támogatásként, lakóik számára maszkokat és fertőtlenítő szert adományozott az Önkormányzat. 
Külön köszönet ezen idősotthonok személyzetének és fenntartóiknak a komoly munkájukért, információink 
szerint a helyi szociális intézményekben nem regisztráltak még fertőzöttet.

Vigyázzunk egymásra továbbra is! 

Székely László – polgármester

Önkormányzati hírek
Bocskaisokkk
Polevka Ágota
Pátyolgató Óvoda
Interjú 
A Zrinyi család I. rész
Visszatekintő
Értéktár
Múltidéző

– Sebestyén Hajnalka
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ÖNKORMÁNYZATI SEGÍTSÉG VESZÉLYHELYZETBEN

Reggelente napsütésre, madárcsicsergésre éb-
redünk, s a fák zöldje egyre színesedik, a ter-
mészet pompája az élet burjánzását üzeni, a 
májusi gazdagodást. Miközben a hírek között 
még javában a koronavírus vezet, a halálozás, 
a fertőzöttség, a társadalmi-gazdasági hatás…

Persze reménykedünk is, anyák napja és gye-
reknap környékén talán még inkább. Az biztos, 
az idei ünnepeink egészen különböznek az 
eddigiektől. Amint a mostani helyzetünk is egé-
szen más. Mondják, nemcsak veszélyt, lehető-
séget is kaptunk. Mire? Például őszintébben 
fordulni magunk, egymás és a Teremtő felé. Ne 
hagyjuk ki!

Lapunk  most is sokféle írással jelentkezik 
Páty jelenéből, a közeli és távolabbi múltjából, s 
ajánlom szeretettel, ígéret havában,

Szádváriné Kiss Mária – főszerkesztő MSK z
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Ez én vagyok, az én sorsom,
e mély sor a homlokodon:
bocsáss meg,
nem így akartam, ennyi lett,
ki sorsa ez, enyém, tied?
nem tudom.

és kopva, elomolva, mállva
két testünk visszaporlik lassan
egy testbe, egy porba, egy anyába.

Márai Sándor: Anya

Amit egy titkos kéz irat:
lágy arcod fonódott redője
bonyolult, fakult kézirat,
nézem, betűzgetem belőle:
mit írtak az évek, az élet?

Szobákban éjjel, idegen
tükrök előtt néha megállok:
nézd anyám, fiad idegen
arcán indulnak már a ráncok,
hasonlók, mint a tieden,



ÖNKORMÁNYZAT

Április 28-án ingyenes, online fórumot tartott Páty 
Község Önkormányzata és a Goodwill Consulting 
Fejlesztési Tanácsadó Kft.

Az ország jelenlegi járványhelyzete a pátyi vállalkozókat 
is komolyan érinti, ezért az önkormányzat fontosnak tartja 
lehetőségeihez mérten segíteni a helyi gazdasági szereplő-
ket. A fórum elején Székely László polgármester úr mondott 
köszöntőt, melyben hangsúlyozta, hogy az emberéletek után 
a gazdasági társaságok megmentése és a munkahelyek meg-
védése a legfontosabb feladat. A fórumon a több mint tíz 
résztvevő cég szakmai tájékoztatót kapott a gazdasági men-
tőcsomag részleteiről, megismerhette, hogy a pátyi vállal-
kozások számára milyen finanszírozási lehetőségek vannak 
a kialakult járványhelyzetben. 
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Általában évente találkozunk a testvértelepüléseink kül-
dötteivel, egy-egy nagyobb esemény, főként szabadtéri 
program, vagy a már hagyományosnak mondható vállal-
kozói fórum ad ürügyet az eszmecserére. 

A személyes találkozások mindig sok-sok élménnyel és ta-
pasztalatcserével járnak. Sajnos, a mostani világjárvány miatti 
veszélyhelyzetben csak a telefonos kapcsolatfelvétel lehetséges.

Április 20-án, hívtam fel a határon túli magyar testvér-
településeink vezetőit, hogy érdeklődjek felőlük, míg a német 
testvértelepülésünkkel  Szeren-
csére Kistárkányban, Kisszelmencen, Zsobokon -

 mindenki jól van és egészséges. Már ők is nagyon várják, 
hogy végre ismét a megszokott életüket élhessék. A magyar 
lakta települések védőfelszereléshez nehezen jutnak hozzá, 
de a helybéli ügyes kezű asszonyok rendre varrják a maszkokat. 
Az Önkormányzat nevében felajánlottam a segítségünket 
védőeszközök szállításában, melyet Zsobok és Kisszelmenc 
örömmel el is fogadott, s önkormányzatunk pedig már el is 
küldött. Az ukrán és román hatóságok támogatása ugyanis 
nem jut el a fővárostól távol lévő települések kicsiny közös-
ségeihez. Nekünk viszont kötelességünk, ha tudunk, segíteni 
a rászoruló nemzettársainkon, hiszen „minden magyar fe-
lelős minden magyarért”.

Reméljük, nemsokára személyesen, kézfogással üdvözöl-
hetjük egymást!

e-mail útján tudtam egyeztetni.
és Kirchheim

ben is

HOGY VANNAK A TESTVÉRTELEPÜLÉSEINK?

Somogyi Farkas Tamás – alpolgármester

Páty Község Önkormányzata köszöni az eddig jelentkező 
segítőknek a csatlakozását a felhíváshoz, illetve várja a továb-
bi felajánlásokat. A beosztások elkészítése folyamatos. Sokan 
jelezték, hogy munkával sajnos nem tudnak segíteni, de anya-
gi támogatást szívesen küldenének. 

Ennek érdekében létrehozott az Önkormányzat egy számla-
számot. Az erre befolyt összeget az idősek és a nehéz helyzetbe 
jutott családok támogatására és megsegítésére fogjuk költeni.

AZ IDŐSEK ÉS BAJBA JUTOTTAK MEGSEGÍTÉSE

Páty Község Önkormányzata
OTP Bank Zrt.
11742001-15390235-10050006
közlemény: közcélú adomány

Székely László – polgármester

Köszönjük!

ONLINE TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM 
PÁTYI VÁLLALKOZÁSOKNAK

Somogyi Farkas Tamás – alpolgármester

AJÁNDÉK MASZK AZ ÉRETTSÉGIZŐKNEK

A Kormány úgy döntött, hogy a járványhelyzet ellenére több 
európai országhoz hasonlóan az írásbeli érettségiket meg-
tartják. Ezért május 4-én a mi fiataljainknak is útra kellett 
kelni a már hetek óta nem látogatott iskolájukba.

Azért, hogy a védekezést mi is segítsük, az Önkormányzat 
felajánlott FFP2-es maszkot MINDEN idén érettségiző 
diák számára. A felhívásra végül több mint 50 érettségiző 
pátyi fiatal jelentkezett, akiknek a fejenként 2 db maszkot a 
PVK emberei vitték házhoz.
Hajrá, sok sikert!

A koronavírus járvány elsődlegesen az idős emberekre 
veszélyes. Az Önkormányzat fontosnak tartja, hogy 
maga is jobban odafigyeljen az idősebb lakosokra, és 
segítsen, lehetőségéhez mérten, a veszély enyhítésében.

Önkormányzatunk többféle módon is  kérte, hogy min-
den idős ember lehetőség szerint maradjon otthon. Aki kér 
segítséget, annak a bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban, meleg 
étel kihordásban az Önkormányzat segít. Ilyen esetekben 
sokszor elkerülhetetlen a segítővel való valamilyen találkozás. 
Azért, hogy ez a találkozás minél biztonságosabb legyen, az 
Önkormányzat minden 65 év feletti idős embernek, aki igényli, 
egy darab ingyenes, mosható maszkot biztosít, melyet a PVK 
munkatársai visznek ki. 

Jelenleg már több mint 240 idős lakótársunk élt is ezzel a 
lehetőséggel. A maszkok folyamatosan készülnek, melyek 
amellett, hogy biztonságot adnak a helyi időseknek, munkát 
és bevételt jelentenek egy helyi vállalkozásnak. 

INGYENES MASZK A 65 év felettiek számára

Székely László – polgármester

Aki még nem igényelte 
az ingyenes, mosható maszkot, 

az a -es 
telefonszámon megteheti. 

 06 23 555 531
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SEGÍTSÉG AZ IDŐSOTTHONOKNAK

Páty Polgármesteri Hivatala több mint 200 maszkot, több liter fertőtlenítőt és több száz 
gumikesztyűt juttatott el a községben működő idősotthonok számára. A jelenlegi járványban 
az idős emberek a legveszélyeztetettebbek, ezért Páty Község Önkormányzata kiemelten 
figyel az idős lakótársainkra.

Településünkön három idősotthon üzemel, amelyekben több száz szépkorú él. Egyet a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat üzemeltet, kettő pedig magán szociális intézmény (Naple-
mente Idősek Otthona, Levendula Ház – Idősek otthona). Ezen otthonok ugyan nem ön-
kormányzati fenntartásúak, de Székely László polgármester úgy döntött, hogy munkájukat 
segítendő, lakóik számára védőfelszerelést biztosít a Polgármesteri Hivatal.

Mindenki vigyázzon magára és jó egészséget!

Kristó Sarolta  – Jóléti és Szociális Bizottság,  elnök

Az újragondolás kapcsán mérlegeltük, figyelembe vettük, hogy:
- a veszélyhelyzettel kapcsolatban milyen többletkiadások merültek, 

merülhetnek fel.
- az intézményeink zárva tartásából eredően, milyen előirányzatokat 

tudunk átcsoportosítani, elvonni.
- milyen halasztható, átütemezhető tételek vannak.
- az elnyert pályázati pénzek elvesztése nélkül, az elkezdett beruházásokat 

hogyan, milyen ütemben folytassuk
 

Ennek értelmében minden olyan beruházást és támogatást, melyet még nem köt 
szerződés, vagy amelynek a kivitelezése és kifizetése nem történt meg, leállítottuk. 
Minden ilyen kiadás forrását áttettük az általános tartalék keretbe. 
Ezekről a költségekről a járvány elmúltával az akkori pénzügyi helyzetünk függvé-
nyében fogunk újra dönteni. Módosultak a támogatások és a felújítások, de leállí-
tottuk azokat a beruházásokat is, melyeket még nem kezdtünk el. Csökkent a 
Művelődési Ház és Könyvtár és az Óvoda költségvetése is.
 

A hazánkat is elérő járvány nem csak az emberek egészségét veszélyezteti, habár az a legfontosabb és az az első, de a 
gazdasági életünket is veszélybe sodorja, mely komolyan érinti az Önkormányzatunk működését is. Egyszerre kell 
megküzdenünk a járvány és a gazdasági visszaesés következményeivel. Védeni az emberek egészségét, és gondos-
kodni a családok megélhetéséről.

Járványügyi és az egészségügyi döntések mellett most már eljött az idő, hogy gazdasági döntéseket is hozzunk. Egy olyan 
2020-as költségvetésre van szükségünk, mely nem sodorja veszélybe a 2021-es működésünket sem. A Képviselő-testület 
ezért az április 30-án megtartott online ülésén áttervezte a 2020-as költségvetést.

2020-AS KÖLTSÉGVETÉS ÚJRA TERVEZÉSE

HULLADÉK HÍREK

A PVK Hulladék Ponton a SITT LEADÁSa bizonytalan ideig SZÜNETEL!
ZÖLD HULLADÉK:
Májustól visszaáll a zöld hulladék kezelés régi rendje. A PVK hulladékpontjára 
matricával ellátott (mindenki kapott a Depóniától), vagy zöld PVK-s zsákokat 
lehet leadni. Ezen felül kéthetente folytatódik a házhoz menő zöld hulladék 
szállítás, ahogyan az eddigi években is történt. Fontos, hogy zsákot vásárolni, 
az ügyfélfogadás szünetelése miatt a PVK-nál NEM lehet. 
Helyette a Töki utcai élelmiszerüzletben és a Gazdaboltban lehet megvenni 
a zsákokat, az eladó pontok a jövőben bővülni fognak. 
A zsákok továbbra is 550 forintba kerülnek.



PÁTYI POLGÁRMESTERI HIVATAL:

MŰVELŐDÉSI HÁZ, 
KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR:

PÁTYOLGATÓ ÓVODA:

-13.326.330.-

-23.609.100.-
-6.915.282.-
-1.325.000.-

-5.450.033.-
-50.500.000.-

Személyi juttatások és járulékai:                                        

Személyi juttatások és járulékai:                                       
Dologi kiadások:                                                                      
Beruházások:                                                                        

Személyi juttatások és járulékai:                                           
Dologi kiadások:                                                                 

A Képviselő-testület az önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosított
a) kiadási főösszegét: 2 915 378 226.- forintban
b) bevételi főösszegét: 1 522 528 061.- forintban állapítja meg.

A Képviselő-testület az év folyamán rendszeresen átnézi az adóbevételek alakulását és azok figyelembevételével dönt az 
eredetileg tervezett beruházások, támogatások, felújítások finanszírozásáról.   

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA:
-10.000.000.-
-48.641.100.-
-25.000.000.-
-9.407.545.-
-1.000.000.-
-3.561.709.-
-5.000.000.-
-6.000.000.-
-6.000.000.-
-1.500.000.-
-2.000.000.-
-2.000.000.-

Templomtér felújítás:                                                    
Egyéb közvilágítás:                                                          
3901 hrsz közvilágítás és villamos energia (becsült):            
Burgundiai játszótér:                                                            
Honlap fejlesztés:                                                                 
Személyi juttatások és járulékai:                                          
Civil szervezetek támogatása:                                             
Római Katolikus Egyház támogatása:                                   
Református Egyház támogatása:                                          
Buszbérlet támogatás:                                                             
Tanszercsomag támogatás:                                                 
Testvérvárosi kapcsolatok:    

ÖNKORMÁNYZAT
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A KÖVETKEZŐ TÉTELEK KERÜLTEK ÁT AZ ÁLTALÁNOS TARTALÉKBA:

Páty Község Képviselő-testülete

RÉSZLETELEK:
–

–

–
–

–

 Tartalmi kritérium: Legyen eredeti, „ütős” és megérintő! Az alkotásban nem az összetartozás definícióját, 
jelentését, a trianoni esemény történelmét jelenítse meg, hanem az ehhez fűződő gondolatait írja le és/vagy 
érzelmeit interpretálja. Vagy írhat a nemzet, a haza fogalmáról saját tapasztalásban.

 Beadás feltétele: mivel 18 év alattiakról van szó – szülői beleegyező nyilatkozat a pályázaton való részvétel 
hozzájárulásáról.

 Terjedelem, formátum: max. 8000 karakter szóközökkel, 1,5-ös sortávolsággal, 12-es betűmérettel.
 A pályamunkákat szakmai zsűri bírálja el, értékes könyvjutalmakat osztanak ki, valamint a legsikerültebb írások 

megjelennek a Pátyi Kurír nyári lapszáma Trianon 100 mellékletében.
 Az eredményekről a zsűri írásban értesíti a pályázókat, s a Pátyi Kurír is közli.

A centenáriumi emlékévben Páty Község Önkormányzata méltó módon kíván megemlékezni 
történelmünk e fájó eseményéről, ezért vers- és esszé (vagy más műfajú prózai mű) író pályázatot 
hirdet általános és középiskolás korú fiatalok számára (6-18 éves korig). 

„GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK”
TRIANON 100 
vers- és prózaíró verseny diákoknak

VERS KATEGÓRIA
I.  általános iskola alsó tagozatos diákok
II.  általános iskola felső tagozatos diákok
III.  középiskola tanulói

–
–
–

PRÓZA KATEGÓRIA
I.  általános iskola alsó tagozatos diákok
II.  általános iskola felső tagozatos diákok
III.  középiskola tanulói

–
–
–

A téma megközelítésére javaslat:
Mit jelent ma és mit üzen a ma emberének ez az esemény? Mit jelent nekem a hazám, a nemzetem?

BEADÁSI HATÁRIDŐ: -ig, a  e-mail címre. A pályázatokat jeligével kell beadni, kérjük a kategóriát is megjelölni. 2020. június 15 trianonpalyazat@paty.hu



www.bocskaisuli.hu

BOCSKAISOKKK
Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai 
beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, 
figyelmesen olvassa el! Felhívjuk figyelmét, amennyiben gyermekét a lakóhely 
szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé 
csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás auto-
matikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választana, akkor 
kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába. A veszélyhely-
zetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehe-
tőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felü-
letén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap 
elérhetőségen talál meg. A beiratkozás második szakaszában 2020. április 
28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes 
képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik 
gyermeküket:

· olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely 
nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti 
körzetes általános iskola .

·  a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes 
általános iskolába kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a 
lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem 
nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más 
általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyer-
mekek jelentkezését, akiket a szülők/ törvényes képviselők a lakóhely szerin-
ti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, 
hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános 
iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI 
határozata 2. d) pontja szerint]. Amennyiben ön a lakóhelyétől eltérő tartóz-
kodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, 
kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.
A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra 
van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel 
elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

· A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány 
· A gyermek nevére kiállított TAJ kártya 
· A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
· Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
· Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának 
megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok 
megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felü-
letre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés ese-
tén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 
7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az 
eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor. Az 
életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonat-
kozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyin-
tézés felületén – az adatok megadását követően – az „Előnézet” ikonra kat-
tintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. 
Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat 

ISKOLAI JELENTKEZÉS, BEÍRATKOZÁS A BOCSKAIBA
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SIKERES NYELVVIZSGA

Szilágyi Gábor Máté, a Bocskai tanulója, most 
nyolcadikos. Németet tanul a kéttannyelvű osztályban. 
Öröm és büszkeség számunkra, hogy megmérettette 
magát „külsős” nyelvtanárok előtt is. Sikeres B1 szintű 
nyelvvizsgát tett. Ez egy méltó befejezése a Bocskai-
ban töltött németes éveknek. Gratulálunk és további 
sok sikert kívánunk Máté (nem csak) a nyelvtanulásban!  

az intézmény biztosítja. Iskolánk esetében az első 
szakaszban 2020. április 24. 24:00 óráig a kéttan-
nyelvű osztályba jelentkezés esetén volt lehetőség a 
beiratkozásra.
A második szakaszban 2020. április 28. 0:00 óra és 
2020. május 15. 24:00 óra között kell beiratkozniuk 
azoknak, akiknél intézményünk:
- a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási 
helye szerint a körzetes intézmény, illetve
- a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási 
helye szerint nem körzetes, de felvételét ennek elle-
nére az intézménybe kérik.
Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás 
az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intéz-
mények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyinté-
zésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel 
történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel 
összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedések-
kel kell számolni.
Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtá-
sára naponta 8–16 óráig van lehetőség. Javasoljuk, 
hogy éljen az időpont-egyeztetés lehetőségével, melyet 
megtehet a titkarsag@bocskaisuli.hu e-mail címen, 
illetve a 0623 343 537 telefonszámon!
Felhívjuk figyelmét, hogy a beiratkozás során a második 
szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti 
gyermeke felvételét. A beiratkozáshoz szükséges űr-
lapok letölthetők az iskola honlapjáról.

Együttműködésüket megköszönve:

Junek Mariann sk.  –  intézményvezető
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Emlékeim 1976–2005.

Polevka Ágota 30 éve a Bocskaiban

 de akkor az első ötbe bejutottak diákjaink. 
Nagy Ferencné Südi Erika kiváló pedagógus kollégánk 

elvesztése után örököltem meg a környezetvédelmi 
feladatokat, s a vetélkedőkre való felkészítést. A bicskei 
Rumpold Kft. évente meghirdetett és finanszírozott 
versenyeket a szabadban, így 1998-ban is 2005-ben a 
pátyi Fenyvesben rendeztük meg Zsarnóczay István 
és a már végzett, ill. felső tagozatos tanulóink közre-
működésével. 

A pátyi harminc évem alatt minden lehetőséget 
próbáltam kihasználni, hogy igényes munkára, a szép 
befogadására, s a szép környezet kialakítására képessé 
váljanak tanulóink. Az „Újiskola” épületét több mint 
ötven diákunk bekeretezett alkotásával igyekeztem 
otthonosabbá, derűsebbé tenni. Úgy vélem, a nemzeti 
és egyéb aktuális ünnepeinket sikerült emlékezetessé 
tenni változatos, szép dekorációkkal, melyeket munkál-
kodásom második felében már közösen készítettünk 
Belicky Ernesztinával.

Szabó Andrásné kedves kollégánk, a Páty Faluközös-
ségért Alapítvány alapítója kérésére a „Páty 700 éves” 
jubileumi kiállítás rendezésében is részt vettem. 1994-ben 
és 1998-ban a Közösségi Házban két nagy kiállítást 
rendeztünk, melyen iskolások és régi tanítványok mutat-
hatták meg tehetségüket. 

2007-ben Vanyekné Pfitzner Erzsébet igazgató 
felkérésére már nyugdíjasként segítettem az Aradi Jenő 
Megyei Rajzverseny pátyi meghonosításában. 

Ezúton elnézést kérek azoktól, akiknek valamivel 
szomorúságot okoztam és köszönetet mondok mind-
azoknak, akik munkámat segítették. 

1976. augusztus végétől kezdtem tanítani a Pátyi 
Általános Iskolában, amikor a komfort nélküli négy 
épület („Öregiskola”, „Kisiskola”, az ún. „Bika-
istálló”, valamint a Kultúrház) termeiben váltott 
műszakban dolgozott a tanári kar. Moldován Jenő 
igazgató úrnak és a tantestületnek nem volt 
könnyű dolga!

De a földrajzos és rajzos szemmel is különleges han-
gulatú pincehegyi kirándulások kárpótoltak a Kultúrház 
komor épületéért. A Pincehegy később szakköröseimmel 
is kedvelt alkotóhelyünkké vált. Először egy évig napközis 
nevelőnek bízott meg az igazgató úr.

Majd az 1977/78-as tanévben Junek Károlyt nevezték 
ki igazgatóvá, s az „Újiskola” építése gyors ütemben 
haladt. Ebben a tanévben az 5.a osztályfőnöke lettem, 
a szaktárgyamon kívül ötödikes történelmet és nyolca-
dikos kémiát is kellett tanítanom.

Az „Újiskolát” az 1979/80-as tanévben adták át, s 
jelentősen javultak az iskolai körülmények. Junek Károly 
és Vanyekné Pfitzner Erzsébet igazgatók éveken át 
mindent megmozgattak a fejlődés érdekében. A kollé-
gáimmal jó viszonyban voltam. Az iskola érdekében 
mindig segítettük egymást. Fontosnak tartottam, hogy 
minél több időt töltsek a gyerekekkel. Az iskolán kívüli 
rendszeres programok, kirándulásokkal a szép iránti 
fogékonyságra is igyekeztem nevelni őket, s egyben a 
lelküket is istápolni.

Nagy kihívás volt számomra a nulláról kezdeni a 
rajztanítást. Szerencsére a Pécsi Tanárképző Főiskolán 
kiváló útravalót kaptunk. Célom volt, hogy önbizal-
mukat növelve, a lehető legtöbbet hozzam ki minden 
tanulóból. Számtalan lehetőséget kaptak ügyességük, 
tehetségük bemutatására. Az „Öregiskolában” még csak 
csomagolópapírra, az „Újiskolában” már a rajzterem 
és a zsibongó faliújságjaira kerülhettek ki az órai, szakköri 
vagy az ünnepekhez kapcsolódó pályázati munkák. A 
vidám, felszabadultabb szakköri hangulatban sem volt 
mindig könnyű a kamaszok lelkesedését, türelmét ébren 
tartani. A változatos rajzszakköri technikák anyag- és 
pénzigényesek, de látva a tanulók eredményeit, az igaz-
gatók minden támogatást megadtak. A Körzeti Rajz-
versenyeken (Budaörs, Páty), majd az Aradi Jenő Megyei 
Rajzversenyeken (Szada, Gödöllő, Érd) tanulóink éve-
ken át az elsők között szerepeltek. A megyei rajzverse-
nyeken a 45 pátyi díjazott közül 17 I., 10 II., 10 III. és 8 
IV. helyezett volt. Ezenkívül az egyéb megyei, körzeti 
rajzpályázatokon, melyek között a „BAKE” herceghalmi 
környezetvédelmi volt a legnépszerűbb, rendszeresen 
I.-III. helyezést értek el tanulóink. A földrajzi ismeretek 
megmérettetésére kevesebb idő és alkalom adódott,
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Hálával tartozom a Teremtőnek a Pátyi Általános 
Iskolában eltöltött harminc évért, s hogy a nehézsége-
ken mindig átsegített a gyerekek iránti szeretet. Valamint 
azért, hogy különösen az utolsó években derűs légkör-
ben gyakorolhattam hivatásomat. Szeretettel emlékszem 
vissza mind a nyolc osztályomra, s a többi kedves tanít-
ványomra, kedves kollégáimra, a tanítás utáni vidám 
beszélgetésekre, szakköröseimre, a közös iskolai, osztály- 
és tantestületi kirándulásokra, a segítőkész szülőkre, 
valamint az iskola műszaki dolgozóira.

2005-ben sok szép emlékkel, s az utolsó kedves 
osztályommal együtt végleg elballagtam és nyugodt 
szívvel adtam át a „stafétabotot” Csák Mónika kedves 
kollégámnak. 

OKTATÁS

Polevka Ágota – rajz- és földrajztanár

Lapunk egy „fülest” kapott a lapzárta után, mi szerint angyalkák és tündérek, meg köszönet-manók 
pedig léteznek. Nyomába eredtünk hát az igaz mesének, s a legilletékesebbtől kértünk beszámolót: 
a Bocskai 1.c osztály  egyik lelkes és kreatív anyukájától, Pál Anikótól. Íme a történet!

„Sokat gondolkoztam a karantén kezdete óta, hogyan lehetne azt a sok szeretetet és munkát, amit elsős gyerekeink a napi e-maileken 
keresztül is kapnak, meghálálni a tanító néniknek. Aztán láttam a facebookon egy képet, és felvetettem az osztálynak, nem készítünk-e 
mi is hasonlót. Mindenki lefényképezi a gyerekét egy betűvel/írásjellel a kezében, a képeket egy nagy képpé szerkesztjük, és így a betűk 
kiadják az üzenetet: Hiányoztok! Igyekszünk!

Ami a legcsodálatosabb az egészben, hogy mindenkit sikerült utolérn sze egy titkos levlistán, hogy meglepetés legyen  és mindenki 
meg is csinálta a képet. Abszolút csapatmunka volt: az egyik anyuka az osztálynévsort küldte el, hogy kioszthassuk a betűket, egy ügyes 
apuka pedig megszerkesztette a nagy képet. A tavaszi szünet utáni első napon pedig elküldtük Móni néninek (Szakály Viktorné) és 
Ildikó néninek (Mag Ildikó). Egy óra múlva pedig a suli fb-oldalán láthattuk  viszont mosolygó csemetéinket a tanítónénik üzenetével: 
Hiányoztok ti is!

Az ”akció” ráadás pozitív folyománya pedig az volt, hogy a képkészítés kapcsán kiderült, van olyan kisgyerek az osztályban, ahol 
még egy okostelefon sincs a családban, így ő csak a szomszéd laptopján tudja megnézni a leckét. Hamar akadt otthon ”elfekvő” laptop, 
amit elvittünk neki, így reméljük, szeptemberben mindenki hasonló esélyekkel kezdi majd a 2. osztályt.”

i  per– –

HA A KÖSZÖNET MEGSOKSZOROZÓDIK
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Virtuális kiállítás a Pátyolgató Óvodában
Hagyományainkhoz híven ebben a nevelési évben is 
szerettük volna megrendezni kiállításunkat, így a 
jelenlegi helyzethez alkalmazkodva idén rendhagyó 
módon valósítottuk meg. 

Az újrahasznosítás jegyében, aktuálisan a Föld napjához 
kapcsolódva. Infokommunikációs eszközöket alkalmazva:
kifejezetten erre az alkalomra létrehoztunk egy eseményt az 
óvoda Facebook csoportjában, ahol kezdetét vehette a virtu-
ális kiállításunk. Pedagógus kollégáinkkal erre az időszakra 
tervezett projekteken, ötleteken keresztül arra buzdítottuk a 
családokat, hogy a gyermekek bevonásával készítsenek a ház 
körül fellelt dolgokból valami újat, szépet, hasznosat. Lehet ez 
játék, bútor, kép, dekoráció, használati tárgy, szóval bármi.  
Alkotásaikról töltsenek fel képet a plakátunkon csatolt kiírás 
szerinti határidőt szem előtt tartva.

Azonban kértük a kollégákat, illetve a családokat, hogy 
csak a Pátyolgató Óvodába járó gyermekek szüleit hívják 
be ebbe a csoportba, hisz a fényképeken gyermekek szere-
pelhetnek, és az adatvédelem számunkra kiemelten fontos! 
Nagyon hamar és örömmel reagáltak, illetve csatlakoztak 
kezdeményezésünkhöz az óvodába járó gyermekek családjai. 
Rengeteg képet töltenek fel, minden csoportból, melyek-
ből kiderül, hogy a legtöbb családban működik a szelektív 
hulladékgyűjtés is, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a 
képek tartalma, ahol fellelhetők különböző eszközök a 
háztartási hulladékokon keresztül a természetes anyagokon 
át, az építkezésből maradt anyagokig. 

Gyermekeink és családjaik csodálatos, kreatív, nagyon 
sokszínű és szemet gyönyörködtető alkotásokkal kápráz-
tatnak el minket és egymást egyaránt. Hálásak lehetünk a 
XXI. század digitális technikájának, hogy a jelenlegi nehéz 
helyzetből kissé ki tudjuk zökkenteni a családokat, és ha 
virtuálisan is, de örömet, játékosságot, közösségi élményt 
tudunk biztosítani óvodásaink számára.

Rekettyi-Püspöki Beatrix

Az Őzike csoport tapasztalatai

Március közepén kezdődött ez a furcsa elszakítottság. 
Ovisok, óvó nénik és dadusok nélkül, és fordítva. Akik 
eddig a mindennapjaink részei voltak, most csak üzene-
teken keresztül tudunk találkozni velük. De tudunk, mert 
megteszünk mindent, amit tudunk. 
Hiányzunk egymásnak, az tény. Éppen ezért többféle 
megoldást is kerestünk a távolságtartó kapcsolatterem-
tésre. S minden nehézségen túl látjuk a digitális technika 
pozitívumait is.

Egy hónap telt már el ebben az új helyzetben. A 
kezdeti átállást követően egyre több visszajelzést kapunk 
a családoktól. Ez talán az ünnepnek is köszönhető. 
Hiszen mind az otthonról dolgozó szülőknek akár egy-
két vagy több gyermekkel, mind a nagycsaládos iskolás, 
óvodás, bölcsődés vagy még picibb gyermekekkel otthon 
lévőknek kihívás a jelen helyzet. De az ünnep talán így is 
adott egy kis friss levegőt, pihenőt, egy-két nap szünetet, 
valami szépet, ünnepi együttlétet. Mi ezt tapasztaltuk. 

Igyekeztünk az ünnepi ráhangolódást most is sok-
oldalú tevékenységeken keresztül, többféle csatornát 
használva megvalósítani. Ezen kívül figyelembe vettük 
most is a vegyes korosztályt, amit olyan családok is 
értékeltek, ahol többféle korú kisgyermek is van. Nem 
kaptunk eddig ennyi visszajelzést munkánkra, és a gyer-
mekekkel való kapcsolatunkra, mint a húsvét előtti és 
utáni két hétben. Megköszönték a verseket, meséket. 
Gyönyörű alkotások készültek javaslatainkra. Gazdag 
képi anyagban zúdultak ránk versmondások, locsoló-
versek, közös sütések élményei, tojáskereső videók, itt-
ott akadálypályákkal nehezítve vagy térképes tájékozó-
dással még érdekesebbé téve. De nem maradhatott ki a 
hagyományos tojásfestés sem, hiszen a népi kultúránkat 
is igyekszünk átörökíteni. Ehhez is kaptunk fotókat, sőt 
szépen felöltözött kislányok is megmutatták, mivel várták 
volna a locsolókat.

Örömmel tölt el, ha ilyen szokatlan formában is, de 
jelen lehetünk a családok életében. Segíthetünk nekik 
nemcsak a mindennapokban, hanem az ünnepi készülő-
désekben is. 

Köszönjük minden kedves szülőnek, gyermeknek a 
kitartást, és azt, hogy javaslatainkat megpróbálják hasz-
nosítani, megerősítenek bennünket abban, hogy hasznos 
a tevékenységünk, és ezzel további lelkesedésre ösztö-
nöznek! (Furcsa, mert ez fordítva szokott lenni. Mi 
szoktuk a gyerekeket biztatni, bátorítani, ösztönözni, 
amit most is teszünk, de sokkal hatványozottabban 
működik ez most visszafelé is.)

Az ünnep a karanténban is ünnep
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Az idei Föld napját rendhagyó módon ünnepeltük a Szivárvány csoportban. Az előző héttől kezdődően minden 
napra küldtem olyan játék ötleteket, amelyek a Föld védelmével, újrahasznosítással, szelektív szemétgyűjtéssel 
kapcsolatosak. Így igyekeztem inspirálni a szülőket a gyermekekkel való közös játékra. 
A mese, a mozgás, a barkácsoló tevékenységek is erről szóltak. A hét elején meghallgatták az Alma együttes 
Zöldforgó dalát, április 22-én a gyerekek és vállalkozó kedvű szüleik zöld ruhába bújtak, arcukra vagy tenyerükre 
festették a zöldforgó jelét. Ez a nap kiemelt jelentőségű a Föld védelmével kapcsolatban, a cél azonban, hogy a 
játékok, mesék, versek által szerzett ismeretek a mindennapjaikba is beépüljenek.

A szülők által küldött fényképek alapján úgy látom, hogy igazán sikeresen, sok élménnyel telve sikerült a családoknak 
a Föld napjáról megemlékezniük.

Föld napja a Home Ovi Szivárvány csoportjában

OKTATÁS

 
Néhány játék ötlet

Ha nagy leszek, erdész leszek
védem a fát, s a réteket.
Védem a szép virágokat,
erdőszéli királyokat
Erdő, mező sok lakóját,
mókust, farkast, őzet, rókát.
Megvédem a hűs vizeket,
folyót, tavat, tengereket,
bálnát, harcsát, gyors pisztrángot,
kecskebékát, siklót, rákot.
Bevarrom az ózon lyukat,
Föld mélyébe fúrok kútat.
Vigyázok az anyaföldre,
Ha rámbízzák nem megy tönkre.
Megszépül a földi élet,
ami élő, téged éltet.

Pergel Zsuzsanna 

Birta Erzsébet: Ha nagy leszek

112020. május

Vásárlás:
Fonott kosárba helyezünk 

különböző csomagolásokat és 
termékeket, egyesével kivesszük 

őket, és megbeszéljük, hogy melyik 
környezetbarát és melyik nem. Az a 
gyerekek feladata a beszélgetés után, 
hogy visszategyék a környezetbarát 

termékeket a kosárba 
(Pl.: környezetbarát: papír tojástartó; 
családi kiszerelésű tusfürdő; vászon 

szatyor; nem környezetbarát: 
agyoncsomagolt keksz műanyag, 

papír és alumíniumborítással; 
műanyag szatyor; törött ernyő, ami 
olyan rossz minőségű, hogy az első 

széltől tönkremegy).

Energia játék: 
A következő mozgásos feladat során 
a kicsik tudatában jobban rögzülnek 
a megújuló energiaforrások. A próba 
megkezdése előtt elmondjuk, hogy 

a természettől energiát is kapunk, ami 
működésbe hoz különböző dolgokat. 
Például a kandallóban fát égetünk el, 
ami azután meleget ad. A napelemes 

számológép akkor működik, ha 
világos van, a malomkereket a víz, 

a szélmalmot a szél hajtja. 
Körbe sétálnak a gyerekek, 

megbeszéljük, hogy a megadott 
vezényszavakat hallva, a megadott 

mozgást kell végezni. 
('szél' = malomkörzés, 'víz' = ugrálunk, 

’fa' = nyújtózkodunk, 
’Föld' (a Föld belső hője, geotermikus 

energia) = megérintjük a talajt, 
'Nap' = felfelé nézünk) 

Barkácsolós ötletek: 
Reklámújságokból vágjanak ki a 

gyerekek különböző termékeket, és 
ragasszák a megadott színű lapokra 
csoportosítva (ha nincs színes papír 

ki is színezhetnek egy fehéret), 
sárga=műanyag, zöld=üveg,  

kék=papír,  szürke=fém, 
barna=komposzt.

Rajzoljatok egy szomorú és egy 
mosolygós földgömböt. 

Elég egy kör, amit a gyerekek 
kiszíneznek. Beszélgessetek arról, 

hogy mitől lehet szomorú a Föld és 
hogyan lehet felvidítani. 

A gyerekekben az érzelmeken 
keresztül könnyebben megragadnak 

az ismeretek. 
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INTERJÚ

Ennek értelmében a török elfoglalta határterületeken kö-
telezték a magyar parasztokat a határfigyelésre, azaz, ha 
bármilyen ellenséges csapatmozgást észleltek, jelenteniük 
kellett a töröknek, ha nem tették, súlyos megtorlás járt 
érte. Egész Baranyát müszellemmé tették, de húsz évig 
hiába húzták karóba a falvak bíráit, sanyargatták a népet, 
a magyar parasztok nem lettek árulók. S mi ekkor is, száz-
ötven évig megtartottuk az államiságunkat, nem tudott 
bennünket bedarálni a török, mint a Balkánt. Akkor min-
den magyar vezető hős volt, aki gondolkodás nélkül 
adta életét a hazájáért. Nem azt mondták, hogy előre, 
hanem azt, hogy utánam, és ők mentek elöl! Én általában 
ezt a pozitívumot látom a történelmünkben. S úgy vélem, 
nekünk nem dolgunk ítélkezni ősatyáink felett. Az a dol-
gunk, hogy megismerjük a múltunkat, és így sokszor 
kiderül, hogy a negatívumok sem ok nélkül valók.
Egyetértek azzal, amit Teleki Mihály erdélyi kancellár 
szájába adott a történelmi emlékezet, hogy „a törökkel 
mi is tudtuk, mit kellett volna tenni, de cselekedtük azt, 
ami lehetséges volt”.

– Hajniról már Pátyon is köztudott, hogy rajong 
a magyar történelemért, s jól is ismeri. Honnan 
eredezteti ezt az elkötelezettségét?

– Már egészen kicsi koromban is szívesen ücsörögtem 
az idős rokonaim, ismerőseim körül, amikor a múltról 
meséltek. Aztán pedig rengeteg Jókai- és Mikszáth-regényt 
olvastam, csak úgy, saját magamtól. S amikor már egy-két 
összefüggésre is ráleltem, az teljesen elvarázsolt. 

– Gondolom, így nem volt kérdés a pályavá-
lasztása sem.

– Az nem volt ennyire egyértelmű. Szerettem 
olvasni, így előbb magyar-orosz szakra jelentkeztem, de 
nem vettek fel pont a magyar miatt. Ezután elvégeztem 
egy orosz nyelvű idegenvezetés tanfolyamot és három 
évig dolgoztam az Ibusznál, orosz nyelven vezettem 
csoportokat, bejártam Magyarország legszebb részeit. 
Ami tovább mélyítette bennem a történelem szeretetét. 
Közben még az orosz-angolt próbáltam meg, de ekkor 
sem vettek föl. Az idegenvezetés mellett nem nagyon 
lehetett tanulni, ezért elmentem a HUNGEXPO-hoz 
dolgozni. Harmadszorra, már 23 évesen jelentkeztem 
történelem szakra 1992-ben. A Pázmány Péter Katolikus 
Tudomány Egyetemen ekkor indult el, de csak a törté-
nelem szak, s később kellett hozzá fölvenni egy másik 
szakot, ez volt az angol, s végül történelem bölcsész és 
angol nyelvtanári diplomát kaptam. 

– És elkezdett tanítani?
– Igen, a Rákóczi Ferenc, majd a Nagy Sándor József  

Gimnáziumban. S egyetem után elkezdtem a doktori isko-
lát. S mostanában fejeztem be a doktori dolgozatomat. 

– Miből doktorált?
– Az Életmód Történeti Műhelybe iratkoztam be, 

ahol Batthyány Ádám kiadatlan levelezését dolgoztuk föl. 
Ezernél több kérvényt írtam át, ugyanis a vezető tanárom 
volt az első, aki 300 év után elsőként csomagolta ki ezt a 
levelezést. Különlegessége, hogy Batthyány Ádám nem-
csak gazdasági összeírásokat készített, hanem az élet 
minden területéről beszámolt. Ehhez kapcsolódik a dok-
tori dolgozatom is, amiben az Őrség történetét dolgozom 
föl 1648–51 között. A török kor mindig érdekelt. Ekkor is 
igazi hősök voltak az elődeink. Például büszkék lehetünk a 
müszellem intézményrendszer meghiúsítására.

„Fontosnak tartom, hogy a hagyományainkat megőrizzük az épített környezetben és a szokásainkban is.”

Régi idők történeteitől a helyi közéletig – Beszélgetés Sebestyén Hajnalka képviselővel

Beszélgethetünk bármilyen aktualitásról, neki biztosan eszébe jut valamilyen történelmi személy, esemény, 
sztori, amit kapcsolhat az adott témához. Saját felmenőiről is történelmi távlatban mesél. Sebestyén Hajnalka 
ízig-vérig történész, aki pedagógusként a történelem iránti szeretetet kívánja átadni tanítványainak, illetve 
bármilyen hallgatóságának. Önkormányzati képviselőként pedig a Mézeshegy rendezése mellett történelmi 
hagyományaink, múltunk emlékeinek faluszintű megőrzését, megismertetését, nemzeti identitásunk erősítését 
tekinti fő feladatának. Beszélgetésünkben többek között kitérünk ezekre a témákra is.
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Szádváriné Kiss Mária

INTERJÚ

a Hagyományok Házában a Magyarok Szövetsége 
Páty Hagyományőrző Egyesület tizedik születés-
napja kapcsán, akkor az egyesület elnöke volt. Most 
is aktív a csapatban?

– Igen 2011-től voltam az elnöke 2019-ig, és miután 
képviselő lettem, lemondtam a szervezet vezetéséről. A 
pátyi közéletbe már 2006-ban bekapcsolódtam, amikor 
beléptem a helyi FIDESZ csoportba, hogy hasonló 
gondolkodású emberekkel találkozzam. S regisztráltam 
a Magyarok Országos Gyűlésére is, ahol találkoztam 
Kristó Saciékkal, akik megkerestek, hogy helyben is 
szervezzünk csoportot. 

– A FIDESZ jelöltjeként került a helyi dön-
téshozatalba. Milyen területtel foglalkozik a tes-
tületben?

– Alapvetően minden témát közösen megtárgyalunk. 
Mindkét bizottságnak tagja vagyok, a Gazdasági Bizott-
ságban a Mézeshegy ügyei mellett a bölcsőde és óvoda 
beruházások, a Jóléti Bizottságban pedig elsősorban a 
kultúra, az oktatás, ami közel áll hozzám. A pátyi Trianon-
emlékbizottság munkájában is részt vállalok. Sajnos, jelen 
helyzetben a közösségi aktivitás nem lehetséges összejö-
vetel keretében, így például a Pátyi Kurír lehet majd segít-
ségünkre. Fontosnak tartom, hogy a hagyományainkat 
megőrizzük az épített környezetben és a szokásainkban is. 

– Milyen álmai vannak Páttyal kapcsolatban?
– Nagyon szeretném, ha a Mézeshegy mindenki meg-

elégedésére és békességben tagozódhatna be a faluba. 
Most egy mézeshegyi csoport és Török Zsolt, a vezetője 
segítenek sokat, kívülről támogatják a képviselői mun-
kánkat ebben az ügyben. Nagy álmom még, sokakkal 
együtt, hogy a kastély eredeti pompájában, kulturális 
célokat szolgálva épüljön újjá. És ahogy a múltunk fölötti 
ítélkezést nem tartom helyesnek, úgy szeretném, ha az 
egymás fölötti ítélkezésünk is eltűnne a közéletből, a 
közösségeinkből. Ez nem egyszerű feladat, a magam 
számára sem, de jó megtapasztalni, hogy a Képviselő-
testületben ügyek mentén tudunk kulturáltan vitatkozni, 
egymás véleményét meghallgatva, tisztelve. S talán, ez a 
mostani helyzet, a bezártságunk, a világjárvány miatti 
veszélyhelyzet is tanít bennünket türelemre, megértésre, 
elfogadásra, a több szeretetre, ami teszi igazán közösséggé 
egy falu lakóit.

– Hajni, meséljen egy kicsit a saját családjáról! 
Tősgyökeres pátyiak, vagy messzebbről érkeztek?

– Az őseim Somogy megyeiek, hadházi hajdúk és 
svábok, anyai ágon Perbálon éltek a nagyszüleim, apukám 
pesti. A Sebestyén felmenőim a gazdag Hertelendy famíli-
ához kapcsolódtak. A pazar Hertelendi-kastélyt, amit 
a nagymamája, Hertelendy Anna Deák apjára hagyott, s 
aztán Deák Ferenc örökölt a birtokkal együtt, akitől 
Széchenyi István vette át, hogy felvirágoztassa. Néhány 
év múlva visszaadta Deáknak, aki azonban ekkor sem 
tudott mit kezdeni vele, ezért eladta és vett egy örökbér-
letet a városligeti szállodában. Az én felmenőim a Herte-
lendy család szegényebb ágához tartoztak.  
Mi amikor összeházasodtunk szintén nagyon szerényen 
éltünk Budapesten, s hamarosan Pátyra költöztünk, a 
Mézeshegyre.

– Akkoriban a Mézeshegy még üdülő övezet-
nek számított. Miért pont ezt választották?

– Hivatalosan még annak sem, csak zártkertnek. 
Egyrészt a pénznélküliségünk kényszerített, másrészt 
a perbáli régi szülői házunkba nem mehettünk, ott 
már idegenek laktak. És valamiért azt gondoltam, ez jó 
hely lehet, ide kell jönni, noha nem ismertem akkoriban 
Pátyot. Egyetlen pátyit ismertem korábbról, Bednár 
Brigit, egyetemi évfolyamtársamat. És 2001-ben, az 
amerikai tornyok robbantása előtti napon, szeptember 
10-én költöztünk be a házunkba. A 3%-os beépítési 
korlátozást betartottuk. Aztán amikor lazulhatott volna 
ez a rendelkezés, jeleztük az önkormányzatnál, hogy 
Páty is megtehetné, hogy emeli a beépíthetőséget. No, 
ezzel egész kálváriát indítottunk el… Évtizedekig ugyanis 
nagyon kevesen foglalkoztak ezzel a területtel, a szokás-
jog alapján élt és építkezett itt mindenki.

– Ez közrejátszott abban, hogy indult képvise-
lőjelöltnek?

– Igen, persze. Amikor most felkért a FIDESZ cso-
port, hogy induljak, azt gondoltam, hogy most már 
megpróbálkoznék, s ebben szerepet játszott az is, hogy 
évek óta nem volt a Mézeshegyről képviselő a tes-
tületben, a kisebb-nagyobb viharok pedig 2016 óta 
folyamatosak. 

– Hajni jó ideje kulturális civil szervezetben 
is tevékenykedik. Pont egy éve beszélgettünk  

Minden szombaton 15 órakor facebook premier:

Irodalmi Barangolások Kiss Eszterrel!

MŰVHÁZTÁJI
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Zrínyi Miklós korán árvaságra jutott testvérével, Péterrel, 
így gyámanyjuk, Lobkovitz Poppel Éva, Batthyány Ádám 
dunántúli főkapitány édesanyja lett. Tanításukat Pázmány 
Péter felügyelte. A családi hagyományoknak megfelelően, 
birtokuk, Magyarország és Horvátország védelmében állan-
dó harcokat folytattak az Oszmán Birodalom ellen.

Zrínyi Miklóst költőként 17. századi irodalmunk legje-
lesebb képviselőjeként is számontartjuk. 1645-ben írta meg 
fő művét, a Szigeti veszedelmet, melyben dédapjának, Szi-
getvár vértanú védőjének – aki után a nevét is kapta –, 
Zrínyi Miklósnak állított emléket. Zrínyi Miklós horvát-
szlavón-dalmát bán és dunántúli főkapitány 1566-ban a 
Szulejmán szultán által vezetett, hozzávetőleg ötvenezer 
fős sereggel szemben közel egy hónapon át védte Sziget-
várt hősiesen, ám végül, mikor a belső vár tetőzete is tüzet 
fogott, elérkezett a végső óra. Zrínyinek csak a megadás 
vagy a dicső halál közti választás lehetősége maradt. Dísz-
ruhába öltözött, majd utoljára emelte fel szavát szeretett 
katonái felé: 
…„Mi vitézül éltünk, vitézül meghaljunk,
Egész ez világnak evvel példát hagyjunk….
…Ne irtózzunk azért mi halálra menni,
Mely örök örömre grádicsot fog adni….
Kimenjünk az várbul, és ott megmutassuk:
Kik voltunk éltünkben, most is azok vagyunk.”
Majd maradék katonáival kitört az égő várból és hősi halált 
halt. A mindössze 2500 fő várvédő hősiességének köszön-
hetően a szultáni hadjárat kudarcba fulladt, mert az elvesz-
tegetett hetek, majd a szultán halála lehetetlenné tette a tá-
madás folytatását. Ezt követően harminc évig nem indultak 
szultáni seregek a Magyar Királyság felé, Közép-Európa pedig 
egyelőre megmenekült a hódítástól. 
Dédunokája nem véletlenül választotta példaképének őt, 
hiszen saját életéről is hasonlóképpen vélekedett: „Tartozunk 
őrizni életünket, valameddig lehet tisztességgel, arra nézve, hogy 
hazánknak többet szolgálhassunk. De viszont a dicsősségnek törvénye 
az, hogy kévánjuk a halált, mikor életünk tovább tisztességes nem 
lehet….Azért ne irtozzunk se a haláltul, se annak formájától. Es 
temetésünkről is mihaszna sopánkodnunk. Sok vitéz embereknek holló 
gyomra volt koporsója, annál inkább fenmaradt a nevek”. 

A Mátyás király életéről való elmélkedések c. művé-
ben a nemzeti király ideájáról írt, akit II. Rákóczi György 
erdélyi fejedelemben vélt megtalálni. Ő volt az, aki mikor 
elérkezettnek látta az időt a törökök kiűzésére, összefo-
gásra hívta III. Ferdinánd Habsburg császárt és magyar 
királyt, majd elfoglalta a moldvai és a havasalföldi fejede-
lemségeket és leváltotta a törökbarát vajdákat, hogy meg-
akadályozza a török sereg ellátását. A császár azonban segít-
ségnyújtás helyett elárulta terveit a Portának, és hatalmas 
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A Zrínyi-év ürügyén

A Zrínyi család (1. rész)

Zrínyi Miklós költő és hadvezér (1620 1664)–

ajándékkal vásárolta meg a maga számára a békét. Ekkor 
Rákóczi György, hogy a hatalmát megerősítse, Kemény János 
hadvezérével szerencsétlen hadi vállalkozásba kezdett a len-
gyel királyi cím megszerzéséért. Hadisikerei ellenére sem 
választották meg Lengyelország királyává, és nem volt jelen, 
mikor a törökök Erdélyre szabadították a tatárokat. Őt 
megfosztották fejedelemségétől, és Barcsay Ákost nevezték 
ki helyére. Hazatérve 1658-ban mindössze 9000 fővel meg-
verte a 25000 fős török sereget, de 1660-ban a szultáni 
sereget és a pusztító tatár hordát már nem tudta legyőzni, a 
Gyalunál lezajlott csatában szerzett sebeibe belehalt. Erdély 
pedig mind a törökök, mind a tatárok szabad prédájává vált. 

Zrínyi Miklóst is nagyon megrázta Erdély sorsa, ekkor 
írta meg 1661-ben Az török áfium ellen való orvosság c. 
művét, melyben hangsúlyozta, hogy a törököket le lehet 
győzni, és fel is kell lépni ellenük. Sikerült elérnie, hogy 
Bécsben végre hadat gyűjtsenek az időközben az erdélyi 
hadak élére állt Kemény János fejedelem megsegítésére. A 
fővezérséggel azonban nem őt, hanem Montecuccolit bízták 
meg, aki zsoldosaival úgy pusztította végig a Felvidéket, hogy 
közben egyetlen törököt sem láttak. Annál több kifosztott 
ház, meggyilkolt gyermek, megkínzott nő és férfi maradt 
utánuk. A császár még örült is, ha ezeket a kegyetlenkedéseket 
protestáns falvak ellen vitték végbe. A magára maradt Kemény 
János pedig – aki kora egyik legnagyobb műveltségű embere 
volt, önéletírása a magyar irodalom egyik gyöngyszeme – 
1662-ben Nagyszöllősnél csatát vesztett a török ellen, és ő 
maga is ott halt meg. A jogos felháborodás Montecuccoli 
elleni írásra késztette a dicstelen hadvezért, és egy hadtudo-
mányinak szánt, lenéző és kioktató röpiratban azzal vádolta 
meg a magyarokat, hogy a fosztogató serege miattuk őrlődött 
fel. Ezt már Zrínyi Miklós sem hagyta válasz nélkül. Így fo-
galmazott: „Mi magyarok nem értjük azt a hadművészetet, hogyan 
kell a háborút elnapolni, az ellenség garázdálkodásait megtorlatlanul 
nézni, a barátot és szövetségest segítség nélkül hagyni, inkább a hazát, 
mint az ellenséget pusztítani, a háborúban pénzt harácsolni. Ha ezek a 
háború mélyebb titkai, akkor valóban semmit sem tudunk.” 
A folytatásban felteszi a kérdést, hogy vajon gyáva-e az a 
Magyarország, amely két évszázad óta egymaga áll ellen az oszmán 
hatalomnak, s amelynek a kereszténység csak megköszönheti, ha 
biztonságban él. 

Folytatjuk…

Sebestyén Hajnalka

400 évvel ezelőtt született Csáktornyán gróf  Zrínyi 
Miklós horvát bán, Zala és Somogy vármegyék örökös 
főispánja, nagybirtokos főnemes, költő, hadvezér, poli-
tikus és hadtudós. Az országgyűlés ezért 2020-at Zrínyi 
Miklós-emlékévnek nyilvánította.

(Felhasznált irodalom: Zrínyi Miklós: Az török áfium ellen való orvosság, 
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem, Zrínyi Miklós: Vitéz hadnagy, Kertész 
Erzsébet: A fejedelemasszony, Grandpierre K Endre: Fekete hóesés, Földi Pál: 
Zrínyi Miklós)

Zrínyi Ilona (1643 1703)–
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VISSZATEKINTŐ

2020. május

A 10. május

SZERKESZTŐI VISSZATEKINTÉS
Nem egyszer hívnak föl aktuális információt kérve, miközben egy havi periodika, papír alapon, legkevésbé tud 

napra kész lenni. Több alkalommal postáztam vidékre is lapot külön megkeresésre, mondván, éveken át Pátyon 
élt valaki és most is szeretne tudni a faluban történtekről. Aztán találkoztam olvasóval, aki a szerkesztői 
beköszöntők idézeteit gyűjti. Mások azon álmélkodtak, hogy mi mindent nem tudtak eddig a szomszédjukról, ami 
a lapból derült ki…. Apró megerősítések, s közben megy hónap a hónap után, épp leadtam, és már készül a 
következő szám, néha nem is emlékszem pontosan az előzőre, annyi esemény, személy… 

És egyszer csak az idő lelassul, a tér összeszűkül, fura bizonytalanság veszi át az uralmat köröttünk, s az is kérdésessé válik, 
vajon el tud-e jutni papír alapon a Pátyi Kurír a háztartásokba… És eljut. 

Közben azon gondolkodom, hogy a karantén alatt, tényleges közösségi program híján, miként lesz a következő szám 
tartalma, képi világa. Aztán visszalapozok, s kiderül, ez a 10. májusi lapszám, amit szerkeszthetek. Jubileum! Ebből az alka-
lomból a 2. és 23. oldalon az eddigi májusi címlapfotókat közöljük, amelyeket Szádvári Ferenc fotózott nagy odafigyeléssel, 
szakmai elkötelezettséggel, s azzal a szeretettel, amellyel 2011 márciusában érkeztünk mi ketten, fotós és újságíró, férj és feleség 
Pátyra, szerkeszteni a Pátyi Kurírt, segíteni a kommunikációban, a közösségépítésben. Köszönjük a bizalmat! Köszönjük az 
önkormányzatnak, az állandó külsős munkatársainknak, a beszélgetőtársaimnak, az olvasóknak! S bízom benne, hogy „piacos” 
Ida néni még ma is olvassa a Pátyi Kurírt, és megnyugvással mondja „…a Kurír ügye is megoldódott!” 
(vö. Pátyi Kurír 2011/3. szám 3. oldal)

(További fotók találhatók a 10 májusi címlapokról a 2. és 23. oldalon.)

Szádváriné Kiss Mária – főszerkesztő MSK z

2011. májusi lapszámban beszámoltunk többek között a húsvéti kézműveskedésről, 
a körmenetről, a Költészet napi versmondó versenyről, hirdettük a Pátyi Tavaszt… 

Egy évvel ezelőtt színes, 
közösségi eseményekkel teli 
hónapról számoltunk be, ami az 
idén elmaradt, a tavalyi 
beköszöntőm üzenete azonban 
ma is időszerű: Ígéret havába 
lépve vigyünk ma is magunkkal 
békességet az embernek, s 
aztán biztatást például 
Szent II. János Pál pápától: 
„Ne féljetek …”

2019. M USÁJ
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ÉRTÉKTÁR HÍREK

Mikor említették először írásban Páty község nevét?
Avagy kérdések és válaszok a helytörténeti kutatások tükrében

„Mi László, Isten kegyelméből Magyarország királya adjuk tudtára 
mindenkinek akit illet, jelen levelünk rendjén, hogy miután a 
Chomoznak (Csomos?) nevezett Pál a Chák (Csák) nemzetségből a 
Szent Szűz egyházának és a mi igen kedvelt Erzsébet asszonyunknak 
a népeit és a birtokait a szigetről elpusztította és lerombolt, az ő 
bizonyos Paagh-nak nevezett faluját, amelyet a mi adományunkból 
birtokolt, egyrészt a mi egyházunkra vitt pusztítása miatt, másrészt 
azért is, mivel-mint mondják az említett Paagh falu földjének nagyobb 
része a mi Theluky (Telki) egyházunké volt, tőle elvéve és elidegenítve 
minden felszerelésével és tartozékával az előbb nevezett úrnőnek, a mi 
testvérünknek és általam magának az egyháznak adjuk át különös 
kegyből örök joggal és visszavonhatatlanul birtoklásra.
Kelt Budán a Virágvasárnapot követő ötödik vasárnapon az Úr 
1286-i esztendejében.”

„A történetírás füstös, imbolygó mécsesével lassan botorkál előre a múlt ösvényein, igyekezvén rekonstruálni annak eseményeit, felfogni 
visszhangjukat, és sápadt fényénél feléleszteni az egykori szenvedélyek hevét.” (Winston Churchill)

A születési anyakönyvi kivonatunk az egyik legfontosabb identitást meghatározó dokumentumunk, s egy település 
számára ugyanilyen fontosságú az első írásos említésének dátuma. Azonban a településtörténésznek sokszor nehe-
zebb a dolga ennek pontos felderítésében, hiszen egy-egy írásos dokumentum megfejtésével akár hosszú éveken át is 
foglalkoznak kutatók, mire megnyugtató választ tudnak adni. Páty esetében is több évtized múltán derült fény egy 
„aprócska”, de mégsem elhanyagolható pontosításra. S mielőtt a címben feltett kérdésre próbálnék választ adni tudós 
kutatók segítségével, érdemes szemügyre venni az 1280-as évek politikai helyzetét az akkori magyar királyságban.

A tatárjárás után IV. Béla a várépítéseken túl több más intézkedést is hoz az újabb támadások ellen. Visszatelepíti a 
kunokat, és trónörökösét, V. István herceget összeházasítja az egyik kun főember lányával, Erzsébettel, aki édesanyja 
lesz IV. Lászlónak. Közben kialakul a magyar főnemesek első generációja a Csákiak, az Abák, a Kőszegiek stb. 
Később e bárók a király és egymás elleni csatározásai megszokottá váltak, amellett hogy az egyház erőszakos hitéleti 
tevékenysége a kunok között is ráütötte bélyegét a belső viszálykodásokra. Az alapvetően azért kun érzelmű IV. 
László nemcsak a főnemesekkel került szembe, hanem néha az egyházzal és a kunokkal is. A kortársakban és az 
utókorban felmerült az a gyanú is, hogy a második tatár betöréskor (1285 tavaszán) talán maga Kun László hívta be a 
tatárokat, hogy segítségükkel letiporja a világi és egyházi ellenfeleit. Ugyanis feljegyezték, hogy az egyik dühkitörése 
során azzal fenyegetőzött, hogy „ezt az egész fajzatot – mármint a papokat – tatár kardokkal fogja kiirtani mind egész 
Rómáig”.
IV. László, mint minden más uralkodó, uralkodása alatt számos oklevelet, dokumentumot adott ki, adományozott, 
ítélkezett, elvont, birtokolt, büntetett, tehát uralkodott. Többek között 1286. április 11-én, Budán az alábbi oklevelet 
adta ki:

A kérdéses oklevél forrása: Wenzel Gusztáv: Árpád-kori új okmánytár IX. Pest, 1871, nr. 314 (442. o.).
A dokumentum az Országos Levéltár Hazai Oklevéltár 1234-1536 314.sz alatt található.
(Eredetije bőrhártyán, hátul odanyomott pecséttel elveszett a Budai Királyi Kamarai Levéltárban.)

A szövegben szereplő Erzsébet, Kun Lászlónak, a királynak nővére. 
Chamaz, Chomos: Régi magyar személynév, egyeredetű a Csama névvel, vagy Csamasz-szal.

A szöveg legújabb pontosítása szerint viszont az utolsó mondat helyesen latinul:
Datum Bude feria quinta proxima post Dominicam Palmarum anno
Domini Mo CCo octuagesimo sexto, magyarul: Kelt Budán, Virágvasárnapot követő ötödik napon, 
Nagycsütörtökön. Ez 1286-ban április 11-ére esett.

(És nem állja meg a helyét azon vélekedés, miszerint húsvét utáni ötödik héten, azaz május ….!!!)
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Czentár László – Páty Faluközösségért Alapítvány Helytörténet 

Az első általunk ismert Pátyról szóló írásos dokumentum kiadása után, közel 25 évvel egy másik adománylevél 
említést tesz a Pátyon lakó népesség foglalkozásáról. „1311. szeptember 26-án, I. Károly király Debreceni András comes 
fiának, Donsa (Dózsa) mesternek adományozza a Path (Páty) nevű földet. A dokumentum említést tesz arról is, hogy akkoriban, 
Pátyon a királyi „nerguestorto”-k nyereggyártók vagy nyeregtartó gyártók laktak, vagy nyergest tartók laktak.” 
Az oklevél forrása: Bártfai Szabó László: Pest megye történetének okleveles emlékei 1002–1599-ig. 
Budapest, 1938, nr. 172 (32. o.).

Jól olvasható a latin szövegben az „ómagyar” írás ma is, de értelmezhetjük többféleképpen, nyereggyártók 
vagy nyeregtartó gyártók, vagy nyergestartóknak is. Az alábbiakban számba vesszük mindegyik megfontolandó 
magyarázatot. Mindhárom értelmezés ugyanis igen érdekes további gondolatokat inspirál a kutatóban.

1./ Nyereggyártók
A középkori nyereg három fő alkotórésze a fa, a bőr és a vas. 
Ha ezek a nyereggyártók komplett nyergeket készítettek, akkor a faluban többféle mesterek, kézművesek 
dolgozhattak, élhettek, és a jelek szerint bizonyára nem is akármilyen minőségben, hisz a királyi udvar számára 
dolgoztak! Érdekesnek tűnik néhai Molnár Jenő tanár úr azon feltételezése, hogy a község –Nyerges-vezetéknevet 
viselő lakosai a nyereggyártók leszármazottai lehetnek!

2./ Nyeregtartó gyártók
A nyeregtartót fából készítették.

3./ Nyergestartók
Az Árpád-kor mezőgazdasági termeléssel foglalkozó népességének jelentős hányada szolgarendű volt (servus), s 
a három nagy birtoktípus – a királyi, az egyházi és a világi magánbirtok – valamelyikén végezte munkáját.

A középkori lovászok (agazo) feladatát másik magyar nevük, a nyergestartó magyarázza meg, ami 
szerint „idomított”, tehát nyerges lovakat kellett gondozniuk és uruk rendelkezésére bocsátaniuk. Az 
ilyen feladat elvégzése nem csak az udvar vagy a birtok közvetlen közelében volt végezve a szolgalegények 
részéről, hanem többek között ún. hospes kiváltság is lehetett.

A hospesek eredetileg a XI–XII. században a társadalom felső, vagyonos rétegéhez tartozó előkelők, akik nagyrészt Nyugat-
Európából, főként az akkori gazdasági erőforrásokhoz képesti túlnépesedés következtében hazájukat elhagyva települtek le 
Magyarországon, hogy a király udvarában katonai és egyéb szolgálattal szerezzenek birtokot. A telepeseket a korabeli források a 
hospes (a latin szó jelentése: idegen, jövevény, meghívott, vendég) elnevezéssel illették. A XIII. században vendégeknek nevezték már 
azokat a parasztokat is, akik korábbi urukat kedvezmények érdekében elhagyva más birtokos földjeire települtek. A hospesek 
személyes szabadsággal rendelkeztek. Szabad költözködési, birtokszerzési és vámmentességi, vásártartási joguk volt, és nem voltak 
kötelesek hadba vonulni sem. Közösségeiket szabadon választott bírók és esküdtek irányították.

Mindkét fejezet megírásához nagy segítséget kaptunk, és köszönetet kell mondanunk:
Dr. F. Romhányi Beatrix asszonynak, a Történettudományi Intézet, Medievisztika Tanszék Károli Gáspár Református 
Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Professzorának az adatok pontosításáért, és Dr. Czajlik Zoltán, az 
ELTE Régészettudományi tanszékvezető egyetemi docensének, hogy segítségével újabb értékes információkhoz 
jutottunk.

Nyereggyártók vagy nyeregtartó gyártók, vagy nyergestartók?!
Újabb eredmények egy oklevél kutatása kapcsán



VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT, CSECSEMŐÁPOLÁS

1. KÉP 
1981 Csecsemőgondozási 
versenyre induló csapat 
(balról jobbra)
hátsó sor: Szeitz Zsolt, 
Muzsik Erika, Grund 
Veronika, Vinkler Krisztina
első sor: Bóka Klára, 
Rokaly Edina, Czigány Judit

2. KÉP A Kossuth utcai rendelő és egészségház 
kapujában Polgár Gizella védőnő áll.

–  

Múltidéző

Köszönöm Tóth Katalin, Orbán Judit és Szöllősiné Rokaly Edina jelentkezését, akik az újság áprilisi számában 
közzétett 3. kép adatait pontosították. A helyes felsorolás balról jobbra Szentpéteri Klára, Orbán Judit, Polgár Gizella, 
Ágoston Tünde, Farkas Regina és Kovács Csaba. O. Judit elmondása szerint a felvétel 1979-ben készült az ISG 
(Ipari Szerelvény és Gépgyár) művelődési házában tartott verseny alkalmából. Az adategyeztetés során került 
szóba, hogy R. Edina is szívesen közreadna a témához kapcsolódó képet, amit most bemutatunk Önöknek (1. KÉP).
Az áprilisi szám 1. és 2. képéhez csak kevés információ érkezett, inkább csak feltételezés, ezért még tovább búvár-
kodunk, valamint várjuk, hogy a 60-as években működő LIGA életéből is kerüljön elő kép!

Az 1950-es évektől a fiatal anyukák már nem otthon a bábaasszony segédletével, hanem kórházban hozták 
világra gyermekeiket. A bába néni felvilágosító szerepét felváltotta a védőnői munka, amely elsősorban a kismama és 
csecsemőgondozás feladatát foglalta magába. 

1955-ben a Kossuth utcai volt jegyzőlakást Egészségházzá alakították át. Az utcafronti részen volt az orvosi 
rendelő, mögötte lett egy védőnői szolgálati lakás, és az épületet a kert felé bővítették egy váró és tanácsadó 
helyiséggel, ahol havi rendszerességgel nőgyógyász és gyermekszakorvos rendelt (2. KÉP). 

A védőnő és a körzeti orvos hetente ellenőrizte a gyermekek fejlődését. Ezt emlegetjük LIGA-ként. Itt kapták 
a gyermekek a kötelező oltásokat is. A védőnők munkájához az iskola, óvoda, bölcsőde látogatása, a gyermekek 
tisztasági ellenőrzése is hozzátartozott. A megnövekedett feladatokat 1972 szeptemberétől már két védőnő végezte. 
Ondrik Jánosné Rózsika első és egyetlen munkahelye Páty volt. 46 év 3 hónap szolgálat után 2018. december 31-én 
ment nyugdíjba. Ekkorra már megduplázódott a védőnői állások száma a falunkban.

MÚLTIDÉZŐ

18 2020. május

5. KÉP Orbán Anna ? Muzsik Margit növendékek 
Polgár Gizellával 1981. április 

– 

Polgár Viktóriától kaptuk 
kölcsön az alábbi képeket.

A tanácsadó várójában a 
kismamák és babáik a 
80-as években.

3-4. KÉP

  



192020. májusA hirdetések valóságtartalmáért és a hibákból eredő károkért a kiadó nem vállal felelősséget!

Továbbra is várunk mindenkit szeretettel 
víz-gáz-fűtés szerelvényboltunkban!

Módosított nyitvatartásunk: 
Hétfő-Péntek 8-15-ig.

Addig is, amennyiben lehetséges, 
rendeléseiket telefonon illetve e-mailben 

várjuk az alábbi elérhetőségeken:

2071 Páty, Erkel u. 20. (a Gagán Kft. mellett)

06-20-223-5335
06-20-539-4966

sazotherm@gmail.com

VÍZ  GÁZ  FŰTÉS 
SZERELVÉNYBOLT

– –

Kedves Vásárlók!

Villanyszerelő vállalkozás 

Tel.: 06 30 9416 656

csapatának bővítéséhez villanyszerelő 
és betanított munkatársat keres, 
Zsámbék és vonzáskörzetében. 

Fizetés megegyezés szerint.

MUNKATÁRSAT KERESÜNK

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

AZ ÖN HIRDETÉSÉNEK HELYE!

Páty Önkormányzatának lapja

Bővebb információk:

 kurir@paty.hu vagy 06 (23) 555 533 HIRDETÉSI INFORMÁCIÓK
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A hirdetések valóságtartalmáért és a hibákból eredő károkért a kiadó nem vállal felelősséget!

Proviszer alkusz Kft.
BIZTOSITÁSI IRODA PÁTY

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

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

nyitva tartás:
h-sz-p: 13:00-19:00

k-cs: 9:00-19:00
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HIRDETÉSI INFORMÁCIÓK kurir@paty.hu vagy 06 (23) 555 533

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



Látogasson el a cukrászda facebook oldalára: 

Folyamatosan friss híreket olvashat az új 
süteményeinkről.
Süteményeink és fagylaltjaink kiváló receptek 
alapján, természetes alapanyagokból helyben 
készülnek.

facebook.com/caffetrevi.cukraszda  

KÓSTOLJA MEG!  

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket

 üzletünkben, a sütemények mellett

MÁR  IS KAPHATÓ!FAGYLALT

ELVITELRE 

NYITVA VAGYUNK! 

Páty, Iskola u. 1/b
06-23-343-170, 06-20-6272-500

NYITVA TARTÁS
hétfő–vasárnap 10.00–19.00 (csak elvitelre)

www.caffetrevi.hu

 kurir@paty.hu vagy 06 (23) 555 533HIRDETÉSI INFORMÁCIÓK
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Dr. Bara Emőke Ügyvédi Iroda
2071 Páty, Rákóczi út 36.

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

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

www.drbara.hu

Ingatlanközvetítés a Huber Ingatlanirodával 
együttműködve Pátyon, a Rákóczi út 36. szám alatt.

A legérdekesebb könyvek egy helyen.
Rendeljen a karosszékből,

éljen óriási kedvezményeinkkel!
Egyes kiadványokra 
Egy izgalmas regényre vágyik, netalán egy jó 
szakácskönyvre? Unatkozó édesanyjának keres 
jó elfoglaltságot, a gyermekeit szeretné 
meglepni, önismereti útra indulna? 
Nézzen körül az oldalunkon! Ha nem találja, 
amit keres, írjon, és mi beszerezzük. 

-25-50%!

Páty területén INGYENESEN 

házhoz szállítjuk az olvasnivalót!

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