
2020/07. SZÁMÖnkormányzati hírek          Trianon 100

XX
VI

II.
 é

vf
ol

ya
m

in
gy

en
es

Páty Önkormányzatának lapja



L PJEN BELJEBB!É

Dsida Jenő: Július

Itt künn járok a földeken,
kedves.
A kalászok megbókolnak előttem:
olyan hatalmas vagyok, olyan
bronzarany félisten, mikor rádgondolok.
Egyébként pedig költő, sétáló ember,
akire fény hull és sárgaméz-mosolygás.
Tehénkék.
Pásztorok.
Nyári máglya. Búzamező.
Csöndesen feléd sóhajtom a búzavirágok kék szerelmét.
Harsányan feléd kiáltom a lobogó pipacsok vörös
nászindulóját!

Alapító:
Fotó:

Főszerkesztő: Szerkesztőség címe, elérhetősége:

Kiadó: Lapzárta:
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A Kormány 2020. június 18-ától megszüntette a 2020. március 11-étől érvényben lévő 
koronavírus járvány miatti veszélyhelyzetet, és hat hónapos időtartamra járványügyi 
készültséget vezetett be Magyarország egész területére, melynek szükségességét há-
romhavonta felülvizsgálja. Újra indult a megszokott élet a közigazgatásban is és a 
Képviselő-testület is újra ülésezhet, így dönthetünk az ez évi útjavításokról, járdaépí-
tésről és minden egyébről.

A kényszerszünet ellenére eddig is haladtak a korábban megkezdett beruházások. Folyamatosan, késedelem 
nélkül épül a bölcsőde. Szeptember végére várhatóan el is készülhet az épület, azt követően pedig még az ősz 
folyamán szeretnénk megnyitni magát az intézményt is. A jelentkezés menetéről és minden egyébről a települé-
sünk honlapján, valamint itt, a Pátyi Kurírban kellő időben tájékoztatást adunk.

Egy tavalyi pályázatnak köszönhetően megújult a Vörösmarty utca burkolata. A Jenei-dűlőben is folyamatosan 
halad annak a majd 200 millió forintos vízelvezetési pályázatnak a kivitelezése, amelyet szintén tavaly nyert meg az 
önkormányzat. Sajnálatosan a június eleji extrém esőzés munka közben érte még az építkezést, így abban is 
károkat okozott. Bízunk benne, hogy mielőbb elkészül a teljes rendszer, ami nagyban fogja segíteni az ilyen 
esetekben a Telki szántóföldek felől lezúduló vízmennyiség megfelelő elvezetését.

A júniusi viharok után országszerte és Pest megyében, így Pátyon is számos vihar- és belvízkár ért számtalan 
családi házat. A károk felmérése folyamatban van. Van olyan tulajdonos, akinek fizet a biztosítója és van olyan, aki 
az Önkormányzat biztosításán keresztül juthat segítséghez. Azoknak pedig, akik egyik csoportba sem tartoznak a 
Képviselő-testület vis major pályázat segítségével, vagy egyéb módon kíván segíteni.

Az autópálya lehajtó beruházásának kérdésében is egy következő szakaszba lépünk. A környezetvédelmi hatás-
tanulmány megvitatása után – amit a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megküldött és az önkormányzat honlapján 
június végétől megtekinthető –, a célegyenesbe fordulhat a projekt. 

A helyiközi buszjárat beindításának terve is szépen halad, már túl vagyunk a lakossági egyeztetés fázisán.
A magam és a Képviselő-testület nevében köszönöm a pátyi önkénteseknek, továbbá mindazoknak a lelki-

ismeretes munkáját, akik a környezetükben élőknek segítséget nyújtottak a napi teendőkben a koronavírus járvány 
veszélyhelyzeti ideje alatt. Bízva a járványmentes nyárban, mindenkinek jó nyaralást, zavartalan kikapcsolódást, 
feltöltődést kívánok!

Székely László – polgármester

„Hőség izzó párája leng a tájon” – hirtelen jött idén a nyomasztó nyári kánikula, 
átmenet nélkül csapott le ránk, nehezen viseljük a gyors változást. Amint március 
idusa után pedig hirtelen bezárult köröttünk a tér, s nem volt könnyű átállni. A 
három hónap bizonytalansággal teli bezártsága után, rövid átmeneti intézkedése-
ket követően, újraindulhatott az életünk. Ami újabb változást jelent, hiszen ismét fel 
kell venni a fonalat ott is, ahol közben majdnem zavartalanul folytak a munkálatok. 
Újra tervezhetünk sok-sok mindent, ismét mehetünk nyaralni, tarthatunk ren-
dezvényeket, találkozhatunk egymással

Az első országosan engedélyezett közösségi alkalom a Nemzeti összetartozás 
napja volt. Az önkormányzati megemlékezésre most sokan eljöttek Pátyon. 
Minden előadó hangsúlyozta a trianoni békediktátum történelmet változtató 
súlyát, s a változásra adható egyetlen hiteles válasz, az „egy vérből valók vagyunk”, 
erejét. Az Önkormányzat pályázatot írt ki a témában diákoknak. A Pátyi Kurír 
mostani lapszáma külön Trianon 100 rovattal jelentkezik, amelyben megszólalnak 
a határon túli testvértelepülések képviselői, helyi elöljáróink, történész, alkotó-
művész, s idézünk az akkori események résztvevőitől, valamint a diákok írásaiból. 
A változtatásokra tekintő történelmi visszapillantásunk talán erőt adhat a mai, 
személyes változtatni akarásunkhoz! 

Kellemes nyári feltöltődést kívánok áldás havában szeretettel,

.

Szádváriné Kiss Mária – főszerkesztő MSK z
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Székely László – polgármester

PÁTY KÁRTYA

2020. július

ÖNKORMÁNYZAT

A Belügyminisztérium „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések” című pályázatán a belterületi utak 
felújítására pályázott Páty Község Önkormányzata, 
amelyen a maximum megszerezhető 15 millió Ft-ot 
nyertünk a Vörösmarty utca útépítésére. A beruházás 
teljes költsége 31,6 millió Ft volt, a szükséges önrészt  
Páty Község Önkormányzat a pályázat feltételei szerint 
biztosította.

VÖRÖSMARTY UTCA FELÚJÍTÁSA
Páty Község Polgármesterének 130/2020 számú ha-
tározata alapján, Páty Község Önkormányzata június 
12-én csatlakozott a Bercode platform és applikáció-
hoz. A Páty Kártyát 2020. július 1-jétől lehet majd igé-
nyelni, melyet az ország egész területén, több mint 
1000 helyszínen elfogadnak. A kártya igényléséhez 
formanyomtatvány fog készülni, melyet a honlapunk-
ról lehet letölteni vagy a Polgármesteri Hivatalban lehet 
kérni és a Polgármesteri Hivatalban le is lehet adni, 
majd az elkészült kártyát is itt lehet átvenni. A helyi 
vállalkozások felkeresése a következő hetekben történik 
meg, de a kártyát már most több magyarországi üzlet-
ben elfogadják, melynek listájáról szintén a honlapunkon 
tudnak majd tájékozódni. A Páty Kártya bevezetésének 
célja, hogy segítsük a település belső kiskereskedelmé-
nek növekedését és segítsük a lakosság kedvezményes 
vásárlását. 

Somogyi Farkas Tamás – alpolgármester

   Dabas és Környéke Vízügyi Kft

               2071 Páty Rákóczi u. hrsz.629.

   A munkakör betöltésének feltételei :

Változatos munka. Családias környezet.   

Munkaruha. Munkavégzés Pátyon.

Jelentkezés : E-mail.-ben küldött  Önéletrajz szükséges.      

Megadott elérhetőségein behívjuk.

Előnyt jelent : elektromos alapismeret, szakirányú szakmunkás 

bizonyítvány,víz-csatornaszerelői gyakorlat.

8 általános iskolai végzettség,

"B" kategóriás jogosítvány.

Orvosi alkalmassági,

Bérezés : megegyezés szerint + Cafetéria + ügyelet-készenléti díj.

   E-mail: halo.zsolt@dakov.hu

Daköv KFT Dabasi üzemigazgatóság Páty üzem.

Tel./fax.: 23/555-055

VízszerelO

Szennyvíztelep kezelO
segédmunkás

munkakörökbe munkatársakat keresünk !!!

Vízellátás kezelO

Páty Község Önkormányzata áprilisban írta ki az általa 
alapított pályázatot, a Bocskai ösztöndíjat, s júniusban, 
a tanév végén kihirdették a díjazottakat, a tantestület 
két tagja - Horváthné Végházi Patrícia és Szakály Vik-
torné Mónika - pedig Bocskai Pedagógus Ösztöndíjat 
nyert el.  (Bővebben: 16-17. oldal)

A Képviselő-testület döntése alapján idén a Páty Peda-
gógusa Díjat Csordásné Silingi Anna általános iskolai 
pedagógus és Vasas Piroska óvodapedagógus  kapta.
(Interjúk a következő lapszámban.)

Egy fogadás keretében Páty Község Önkormányzata 
nevében Székely László polgármester mondott köszö-
netet lelkiismeretes munkájukért azoknak a pátyi ön-
kénteseknek, akik a veszélyhelyzet alatt a 65 év feletti 
lakosoknak önzetlen segítséget nyújtottak a napi 
ellátásban. 
Név szerint a segítők: 
Bereczné Varga Zsuzsanna, Kristó Sarolta, Hollósiné 
Horváth Erika, Dr. Macsuga Tímea, Komlósiné Tóth 
Ibolya, Szalay Sándor, Szalay Levente, Csorbáné Ágos-
ton Éva, Ferencz Bernadett, Szabó István, Herczeg 
Dóra, Pergel Zsuzsanna, Muzsikné Buzár Annamária, 
Sebestyén Hajnalka, Hájas Ágnes, Geizura Nóra, Bá-
der Kristóf, Koszó Benedek, Pesch Márton, Simon 
Klaudia.

„Mi magunk legyünk az a változás, 
amelyet látni szeretnénk a világban” (Gandhi)

 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

 
– kurírinfó –

PÁTY PEDAGÓGUSA DÍJ

BOCSKAI-ÖSZTÖNDÍJ PEDAGÓGUSOKNAK
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Lapzártánk után érkezett a hír, hogy Páty Község Önkor-
mányzata Képviselő-testületének támogatása és egyetértése 
mellett Székely László polgármester úgy döntött, hogy tekin-
tettel az egészségügyben dolgozók járvány idején tanúsított 
helytállására, július 1-jén a Semmelweis-nap alkalmából a Páty 
községben munkát végző 19 fő egészségügyi dolgozót (3 fő 
felnőtt háziorvos, 2 fő gyermek háziorvos, 2 fő fogorvos, 8 fő 
asszisztens, 4 fő védőnő) egységesen 130.000 Ft/fő jutalom-
ban részesíti. Ezen felül a koronavírus-járvány idején munkát 
végző egészségügyi dolgozók közül Dr. Pózmán Ilona felnőtt 
háziorvost és Szalainé Pintér Boglárka védőnőt polgármesteri 
dicséretben részesíti és részükre pluszjuttatást biztosít.

2020. július

ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZATI JUTALOM A PÁTYI EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓKNAK

 
– kurírinfó –

Lezárult településünk közösségi közlekedése kialakításának 
első üteme. A tervezett nyomvonalról és menetrendről online 
lakossági fórumot tartott az Önkormányzat, amit több mint 
százan követtek figyelemmel az interneten. Az itt felmerülő 
kérdéseket, javaslatokat még bedolgoztuk a tanulmányba, és 
így véglegesítettük az elsődleges terveket. A munka tovább  
folytatódik, a következőkben az üzemeltető kiválasztása, a ta-
rifarendszer kidolgozása és a buszmegállók megtervezése 
következik. A járat várhatóan 2021 tavaszán indulhat útnak, 
kezdetben próbajárat jelleggel, melynek végén az összegyűlt 
tapasztalatok alapján tudjuk véglegesíteni a nyomvonalat és a 
menetrendet. A véglegesített tanulmányt, melyet a nagyközön-
ség számára is elérhetővé teszünk, a Képviselő-testület a június 
30-ai ülésén fogadta el. A további fejleményekről folyamatosan 
tájékoztatjuk a lakosságot.

A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSRŐL

Somogyi Farkas Tamás – alpolgármester

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT, HOGY PÁTY KÖZSÉGBEN 
TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK! 

Helyszín a MŰVELŐDÉSI HÁZ. 
A tüdőszűrés ajánlott, hiszen panasz nélkül is lehet beteg. 

A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek időbeni felismerésére.
A vizsgálat díja 40. életévet be nem töltött személyek esetében 1.700,- Ft. A szűrésre a befizetést 
igazoló csekket, valamint egy saját névre megcímzett borítékot szíveskedjenek magukkal hozni. 

SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYT, TAJ KÁRTYÁT, VALAMINT AZ ELŐZŐ ÉVBEN KAPOTT 
TÜDŐSZŰRŐ IGAZOLÁST HOZZA MAGÁVAL!

A veszélyhelyzet miatt kérünk mindenkit, aki részt kíván venni a szűrésen, hogy maszkot, vagy kendőt viseljen.

2020. 07. 22-TŐL 2020. 07. 27-IG 

TÜDŐSZŰRÉS JÚLIUSBAN 

A VIZSGÁLAT IDEJE NAPONTA:
2020.07.22.  SZERDÁN: 8.00–18.00 ÓRÁIG

2020.07.23.  CSÜTÖRTÖKÖN: 8.00–18.00 ÓRÁIG
2020.07.24.  PÉNTEKEN: 08.00–18.00 ÓRÁIG

2020.07.27.  HÉTFŐN: 08.00–18.00 ÓRÁIG

ÚJ IGAZGATÓ A BOCSKAIBAN

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, 
hogy a 2020. június 22-ei elbí-
rálás után az oktatásért felelős 
államtitkár úr Fenyvesi Zsoltot 
nevezte ki a Bocskai István Ma-
gyar-Német Két Tanítási Nyel-
vű Általános Iskola intézmény-
vezetői feladatainak ellátására az 
elkövetkezendő öt évre (2020.08.16. 

napjától 2025. 08.15. napjáig).
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HULLADÉK KISOKOS
Az alábbi írásban szeretnénk segíteni a lakosság számára, hogy a háztartásukban keletkezett szeméttől 
hogyan tudnak biztonságosan és környezetkímélően megválni. 

Sitt:

Zöldhulladék: 

Akkumulátor, régi háztartási gépek:

Veszélyes hulladék:

Fáradt sütőolaj: 
Fáradt motorolaj: 

 A PVK szelektív gyűjtőpontban kisebb mennyiség lead-
ható az előre megvásárolt PVK által rendszeresített zsákban 
(500 kg/fő/év PVK zsákban).

2 hetente pénteken a PVK összegyűjti.
Matricás zsákban vagy zöld PVK zsákban kell kitenni a ház 
elé, illetve a szelektív gyűjtőponton ugyanilyen formában 
lehet leadni.

 Ezeket veszélyes 
hulladék gyűjtéskor (évi egy-két alkalommal) is le lehet adni, 
a MÉH-telepeken még pénzt is kapunk értük.
A régi háztartási gépeket az adott szakáruházak átveszik, 
oda el lehet vinni (pl. Media Markt – Budaörs).
Vashulladék esetében keressék a Zsolbert Kft.-t, Törökbálint, 
Kamara-erdő melletti részén. A MÉH-telepen kedves, 
segítőkész a személyzet. Nem érdemes a leadásával a vas-
hulladék áremelésére várni, mert  évek óta padlón a hulla-
dék vas ára, amit a koronavírus még tovább csökkentett. Az 
akkumulátorokat a budakeszi Mol-töltőállomáson is átveszik.

 Az évente 1-2 alkalommal szervezett 
gyűjtéskor lehet a PVK szelektív gyűjtőpontján leadni (pátyi 
lakcímkártya szükséges).

Minden Mol-kúton átveszik.
Egyes Mol-kutak átveszik, pl. a 

budaörsi Metro-OBI melletti.

Használt elem, izzók, fénycsövek: 

Lomok: 

Használt ruha:

Pala:

Szelektív gyűjtőpont: 

A PVK udvarban és a 
szelektív gyűjtőpontban elhelyezett tárolókba kell betenni.

A Depónia-szerződéssel rendelkezők évente 
egyszer 3 m  lom elszállításra jogosultak. A kihelyezhető 
lomok listája a cég honlapján megtalálható, telefonon vagy 
e-mailben lehet időpontot egyeztetni. Csak lomokat visz-
nek el, pl. bontásból maradt nyílászárókat nem.
Vannak lomtalanításra/teljes házkiürítésre szakosodott cégek. 
Itt azért érdemes körültekintően választani, mert vannak 
olyan vállalkozók, akik után könnyen az erdei szemétkupa-
cokon landolhat a lomunk.
Érdemes ingyen elvihető csoportokba is felrakni egy régi 
bútort, megunt, akár törött holmikat, hihetetlen ugyanis, hogy 
mennyi minden tud így gazdát cserélni a kidobás helyett.

 Jó állapotú, még használható ruhákat fogad a 
Pátyi Vöröskereszt. Rossz állapotú, nem használható ruhák 
leadhatók a PVK udvar ruhás konténerbe (Rákóczi út 74.)

 Veszélyes hulladék, különösen veszélyes anyag, speciális 
kezelést igényel. Interneten tájékozódjunk, hogy kik szál-
lítják el.

2019. október 1-jén megnyílt a Bia-
torbágyi út melletti területen. 
A leadható mennyiségekről és árakról kérem tájékozódja-
nak a PVK honlapjáról és elérhetőségein.

Somogyi Farkas Tamás Simon Csaba– alpolgármester,  – PVK ügyvezető

Az elmúlt hetekben nagy mennyiségű csapadék hullott le községünk területén, amely komoly gondokat okozott a 
vízelvezetésben, nem egy esetben anyagi károkkal járt. Közterületeink azon részén, ahol korábban kiépült vízel-
vezető, vagy szikkasztó árok nagy számban elhanyagolt állapotban van, nem tudja ellátni eredeti funkcióját. Az 
ilyen árkok gyorsan megtelnek vízzel, ami károkat okoz a közterületben, valamint a magántulajdonban lévő 
ingatlanokon is.

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, 
valamint a település tisztaságáról szóló 48/2006 (XII.14.) számú önkormányzati rendelet 5. §-a alapján, az ingatlantulajdonos 
köteles gondoskodni: az ingatlan előtti járdaszakasz (saroktelek esetén a közterülettel érintkező oldalakon), zöldsáv, nyílt-
árok és ennek műtárgyai teljes területének gondozásáról, tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó 
anyagok és más hulladékok eltávolításáról. A rendelet alapján, a csapadékvíz elvezető árkokat betömni, a víz elfolyását meg-
akadályozni tilos.

Közös feladatunk a meglévő árkokba jutott hordalékok eltávolítása, a gépjármű behajtók alatti átereszek teljes 
keresztmetszetében történő megtisztítása. A kiszedett hordalékot kérésre a PVK munkatársai elszállítják.
A problémát gyakran súlyosbítja az ingatlanokról engedély nélkül közterületre kivezetett csapadékvíz. Páty Község Önkor-
mányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 20/2017 (X.12.) rendelete (HÉSZ) 24 §-a alapján: ha a 
csapadékvíz szállító hálózat, vagy a befogadó a többlet vizeket elvezetni nem tudja, akkor a telken belül kell a többlet 
csapadékvizek visszatartását (telken belüli elszikkasztását, záportározó létesítésével) megoldani. A telekhatárra épített épületek 
ereszcsatornáit, valamint a telkekről a csapadékvíz kivezetést csak terepszint alatt szabad az utcai vízelvezető hálózatba 
vezetni, amelyre kötelező engedélyt kérni. A rendelet értelmében, ahol nincs kiépített, nyílt vízelvezető árok, ott tilos kivezetni 
a csapadékvizet az ingatlanról.

A gépjármű behajtók építése, valamint a közterületek leburkolása és járdaépítés szintén engedélyköteles tevékenység. A 
szabálytalan és engedély nélküli kivitelezés jelentősen ronthatja a lehulló csapadék lefolyását, elszikkadását.

Figyeljünk egymás értékeire, tartsuk rendben környezetünket!

KÖRNYEZETVÉDELEM KÖZÖSEN – VÍZELVEZETÉS

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály

3
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„Isten áldja meg a Magyart, 
tartson élted míg e föld tart”
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„Komoly emléke és érdeme településünknek, hogy a Herczeg 
Ferenc író vezette Revíziós Liga által emeltetett országzászlók 
egyike még mindig áll. A több száznyi hasonló emlékhelyből, alig 
néhány maradt már csak meg országszerte, ugyanis a kom-
munista diktatúra történelmi visszaemlékezést tiltó politikája 
lerombolta ezeket az emlékműveket. Pátyon azonban, ha ro-
mosan is, de megmaradt és a rendszerváltással egy időben többed 
magunkkal felújítottuk és 1989. augusztus 20-án felavattuk, 
majd újra élővé tettük.” – mondta Székely László polgár-
mester a református templom előtt lévő országzászló-
nál, ahol már 90 évvel ezelőtt is Trianonra emlékeztek 
a pátyiak. Még a vírushelyzet érvényben volt, távolságot 
kellett tartani egymástól, de a nemzeti összetartozás 
közel hozta a szíveket. Az emlékezők, a megszólalók 
és a hallgatóság soraiban is többen a könnyeikkel 
küzdöttek… 

A rövid beszéd és egy vers elhangzása után a száz 
év előtti nemzeti tragédiára emlékezők elhelyezték a 
kegyelet virágait az országzászló talapzatához, majd a 
Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövet-
séghez tartozó 1848/49. Budai 2. Honvéd Zászlóalj 
tagjai, valamint a PÁKICS népes csapata vezetésével 
elindultak a trianoni emlékműhöz. A faragott székely-
kapunál Dr. Lomniczi Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság 
volt elnöke mondott beszédet. Záró gondolatában ki-
emelte, hogy a nemzeti összetartozás objektív tény, a 
nemzeti összefogás pedig szükséges, mert bizonyíta-
nunk kell: „nemcsak Szent István szelleme, de Szent István 
Magyarországa is él!”

Ezután a vármegyék nevének és adatainak elhangzá-
sakor egy-egy cserkész felkötött egy szalagot a székely-
kapura, miközben Kádár Ferenc, az emlékmű alkotója 
megkondította a kapun lévő harangot. Végezetül Ma-
gyarország tiszteletére eldördült az ágyú.

1920. június 4-én, az első világháborút lezáró béke-
szerződés aláírásának napján az egész Kárpát-meden-
cében megszólaltak a harangok: a nemzet azt remélte, 
az egész világ meghallja a harangzúgást. Gróf  Apponyi 
Albert a békekonferencián három nyelven elmondott 
beszédét azzal zárta, hogy „Önök most megásták Magyar-
ország sírját, de Magyarország ott lesz a temetésén mindazon 
országoknak, amelyek most itt megásták Magyarország sírját.” 
S száz év múltán, 2020. június 4-én, a Nemzeti össze-
tartozás napján ugyancsak megkondultak a harangok.

MSK z
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Sebestyén Hajnalka

Hiszen végre béke volt, véget ért 
a négy évig tartó nagy háború, az ún. 
esztelen öldöklés – ahogyan a kor-
társak nevezték –, véget ért az azt 
követő dicstelen tanácsköztársaság, 
mely még ma is megosztja az em-
bereket, és amely több száz áldoza-
tot követelt, és nem utolsósorban 
véget érni látszott a háborút köve-
tően kitört és 50 milliós áldozatot 
követelő járvány, a spanyolnátha. S 
bár számtalan jele volt a júniusban 
bekövetkező országcsonkításnak, 
nem róhatjuk fel hibájukként, hogy 
ezt a legutolsó pillanatig nem hitték 
el. Hogyan is képzelhették azt el, 
hogy egy több mint 1000 éves, Eu-
rópa első alkotmányával bíró, a ke-
resztény világot több száz évig védő 
és közben lassan elpusztuló magyar-
ság, mely beengedte a szomszéd 
népeket a török pusztítások után, 
hogy éppen ezek a népek fogják 
békeidőben, a térdre kényszerített 
ország területeit elszakítani. Nem 
hitték el, mert példa nélküli volt az 
az országcsonkítás, melyet Magyar-
országgal szemben 100 évvel ezelőtt 
elkövettek. Teleki Pál Miniszterelnök 
1920. november 13-ai beszédében 
így emlékezett meg erről: „Amikor 
összeomlottak a frontok, akkor a magyar 
nemzet azt a tulajdonságát követte, amely 
mindenkor jellemző volt reá nézve, hogy 
még a szerencsétlenségben is, még akkor 
is, amikor lelketlen vezetők félrevezették, 
még abban a pillanatban is a magyar 
nemzet becsületes volt és becsületesen tudott 
és akart hinni. Ebben a becsületességében 
és ebben a hitében tette le, dobta el a magyar 
nemzet magától a fegyvert, azt gondolva, 

hogy ugyanolyan bánásmódra fog találni, 
mint ahogy ő bánt volna el, ha az ő becsü-
letes kezébe lett volna letéve a világ sorsa. 
Igazságot vártunk, de ahelyett kaptunk 
egy békét, egy békeszerződést, amelynek 
összes egyéb jellemvonásai közül csak egyet 
akarok ma kiemelni, hogy szemben min-
den békeszerződésekkel ez a legkevésbé 
őszinte békeszerződés: az őszinteségnek, 
s a hirdetett igazságnak megcsúfolása. (...) 
Ez a békeszerződés egyike minden korok 
legrövidlátóbb és legvégzetesebb alkotása-
inak. Kötetekre menő bizonyító anyaggal 
bizonyítottuk ezt és azt hiszem, hogy a 
történelem ítélőszéke nem is adhat másnak 
igazat, mint nekünk.”

Magyar emberek milliói lettek 
földönfutók, hazátlanok, üldözöt-
tek mind a mai napig, mert ha azt 
hisszük, hogy ez már a múlt, nem 
kell rágódnunk rajta, „kit érdekel a 
történelem”, lássuk meg az elmúlt 
hetek eseményeit, hogy a 100 éve, 
saját szülőföldjén üldözött magyar-
ság, a székelység érdekében hiába 
gyűlt össze az egymilliónál is több 
aláírás, Európa nagyhatalmai hall-
gatnak. S ha néha el is keseredünk 
népünk sorsa felett, adjanak re-
ményt Teleki Pál szavai: „Én nem 
hiszem azonban, hogy reményvesztetten 
kellene itt állnunk és….azt sem, hogy 
félszázad tartamára vissza volna vetve ez 
a nemzet. Ebben a nemzetben életerő van. 
Ez a nemzet élni akar, ez a nemzet 
dolgozni akar. 

1920 januárjában így köszöntötte dr. Battlay Dezső kormánybiztos az új évet: „Tisztelt Uraim! A tegnap lezárult év 
után nem nagy bizalom kell ahhoz, hogy egy szebb jövőt reméljünk. Joggal hihetjük, hogy ilyen sorscsapások nem fogják érni többé a 
nemzetet. Megvan a nemzeti hadseregünk, a kormányunk élén oly férfiak állanak, akiknek neve, múltja és munkássága biztosíték 
arra, hogy a nemzet többé nem fog arra a lejtőre kerülni, amelyen az ellenforradalom augusztus 4-én megállította. Én hiszek és bízom 
ebben a szebb jövőben, hiszem, hogy ez után az esztendő után lassan-lassan el fog következni az a szabad jövő, amit a magyar még nem 
érzett és nem is sejtett….”  Talán nem túlzás azt gondolni, hogy ebbéli reményeiben minden magyar ember osztozott. 

Ez a nemzet csak a legutóbbi napokban is 
megmutatta azt, hogy önmagát fegyelmez-
ni, rendben tartani tudja, és megmutatja 
ma azt, hogy meg tud érteni olyan érveket 
is, amelyek – nem a pillanat érdekeiért – 
a szíven keresztül az észhez szólnak, ah-
hoz az észhez, amely nem a szív ellen foglal 
állást, hanem amely ész a hazáért műkö-
dik. És ez az egyetlen, amiből a demar-
kációs vonalon túl lévő honfitársaink erőt 
meríthetnek. Nem meríthetnek másból erőt 
az ő jövőjükre nézve, nem meríthetnek másból 
meggyőződést arra nézve, hogy nem vesz-
nek el, mint a mi egyetértésünkből és a mi 
megerősödésünkből. Mert csak egyetértve, 
összefogva és az összefogott erőket torony-
magasságra emelve tudjuk majd őket is 
istápolni. Ezzel az erővel igenis tudjuk 
majd őket megvédeni, tudjuk majd honfi-
társainkat, a magyarságot, mindenütt 
tiszteletben tartatni és tudjuk majd elérni, 
hogy a nemzetek között a magyar tisztelt, 
becsült és megvédett legyen az egész világ 
által, de csak akkor, ha önmaga ehhez 
hozzá tud járulni. (...)” 

„Ebben a nemzetben életerő van.”

PÉLDA NÉLKÜLI 

„Ebben a nemzetben életerő 
van. Ez a nemzet élni akar, 

ez a nemzet dolgozni akar.”
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„Trianon: biztos vagyok benne, hogy ez a szó a világ 99 százalékának szinte semmit nem jelent! Nekünk, 
magyaroknak – más népek számára talán megmagyarázhatatlan módon – egy szóval kifejezi, hogy 
Magyarország területének kétharmadát és lakosságának közel 60 százalékát veszítette el...”
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In medias res – indítja így egy 7. osztályos tanuló 
pályamunkáját. Páty község képviselő-testülete a Pátyi 
Kurír júniusi számában hirdette meg a „Trianon 100” 
vers- és prózaíró versenyét, melynek eredményeképpen 
a beérkezett pályaművek közül 8-at kiemelten minősí-
tett a zsűri: Sebestyén Hajnalka, Újvári Beatrix és Zentai 
Ida. Külön öröm volt, hogy a több mint háromhavi 
karantén és online tanulás után, az év vége előtt öt 
perccel (!)…, még voltak tanulók, akik foglalkoztak a 
gondolattal, s tollat (gépet) ragadjanak! Lelkesedésün-
ket tovább fokozta, hogy a 8 díjazott közül 7 fő a helyi 
Bocskai István Magyar–Német Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola jelenlegi vagy volt tanulója! Nemcsak 
a téma okozhatott nehézséget a megcélzott korosz-
tálynak – általános és középiskolás tanulók –, hanem a 
műfaj követelményeinek figyelembevételével megal-
kotott írásmű létrehozása is, hiszen sem a versírás, sem 
az esszéírás nem tartozik mindennapi protokolljába 
egy 12-13 éves gyermeknek. 

Minden beérkezett pályamű megfelelt a pályázati 
kiírásnak, valamint tartalmazta a szülői beleegyező nyi-
latkozatot a megmérettetésen való részvételre. A mű-
ítész zsűri döntésében a tartalmi-műfaji-stiláris-nyelvi-
helyesírási követelményeken túl, döntő szerepet játszott 
az eredetiség, ötletesség, hitelesség, egyediség és ha-
tásosság. Jó volt látni, hogy a gyerekek képesek voltak 
tárgyszerű, ugyanakkor személyes véleményt formálni. 
Többségük meggyőzően bizonyította, hogy biztos is-
meretekkel és interpretációs eljárásokkal rendelkezik 
az irodalmi szövegekre, motívumokra, művelődéstör-
téneti kontextusokra vonatkozóan. Önálló, eredeti és 
kritikus gondolkodásuk is nyomon követhető volt. 
Munkájuk a köznyelvi norma biztos ismeretéről tanús-
kodott. Stílusukban világos, gördülékeny, a műfajnak, 
beszédhelyzetnek megfelelő nyelvi regisztert alkalmaz-
tak. A versek megítélése ennél sokkal fajsúlyosabb fela-
dat volt, s főleg rendkívül szubjektív. Tudjuk, hogy a 
vers kötött beszéd. Kötött szótagszám, versszakra tagolás 
– bár szabad versben is gondolkodhatunk! –, rím, ritmus, 
gondolatritmus; s a költői kifejezőeszközök haszná-
lata, a KÉPISÉG, KÉPSZERŰSÉG – a legfontosabb 
építőkövei egy költeménynek… A vers tömör. Képes 
beszéd. Nem elég, ha olykor nehezen gördülő rímeket 
kovácsolunk. A „recept” egyszerű: végy egy kis meg-
személyesítést vagy hasonlatot, metaforát, szineszté-
ziát, akár szimbólumot, allegóriát – s fűszerezd meg 
egy csipet ellentéttel, párhuzammal, költői kérdéssel, 
gondolatnyi ismétléssel, halmozással, fokozással, meg-

szólítással…, s elmondhatod: „Irgalom, Édesanyám, 
jaj, mama, nézd, kész ez a vers is!” De hát ez csak ilyen 
zseniális költők sajátja, mint a mi Attilánk! Éppen 
ezért rendkívüli, hogy néhány igazán reményteljes szárny-
próbálgatásnak lehettünk tanúi! Volt olyan tanuló, aki 
saját gitárszólót komponált verséhez, s így komplex 
zenei élménnyel is felturbózta a szavak varázslatát. S 
ne feledjük: 12-13 éves gyerekekről van szó!

A következő eredmények születtek:

I. helyezett: Bödőcs Ábel 7.c osztályos tanuló (Bocskai)

II. helyezett: Harazdy Bánk 7.c osztályos tanuló (Bocskai)

II. helyezett: Lukácsi Adrián Noel 8.b osztályos tanuló (Bocskai)

III. helyezett: Kemény Botond – volt Bocskai általános iskolai tanuló

Fotó – Kemény Csongor – a Bocskai volt tanulója

I. helyezett: Somogyi Adorján 5. osztályos tanuló

II. helyezett: Vági Sándor 7.c osztályos tanuló (Bocskai)

III. helyezett: Bereczki Vivien 6.a osztályos tanuló (Bocskai)

Valamennyiüknek szívből gratulálunk! Büszkék va-
gyunk Rátok! A nagyérdemű pedig a Pátyi Kurír lapjain is 
találkozhat majd a pályamunkákkal, ill. egy linken is el-
érhetővé tesszük a díjazott alkotásokat. Az első he-
lyezettek 20 ezer forintos, a II. helyezettek, valamint a 
külön díjas tanuló 15 ezer forintos, a III. helyezettek 
pedig 10 ezer forintos jutalomban részesülnek az Ön-
kormányzat jóvoltából. Az ünnepélyes eredményhir-
detésre 2020. augusztus 19-én a Szent István-napi 
ünnepségen a Széchenyi téren kerül sor.

Próza kategória

Külön díj

Vers kategória

Zentai Ida 



TRIANON 100

Trianon 100 éve volt már,
Én nem láttam, s ez nagy kár.
De a lelkemben újraéled,
S ha akarod, Te is megéled.

A magyar szívet tőr járja át,
Mint annak idején Szűz Máriát.
Ha meghallom ezt a szót: Trianon,
Nem érzem többé magamat szabadon!

Ezt a tövist vajon ki húzza ki,
Vagy ki mondja azt, hogy kell neki?
De ha ki is húzzák, a seb ott marad,
S minden magyarban a bú ott ragad.

Több ezer család elszakítva,
Egymástól távol, búslakodva.
Búslakodtak ők, de mit is tehettek?
Ünnepi ebédet mégsem ehettek!

Úgy tűnt, mindennek vége,
Az ország, életét eddig élte!
De a remény ott volt a magyarok szívében,
Nem zsörtölődtek, dolgoztak serényen!

S jól tette a Magyar, hogy reménykedett,
Hisz Magyarország a bajból felemelkedett.
És még ma is él, ha megcsonkítva is!
Igazán nagy Nemzet, ezt láthatod Te is!

Somogyi Adorján  – 5. osztály

A 100 éves tövis: TRIANON
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ELSZAKADÁS

„Hiába lakott a szomszéd utcában a nagymamád, 
egyik napról a másikra már egy másik országban élt, 

egy más állam polgára lett. Ezt nehéz felfognom! 
Mi az, hogy nem szaladhatok át hozzá csak úgy, 

pedig tudom, hogy ma buktát sütne?!?”
Bödőcs Ábel  7. osztály–

Trianon: biztos vagyok benne, hogy ez a szó a 
világ 99 százalékának szinte semmit sem jelent! 
Nekünk, magyaroknak – más népek számára talán 
megmagyarázhatatlan módon – egy szóval kifejezi, 
hogy hazánk területének kétharmadát és a lakos-
ság közel 60 százalékát vesztettük el, 3,3 millió 
magyar került kisebbségbe más országokban. Azt 
jelenti, hogy 1920. június 4-én Felvidéket és Kár-
pátalját Csehszlovákiához; Erdélyt, Partiumot és 
Bánát keleti részét Romániához; Szerémséget, 
Bácskát, a Bánság nyugati részét és Muraközt 
Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz és nyugaton 
a későbbi Burgenlandot Ausztriához csatolták.

Én ezeket a tényeket tanultam idén az iskolában, de 
nem tudom átérezni a trianoni katasztrófát – szeren-
csére –, úgy ahogyan azt a több 3,3 millió magyar, akik 
már száz éve nem az anyaország állampolgárai! Nem 
tudom elképzelni, milyen egy más nemzet kisebbsége-
ként élni, más, idegen nyelvet beszélni, egy idegen or-
szágban, egy idegen nép között! Nem tudom, milyen 
este lefeküdni Magyarországon, és arra kelni, hogy 
mostantól Romániában élek, és ha körülnézek, már 
nem magyar fákat, magyar hegyeket, magyar patakot 
látok, hanem román fát, román hegyet és román patakot! 
Nem tudom, milyen lehet reggeltől napestig tüntetni a 
város főterén, hogy újra magyar zászló lobogjon a vá-
rosházán!

Nem tudom, hogyan tudnám feldolgozni ezt! Talán 
sehogy. Úgy tűnik nem csak én érzem így, ugyanis 
1918 és 1928 között területeink elcsatolása után 400 
ezer magyar jött vissza a hazájába mindenüket hátra-
hagyva. Köztük 48 ezren tehervagonokban, víz és fűtés 
nélkül. A lehető legszegényebb körülmények között 
élték mindennapjaikat, de legalább magyarként, magyar 
földön tehették ezt.

Több helyütt az elcsatolt területeken nem mene-
kültként akartak újra Magyarországon élni, hanem fegy-
vert ragadtak, hogy visszaküzdjék magukat. Burgen-
landban több település is összefogott és elfoglalták a 
fontosabb pontokat: vasútállomásokat, csendőrlakta-
nyákat, útvonalakat. Küzdelmük nem maradt teljesen 
eredménytelen, hiszen Ausztria az eredetileg megálla-
pított 4312 km helyett „csak” 3965 km-t kapott meg. 

Az ország északi részén, Balassagyarmaton pedig az 
újonnan alakult Csehszlovákia hadseregét szorították ki 
a helyiek, emiatt a város megkapta a „Civitas Fortissima” 
(a legbátrabb város) címet. A nagyhatalmak (Nagy-
Britannia, Franciaország, Olaszország, Amerikai Egye-
sült Államok) egyetlen helyen engedtek népszavazást: 
Sopronban és a környékbeli falvaknál. Az itt élők Ma-
gyarországot választották, ezért meg is kapták a Civitas 
Fidelissima (a leghűségesebb város) nevet.
    Nem tudom felmérni, milyen nagy a súlya annak, 
hogy az ország több mint kétharmadát elveszítettük! 
Vajon olyan lenne, mintha a szép, nagy szobámnak – 
amire büszke vagyok – a kétharmadát elvennék a szüleim, 
hogy másra használják fel, s ez azt jelentené, hogy egy-
szerre megszűnnének a kisöcsémmel esténként folytatott 
titkos beszélgetések, testvéri civódások, vigasztalások, 
mérgelődések? Megszűnne az életem egy fontos része? 
Valószínűleg biztosan többet jelent ez az egész, de nekem 
ez a világvége!

A trianoni békeszerződés nemcsak az országot, ha-
nem családokat, barátokat is szétszakítottak, települé-
seket szeltek keresztül

 például a határ egyik 
oldalára került szülők vagy a másik oldalon maradt 
szerelme között... Ki tudna nem összetörten válasz-
tani? Én örülök, hogy nem abban a korban éltem, és 
nem kellett ilyen döntéseket hoznom.

Örülök, hogy ma, most még ha nem is egy hazában 
élve, de a leszármazottak szabadon látogathatják egymást, 
és remélem sosem lesz többé ilyen, ami elzárhat majd 
engem is a szeretteimtől, az életemtől. Én erre emlé-
kezem a „Trianon” szó hallatán!

. Hiába lakott a szomszéd utcában 
a nagymamád, egyik napról a másikra már egy másik 
országban élt, egy más állam polgára lett. Ezt nehéz 
felfognom! Mi az, hogy nem szaladhatok át hozzá csak 
úgy, pedig tudom, hogy ma buktát sütne?!? Rengeteg 
embernek olyan döntéseket kellett meghoznia, amivel 
csak két rossz közül választhatott:
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„Magyarország az én hazám, 
Neked szült és nevelt anyám”



A kistemplom harangja és a lélekszálak

KISSZELMENC KÁLVÁRIÁJA
Minden év június 4-én, a Nemzeti Összetartozás napján, 
Kisszelmencen megszólal a kis templomunk harangja, 
amely magyar nemzetünkért szól. Siratja az 1920. jú-
nius 4-én a Párizs melletti Versailles-ban aláírt trianoni 
békediktátumot, amellyel Magyarországot szétmarcan-
golták, több millió magyart, etnikailag egységes magyar 
területeket csatoltak számukra idegen országhoz.

A szétszakítás lelki fájdalmait Kisszelmenc lakosai 
többszörösen is megélték, hisz a trianoni békeszerző-
désig az egységes Szelmenc Magyarországhoz tartozott. 
Az ikerfalu évszázadokon át egybeépülve élte az életét. 
Az első világháború után Csehszlovákiának jutott, s az 
első bécsi döntéssel 1938–44 között visszakerült Ma-
gyarországhoz. Majd 1944 után, amikor megindult a 
Szovjetunió új nyugati határának kiépítése, Szelmen-
cet a szovjet-csehszlovák határral kettévágták. Szelmenc 
egyik része Csehszlovákiához került, a másik a Szovjet-
unióhoz. A Szovjetunió felbomlása után pedig Kisszel-
menc Ukrajna része lett. A szétválasztott falu szétszakított 
családjai 2005-ig csak a drótkerítésen keresztül, tisztes 
távolságból tudtak egymással kommunikálni. Ma út-
levéllel és vízummal, de át lehet jutni a falu egyik feléből 
a másikba. A határátkelőt és a szétszakításunkat egy 
félbevágott székelykapu jelzi, melynek egyik fele a mai 
Szlovákia, a másik a jelenlegi Ukrajna oldalán áll. Szé-
kelykapunkba vésve ez az idézet áll: 
„Egy Szelmencből lett a kettő, egyesítse a Teremtő.
Áldjon Isten békességgel, tartson egybe reménységgel.
Mi reményünk megmarad, összeforr mi szétszakadt.
Két Szelmencnek kapuszárnya, falvainkat egybezárja.”

Száz esztendővel ezelőtt, amikor Magyarország vég-
tagjait lemetszették és határokat húztak, nem szakí-
tották el azokat a lélekszálakat, amelyek szívtől szívig 
tartanak, és a nemzet lényegi összetartó erejét képezik. 
Ezeket a szálakat ma testvértelepülési kapcsolatoknak 

Illár József – polgármester

hívjuk. Hála a jó Istennek, ilyen testvértelepülési kap-
csolatban állunk Páty községgel. Kapcsolattartásunk 
megerősít minket abban, hogy mi egy családként, egy 
vérből valók vagyunk, és hogy az erősebb segíti a gyen-
gébbet. Páty község támogatása és a közös programok 
segítik a szülőföldünkön való boldogulásunkat, fejlődé-
sünket. Bátorítnak abban, hogy megőrizzük és műveljük 
kultúránkat, anyanyelvünket és vallásunkat. Ezért, ami-
kor Trianonra emlékezve megszólalnak a harangok 
Pátyon, Kisszelmencen, Palágy-Komorócon és a világ 
bármely részén, minden magyar szíve együtt dobog. 
Együtt mondhatjuk el a székelykapunkba vésett üze-
netet így:

„a testvérkapcsolat minden formája ajándék”

MEGEMLÉKEZÉS KISTÁRKÁNYBAN

Trianon tragédiájára Kárpát-medence-szerte megemlé-
keztek. Páty szlovákiai testvértelepülésén, Kistárkány-
ban például egy héten át tartottak megemlékezést Tria-
non centenáriumáról. A Bodrogköz kistelepülésén az 
emlékműsor mellett „az évforduló kapcsán fát ültettek, illetve 
emléktáblát avattak a Maráza Polgári Társulás, a helyi ön-
kormányzat és a Kistárkány és Környéke Polgári Társulás 
közös szervezésében. A roppant színvonalas műsornak az volt 
a legnagyobb értéke, hogy a szervezők mindent helyi erőből 
oldottak meg, még a Magyarországról érkezett díszvendég is a 
falu egykori szülötte volt.” – tudósított Zsebik Ildikó a 
https://ma7.sk/tajaink oldalon június 7-ei cikkében. A 
megemlékezés szónokaitól is idézett: Sáradi Tibor ön-
kormányzati képviselő beszélt többek között „Eduárd 
Beneš bűneiről is, és arról, hogy a hazug történelem 
oktatása mind a mai napig jelen van iskoláinkban. 
Gondolatait azzal zárta: a ma elültetett kocsányos tölgy, 
amely a magyarság jelképe, üzenje azt a világnak, hogy 
mi is az egységes magyarság élő része vagyunk! Kondás 
Aranka, a Kistárkány és Környéke Polgári Társulás 
elnöknője ünnepi beszédében személyesebb hangvételt 
ütött meg, hiszen azzal kezdte gondolatait, hogyan 
mesélt a tragédiákat megélt magyarság történetéről 
annak idején a 88 évet megélt édesapja, és hogyan 
élték meg a történteket azok a kisemberek, akik
elszenvedői voltak a politikai döntésnek. (…) 
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„Áldjon Isten békességgel, tartson egybe reménységgel. 
Mi reményünk megmarad, összeforr mi szétszakad. 

Szeretetünk kapuszárnya, nemzetünket egybezárja.”



Gyógyír

TRIANON MARGÓJÁRA ZSOBOKRÓL

 Gál-Máté István – Zsobok elöljárója

Őt Bálint Csilla polgármester asszony követte a mik-
rofon előtt, aki mielőtt belekezdett volna a fa elülteté-
sébe, azt kívánta minden megjelent nevében: „A követ-
kező 100 esztendő is tartson meg bennünket egy közösségnek, 
erősítsen hitben, erőben, összetartozásban!”

A polgármester asszony továbbá lapunknak el-
mondta, hogy nagyon sok erőt jelent számukra minden 
anyaországi kapcsolat, Kistárkány minden lakosa szá-
mára kimondhatatlan öröm, ha bármilyen módon ta-
lálkozhatnak magyarországi testvéreikkel. Mint mondta, 
„nehéz erről beszélni, akit nem érint, annak megérthetetlen, 
hogy a testvérkapcsolatnak minden formája ajándék. Arra 
törekszünk, hogy minél tovább tartson és minél gyümölcsözőbb 
legyen, akkor is, ha sok-sok kilométerre vagyunk egymástól.”  
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Egy pár napja emlékeztünk meg a trianoni békedik-
tátumról. Nekem mint Erdélyben élő magyar embernek 
az az érzésem, hogy minél inkább távolodunk ettől az 
időponttól, annál inkább erősödik bennem, hogy mek-
kora igazságtalanság ért bennünket külhoni magyarokat 
és személy szerint engem és a családomat is. Azt hiszem, 
ez azért van, mert minden eltelt év után még inkább 
tudatosult bennem, hogy mennyire ki van szolgáltatva 
egy nemzet a nagy országok érdekeinek. Az is közre 
játszik, hogy 1990-ig számunkra természetes volt, hogy 
mi ide születtünk, ebbe az idegen adminisztrációs kö-
zegbe, ebben kell éljünk, nemzeti tudatunk a háttérbe
szorult. De hála Istennek jött a változás, hirtelen új 
információk birtokába jutottunk, megismertük 
Magyarországot, a történelmét, kapcsolatba léptünk 
magyarországi településekkel, testvértelepülési kap-
csolat is létesült Zsobok és Páty között, ezáltal nagyon 
sok jó ottani emberrel ismerkedhetünk meg.

Ez a kapcsolat, és én itt nemcsak az intézményes 
kapcsolatra, hanem a személyes találkozásra is értem, 
nagyon jó gyógyír a fájdalmaink enyhítésére, megnyug-
tató az a tudat, hogy testvéreink az anyaországból 
gondolnak ránk, segítenek akár anyagiakban is, hogy 
mi továbbra is szülőhelyünkön boldogulhassunk.

“a testvérkapcsolatnak 
minden formája ajándék”



Csák Attila

„hiszek az őszinte kapcsolatokban”

EGY GRAFIKA MARGÓJÁRA
Címlapunkon a Pátyon élő Csák Attila szobrász-
restaurátor művész grafikája látható. A rajz fölke-
rült az online térbe, s az alkotó rengeteg pozitív 
visszajelzést kapott. Lapunk megkérdezte Attilát, 
mit jelent számára Trianon, s hogyan született meg 
az alkotása. A válasza alább olvasható. (A Szerk.)

„Tíz évvel ezelőtt, a 90. emléknapon országszerte három emlék-
művemet avatták. A beszédek sorra telve voltak haraggal, 
gyásszal, és körvonalak nélküli, homályos reményekkel. Mindenki 
várt valamit a centenáriumtól, de senki nem merte megfogal-
mazni. Úgy éreztük, hogy a 100. évforduló elhoz valami átütő 
megoldást. 

Tíz év kellett, hogy rádöbbenjek, ez a trauma a szűkebb és 
tágabb geopolitikai környezetünket kevésbé foglalkoztatja, sőt, 
ellenérdekelt a megoldásban.

Nem hiszek a tankok revíziójában, sokkal inkább hiszek 
a szellemi, kulturális egységben, és az őszinte kapcsolatokban. 
Ahogy a várpalotai Trianon Múzeum igazgatója mondta: 
„Szeressük vissza Magyarországot!”

A grafikámat is ezek a gondolatok ihlették. A gyökérzet, 
az egészséges vegetáció szimbolizálja a múltunkat, a kulturális 
és genetikai muníciónkat. A földfelszín feletti fa láttatja a 
trianoni traumát, a csonkítást, de ott az üzenet, a kisarjadó 
ágak, levelek. Az egészséges patrióta gondolkodás nem vádas-
kodva bűnbakot keres, hanem megoldást. Nem országhatárok-
ban, hanem nemzetben kell gondolkodni, ez lehet egy megoldás.”            

„Mégis, ha Magyarország abba a helyzetbe állíttatnék, hogy 
választania kellene ennek a békének az elfogadása vagy alá-
írásának visszautasítása között, úgy tulajdonképpen azt a 
kérdést kellene feltennie magának: legyen-e öngyilkos azért, hogy 
ne haljon meg. 
(…)

A történelmi Magyarország tehát Európában egyedülálló 
természetes földrajzi és gazdasági egységgel rendelkezik. Területén 
sehol sem húzhatók természetes határok, és egyetlen részét sem lehet 
elszakítani anélkül, hogy a többiek ezt meg ne szenvedjék. Ez 
az oka annak, hogy a történelem tíz századon át megőrizte ezt 
az egységet. Önök visszautasíthatják a történelem szavait, mint 
elvet, egy jogi konstrukció megépítésénél, de a történelem tanúsá-
gát, amelyet az ezer éven át hangoztatott, figyelembe kell venniök. 
Nem a véletlen, hanem a dolgok lényege nyilvánul meg ebben. 
Magyarország az organikus egység minden feltételével rendel-
kezik, egyet kivéve, és ez a faji egység. De mint az imént 
mondottam, azok az államok, amelyeket a békeszerződés 
értelmében Magyarország romjain építenének fel, szintén nem 
rendelkeznének a faji egységgel – az egység egyetlen olyan elvével, 
amely Magyarországnak nincs meg –, s hozzáteszem, hogy az 
egység egyetlen alapelvével sem fognak bírni. Az alakítandó új 
államok átvágnák a földrajz természetes határait, megakadá-
lyoznák a hasznos belső vándorlást, amely a munkást a kedvezőbb 
munkaalkalmak felé irányítja; megszakítanák a tradíció fonalait, 
amelyek a századokon át együtt élőket közös mentalitásban 
egyesítették, akik ugyanazon eseményeket, ugyanazt a dicsőséget, 
fejlődést és ugyanazokat a szenvedéseket élték át.”

GRÓF APPONYI ALBERT 
1920. január 16-án elmondott beszédéből
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Apponyi fellépése Pá-
rizsban eredménytele-
nül zárult, de a magyar 
közgondolkodásra an-
nál nagyobb és mara-
dandóbb hatással volt. 
Azon részeket idézzük, 
amelyek különösen is 
kiemelkedtek e tekin-
tetben.

„Magyarország tehát Európában 
egyedülálló természetes földrajzi 

és gazdasági egységgel rendelkezik.”



„1990 elején indult az első szabad választás kampánya. Több párt jelöltje, viták különféle fórumokon, a 
médiában véleményütköztetések. Óriási újdonságként és meglepetésként hatott mindez az emberek szá-
mára, hisz évtizedek óta nem láttak ilyet.” – Ezzel a felütéssel indította az előadását Prof. Dr. Marinovich 
Endre, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgató-helyettese a művelődési házban a tavaszi 30 
éve szabadon mini-konferencia vendégelőadójaként. Az alábbiakban néhány gondolatot emelünk ki elő-
adásából.

A RENDSZERVÁLTOZTATÁS

Harminc évvel ezelőttre emlékezünk idén, de való-
jában a rendszerváltoztatás több évtized eredménye – 
hangsúlyozta a kutató. S ezért a helyes elnevezés is a 
cselekvő folyamatot jelöli (szemben a szintén haszná-
latban lévő passzív tartalmú rendszerváltozás vagy a 
hirtelen eseményre utaló rendszerváltás elnevezéssel). 
Mint mondta, a 80-as évek közepéig kétpólusú világ 
létezett, amelyben az USA vezette nyugati világ és a 
Szovjetunió uralta keleti világ küzdelme kezdett eldőlni. 
A keleti világ ugyanis elöregedett: 1982 és 1985 között 
eltemették Brezsnyevet, Andropovot és Csernyenkót, 
a szovjet kommunista párt vezéreit. És 1985-ben Gor-
bacsov lett a Központi Bizottság főtitkára, vagyis a ke-
leti világ első számú vezetője, aki már másként gon-
dolkodott, de csak reformálni akart, s aztán saját magát 
is elsöpörték az események. Ugyanebben az évben 
Lengyelországban megszűnt a szükségállapot, ami 
addig az ellenzéki Szolidaritás visszaszorítását szolgálta. 
S nálunk az évben volt az ún. monori értelmiségi talál-
kozó, az első értelmiségi próbálkozás, ahol egymás 
mellett ült Csurka István a népiek, Konrád György az 
urbánusok, Bayer Tamás a reform-kommunisták kép-
viseletében. Ekkor tartották a szakkollégiumok szentesi 
találkozóját egyetemisták részvételével, központban a 
Bibó István Kollégiummal, ahova tartoztak a jelenlegi 
állami vezetőink közül többen.

1989-ben pedig kezdetét vette a XX. század legsike-
resebb európai szabadságmozgalma. Nyáron Lengyel-
országban tartottak korlátozottan szabad választásokat, 
ősszel-télen Kelet-Berlinben, Prágában, Temesvárott 
emberek százezrei vonultak az utcákra, hogy tiltakoz-
zanak a szovjet megszállás ellen, szabadságot és függet-
lenséget követelve. 

Nálunk pedig az ellenforradalomnak titulált 1956-ról 
Pozsgay Imre államminiszter, az MSZMP Politikai Bi-
zottság tagja 1989. január 28-án a Kossuth Rádióban 
bejelentette, hogy „a jelenlegi kutatások alapján, népfelkelésnek 
látja azt, ami 1956-ban történt”. A bejelentés nagy vihart 
kavart, ugyanakkor elkerülhetetlenné tette Nagy Imre 
újratemetését. Tavasszal már létrejött az Ellenzéki Kerek-
asztal elnevezésű fórum, s ha az állampárt nem akart 
vérontást, el kellett fogadja a párbeszédet, így júniustól 
szeptemberig működött a Nemzeti Kerekasztal. Ősszel 
az MSZMP megtartotta átalakuló kongresszusát, meg-
alakult az MSZP. Kimondták többek között, hogy a 
munkahelyeken nem működhetnek pártszervezetek. 
1989 méltán A csodák éve néven vonult be a történe-
lembe. S ezt megkoronázta a választás, az MDF színeiben 
Antall József  alakított kormányt, s 1990. május 2-án, 
harminc évvel ezelőtt, megkezdte munkáját az első 
szabad parlament. Az eltelt időszakot érdemes és kell 
tovább kutatni és külön kurzusként tanítani.

MSK z

A hagyományőrző Budai 2. Honvédzászlóalj szeretettel várja mindazon fiúk és férfiak 
jelentkezését, akik érdeklődnek a magyar hadtörténelem és katonai hagyományok iránt, 
kipróbálnák a hagyományőrző katonaéletet és szívesen csatlakoznának csapatunkhoz!
Egyesületünk az 1848-49-es szabadságharc honvéd gyalogságának hagyományát őrzi, 
ezen belül is a „budai” 2-ik Honvédzászlóaljat jeleníti meg. Együttműködünk a Magyar 
Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetséggel, részt veszünk a katonai hagyomány-
őrző szervezetek által szervezett programokon, és rendezvényeken.

A jelentkezők kiképzésen vehetnek részt, a sikeres alapozó után csatlakozhatnak a 
zászlóaljhoz és részt vehetnek a szabadságharc emlékcsatáin, ünnepélyeken, bemuta-
tókon, felvonulásokon.

Legyél Te is hagyományőrző 48-as honvéd!

Jelentkezés a 30/9715-077 vagy a 30/456-7004 telefonszámokon 
vagy a budaihonvedek@gmail.com drótpostán.

172020. július
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BOCSKAI-ÖSZTÖNDÍJAK ÉS AZ ÉV PEDAGÓGUSA
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Tanulmányi ösztöndíjasaink:
1. Cserveni Dániel 8.a
2. Harazdy Bánk 7.c
3. Bereczki Vivien 6.b
4. Bödőcs Ábel István 7.c
5. Kiss Bernadett 7.c
6. Gáll Dávid 7.c
7. Virág Ayden 7.c
8. Gravencz Veronika 7.c
9. Karsai Csongor 4.b
10. Kozma Rebeka  8.a 
(A Bocskai legjobb tanulója 2020.)

Szociális ösztöndíjasaink:
1. Balogh Rikárdó 4.a
2. Bóka Lídia 8.b
3. Demeter Szabolcs 7.a
4. Lukácsi Noel Adrián 8.b
5. Márton Dzsamila 6.a
6. Nagy Panka Liliána 5.a
7. Orosz Zoltán 7.c
8. Péter István 7.c
9. Rusai Menyhért László 8.b
10. Tallós Kitti 8.b

Páty Német Nemzetiségi Önkor-
mányzata immár második éve pénzju-
talomban részesíti legtehetségesebb 
németes tanulóinkat. A díjat Tolnainé 
Megtért Mária elnök és Vincze-Vanyek 
Bernadett elnökhelyettes adta át.

Elismerésben részesült:
· Antal Anna 8.a
· Szilágyi Gábor Máté 8.a
· Temesszentandrási Bálint 4.c
· Dobrossy Botond 4.c

Páty Község Önkormányzatának jóvoltából 20 tanulónk és két pedagógusunk 
részesült Bocskai-ösztöndíjban ebben a tanévben. A díj megálmodója, előter-
jesztője Bella János úr volt, akinek ezúton is köszönetünket fejezzük ki. 

JUTALOM A JÓ NÉMETESEKNEK

PEDAGÓGUS ÖSZTÖNDÍJASOK:
Szakály Viktorné
2011 óta tagja nevelőtestületünknek. 
Kiváló szakmai munka, példamutató 
munkafegyelem jellemzi. Ötödik éve 
alsós munkaközösség-vezető. Mind 
a nehezen kezelhető, mind a tehetséges 
gyerekekkel kiemelkedő pedagógiai 
munkát végez. Folyamatosan fejleszti 
módszertani tudását, a digitális esz-
közöket gyakran használja az oktatás-
ban. Innovatív, kreatív, lelkes pedagó-
gus. Munkájára igényes, a gyerekekkel 
türelmes, empatikus. Hetedik éve osz-
tályfőnök két tannyelvű osztályokban. 
Osztályfőnöki munkája kimagasló, 
sok időt és energiát áldoz a közösség-
építésre. A tanulókkal és a szülőkkel 
kölcsönös bizalmon alapuló, jó kap-
csolatot tart fenn. Munkaközösség-
vezetői tevékenysége is kiváló, segítő-
kész és konstruktív. Az új kollégák 
mentorálásában tevékenyen részt vesz. 
A német nyelvi munkaközösség mun-
kájában is tudása legjavát nyújtja. Öt-
leteit szívesen megosztja pedagógus-
társaival. Az iskolai programok, ver-
senyek szervezésében, rendezésében 
is oroszlánrészt vállal. A nyári táborok

állandó résztvevője. Az alsós tan-
testület csapaterősítő és építő tagja. 
Iskolánk iránt elkötelezett, az évek 
során aktívan részt vett a Bocskai 
arculatának alakításában.

2002-től dolgozik a Bocskaiban. Nap-
közisként kezdte pályafutását, nevéhez 
fűződik a klubnapközis foglalkozá-
sok bevezetése, mellyel hagyományt 
teremtett. 2009-től a napközis mun-
kaközösség vezetője, 2017 óta igaz-
gatóhelyettes. Kiváló szervezőképes-
sége megmutatkozott már munka-
közösség-vezetői és jelenlegi igazgató-
helyettesi tevékenységében is. Elkép-
zelhetetlen lenne nélküle a napközis 
munka szervezése.
Fejlesztőpedagógusként sok nehéz 
helyzetű diák tanulmányait támogatta. 
Szakmai munkájára a frissesség és az 
élménygazdagság jellemző. A kéz-
műves foglalkozások sokszínűségét 
mutatta már be az iskolában. Több 
fiatal kollégát mentorált a gyakorno-
ki éveik alatt, és folyamatosan meg-
osztotta tudását napközis kollégáival 
belső továbbképzések keretében.

Horváthné Végházi Patrícia

Gratulálunk!

Gratulálunk a díjazottaknak, amint 
 is, aki 

Az év pedagógusa díjat kapta 2020-
ban. Vele a Kurír főszerkesztője készít 
interjút a következő lapszámban!

Csordásné Silingi Annának



OKTATÁS

Nagyon különleges ballagás volt az idei. Főleg azért, 
mert volt. Mert hisszük, hogy hagyományainkat él-
tetni kell, hogy a nehézségekben is erősödjünk. A 
veszélyhelyzet ellenére Pátyon, a Bocskaiban június 
15-én a nyolcadikosok elbúcsúzhattak első iskolá-
juktól.
A lányok gyönyörűek, a fiúk ünnepélyesek és mindannyian 
igen komolyak voltak. Sajnos nem kapaszkodhattak egy-
másba utoljára, és csak tanáraik sorfala köszöntötte őket. 
Halkan dúdolva a melankolikus dalokat vonultak végig a 
feldíszített, csendes folyosókon. Nem szorongattak hatal-
mas, színes virágcsokrokat, de a szívüket biztosan szoron-
gatta az elválás, a lezárás fájdalma. Kisebb és csendesebb 
volt a tömeg, így minden útravaló gondolatot tisztán ért-
hettünk. Junek Mariann szívhez szóló mondatait, Székely 
László méltató szavait és a 7. osztályosok kedves, vidám 
szövegeit, verseit és zeneszámait. A szokásokhoz híven

A karanténos időszak végeztével, megfelelő szigorítás 
mellett, lehetőséget kaptunk, hogy bizonyítványt osszunk 
ünnepélyes keretek között tanulóinknak.

Mi, a Bocskaiban rugalmasan megoldottuk ezt a hely-
zetet. Június 18-án, csütörtökön délelőtt az alsó tagozat, 
19-én a fölsősök kapták meg értesítőjüket. Óránkénti 
váltással, egy-egy évfolyam osztályfőnöke, nagyobb térben 
(aula, tornaszoba, udvar) találkozott a tanítványaival. Az 
1–2. évfolyam részéről egy-egy szülő is részt vehetett a 
kis ünnepségeken.

Boldog volt gyerek és pedagógus, hogy ismét személye-
sen találkozhattak. Mindnyájunkat jóleső érzéssel töltött 
el, hogy normál keretek között tudtuk lezárni a digitális 
oktatással színezett tanévet.

TANÉVZÁRÓ, (bizonyítványosztás) kicsit másképp

Silingi Anna

Ballagás a vírus idején

VIRÁGCSOKROK HELYETT

Mészáros Éva

192020. július

Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata nevében Tol-
nainé Megtért Mária elnök és Vincze-Vanyek Bernadett 
elnökhelyettes adták át a legjobb németes tanulók díjait, 
majd Székely László polgármester hívta az emelvényre a 
Bocskai-ösztöndíjban részesülő diákokat és tanárokat. A 
Bocskai legjobb tanulója – Kozma Rebeka – és az Év peda-
gógusa – Csordásné Silingi Anna – címeket is átvehették 
a díjazottak. Az ünnepély végén minden ballagó megkapta 
utolsó általános iskolai bizonyítványát és az Önkormány-
zat ajándékát, egy pendrive-ot.

Reméljük, a nyolc év alatt szerzett tudás, tapasztalat, 
siker, vidámság vagy építő kudarc sem fog elhalványulni 
lelkük háttértározóján! Jó utat, jó szárnyalást! Útravaló 
gondolatként megfontolásra az intézmény vezetője Babits 
hitvallásából idézett: „Magyar vagyok: lelkem, érzésem örök-
séget kapott, melyet nem dobok el: a világot nem szegényíteni kell, 
hanem gazdagítani.”
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BÖLCSŐDE ANNO

1. KÉP –  Vidám pillanat ebéd után, amikor a kicsik már alszanak.
Balról jobbra: Kovács Józsefné Iduska, Végh Lászlóné Erzsi néni, Juhász 
Lajosné Végh Jolán, Fögleinné Mucsi Gizella, Némethné Likota Julianna, 
Urbán Istvánné Hulé Irén, Urbán Jánosné Mária.

Múltidéző

1. 

2. 

Köszönöm Soós Istvánné Dani Margitnak és Ur-
bán Tiborné Bereczki Katalinnak a májusi múltidéző 
2. képéhez adott információkat. Az ő segítségükkel 
pontosíthattuk, hogy az 1957-58-59. évben született 
gyerekekből kik láthatók a képen (Az adatokat a fo-
tóhoz kapcsolva őrizzük. Moldován Irénke kezében 
Csimbi Bilig Andrea, Böske néni kezében Kovács 
Gézuka, Gizi néni kezében Lehottyán Gizi, Kuti dok-
tor kezében a szőke fiú Majer Gyuri, Polgár Gizi néni 
kezében a barna hajú fiú Bognár Jóska. A 3. sorban a 
szőke fiúcska Márfi Gabi, mellette Weckermann Éva, 
Lukács Erzsi, Hulé Józsi, egy fiúcskát nem ismerünk
fel, Nyitrai Sanyi (a Laval fia), a szőke kislányt sem 

 ismerjük fel, a sor szélén a lábát emeli Bereczki Kati. 
4. sor a bal szélen Gelencsér Jancsi, elfordítja fejét így 
nem ismerjük fel, Bóka Jancsi, Monori Zsuzsi, Dani 
Margit, Cseke Zolti). Elmondták azt is, hogy örültek a 
felvétel közzétételének, mert az nekik nem volt meg, 
illetve „elvitte az élet”.

A most közzétett fotókat Kasza Istvántól kaptuk, 
amit ezúton is köszönünk. Így azok is viszontláthatják 
magukat, akiknek a családjából hiányzik ez a kép.

Az első  felvétel a bölcsődében dolgozó asszonyokat 
örökíti meg, a második kép azokat az apróságokat, akik 
felvételt nyertek a 60-as évek első felében.

3. KÉP – Ezen a fotón új és már ismert arcok láthatók. Álló sor balról jobbra: 
Nagy Bálintné Únyi Mária, Varga Balázsné Kohári Ilona, Kovács Józsefné, Mucsi 
Gyuláné Tóth Eszter. Ülő sor balról jobbra: Dalmadi Rudolfné Urbán Magdolna, 
Némethné Sztakovics Edit, aki 1961. április 1-jétől, a kezdettől az 1995-ös 
bezárásig volt az intézmény vezetője. Középen Polgár Gizella védőnő, mellette 
Fögleinné, Gizi néni és a sort Nagyné Iván Katalin, a gyermekeknek finomakat 
főző Kati néni zárja.

3. 

Búvárkodjanak és jelentkezzenek! 
Várom hívásukat a 06/30 680 2348 számon!

Szabó Andrásné – Páty Faluközösségért Alapítvány
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MÚLTIDÉZŐ

2. KÉP –  A pontos felsoroláshoz várjuk a segítséget.
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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! 2020. július

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



 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.



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

AZ ÖN HIRDETÉSÉNEK HELYE!

Páty Önkormányzatának lapja

Bővebb információk:

A hirdetések valóságtartalmáért és a hibákból eredő károkért a kiadó nem vállal felelősséget! 2020. július 23

Szent István - nap
2020. 08. 19. Páty - Széchenyi tér

15.00 Latin dobos Workshop

Közös vidám örömdobolás mindenkinek!

18.00 Ünnepi műsor

Köszöntőt mond: 

Székely László polgármester

Kenyérszentelés

Harkai Gábor plébánossal, és 

Vizi István tiszteletessel

Trianon 100 vers- és prózaíró pályázat 

díjátadója

Szent István - napi előadás

Ondrik Jánossal és barátaival

19.30 Gypo Circus koncertje

20.30 Utcabál a Madarak zenekarral

21.30 Tűzijáték

A  rendezvény ingyenes! A műsorváltozás jogát fenntartjuk! 2071, Páty, Kossuth L. u. 77. - +36-23-343-550



„100 esztendő nem a világ. Éljen a magyar szabadság!”
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