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MSK z tördelés, korrektúra

„Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá” (I Péter 2,5)



BEKÖSZÖNTŐ

Rendkívüli ez a tavasz Európa, Magyarország és Páty életében is. A most következő hetekben, 
hónapokban megmutathatjuk, hogy ha szükséges össze tudunk tartani, ha kell fegyelmezettek 
tudunk lenni. Akkor is, ha merőben szokatlanul, a ránk leselkedő veszély most láthatatlan.

Ami most következik, az a jelenlegi generációk számára ismeretlen terület. Senki sem 
gyakorlott benne, hogy miként és hogyan lehet a legeredményesebben átvészelni az előttünk 
álló időszakot. Mindennek ellenére úgy vélem, az egészségügyi dolgozóktól és pedagógu-
soktól kezdve a közigazgatáson át a rendvédelmi szervekig mindenki igyekszik a tudása 

mint a lábbeli: mindenki a maga lelki lúdtalpa szerint taposhatja.” Április van, közeleg a magyar 
költészet napja… – „Ős patkány terjeszt kórt miköztünk,/a meg nem gondolt gondolat,/ 
belezabál, amit kifőztünk,/ s emberből emberbe szalad.”  válaszol bennem József  Attila az 
ünnepre. Aztán a neves ma élő közgazdász, Bogár László szavai mintha rárímelnének: 
„Meg  kellene tanulni azt, hogy a világ, mint minden korokban, most is a mi tükörképünk. (…)   a 
József  Attila-i meg nem gondolt gondolat démonjai is mi vagyunk.” Majd ismét a költő: „S mégis 
bizom. Könnyezve intlek,/ szép jövőnk, ne légy ily sivár!...” – kezdi az utolsó versszakot úgy, 
amint zárja az írását a közgazdász: „Esély arra, hogy felismerjük, hogy a betegség mi magunk 
vagyunk, mert beteg világot hagytunk és hagyunk magunk köré épülni. (…)  Ha volna bizalom, 
odafordulás, együtt érző és megértő, megbocsátó szeretet, talán enyhülne ez a görcsös félelem.”

–
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legjavát adni és felelősen tenni a dolgát. És ez a gondolat lebegjen a szemünk előtt, amikor az eddig megszokott 
életünket korlátozó intézkedésekkel szembesülünk.

Az életünk szinte minden területen megváltozott, rendkívüli betegellátási rendszer lépett életbe az orvosi 
rendelőkben és a Védőnői Szolgálat esetében is. Az iskolák, óvodák működése ugyancsak jelentősen megváltozott. 
Bezárt a Művelődési Ház, a Könyvtár, a Közösségi Ház, a Hagyományok Háza is és a játszóterek sincsenek nyitva. 
A személyes közösségi kapcsolattartás lehetőségei beszűkültek.

Ideiglenesen szünetel a Polgármesteri Hivatal és a Pátyi Vagyonkezelő személyes ügyfélszolgálati rendje, ezért 
leginkább telefonon, elektronikus úton, illetve írásos formában keressék munkatársainkat. Itt érdemes megemlíteni, 
hogy az önkormányzati ASP (Application Service Provider) rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése 
(ASP 2.0) nevű projekt keretében Páty Község Önkormányzata részére bevezetésre került az ASP Elektronikus 
Fizetési szolgáltatás (ASP e-fizetés). Ezen rendszer keretében egy központi internetes felületen az ügyfél a 
kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét (pl. gépjárműadó, kommunális 
adó, telekadó, építményadó) elektronikus úton teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével.

A jelenlegi helyzetben kiemelten fontos, hogy a 65–70 év feletti lakosok otthonaikat lehetőleg ne hagyják el. 
Kérjük a hozzátartozókat, szomszédokat, ismerősöket, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak a környezetükben élő 
idős emberek

Legyünk higgadtak, az átlagosnál türelmesebbek, alkalmazkodjunk és  minden előírást, 
mert sok múlhat rajta! 

re. A támogatás nélkül maradt szépkorúak pedig hívják az Önkormányzatot munkaidőben a közétett 
telefonszámon, és megszervezzük a segítséget!

TARTSUNK BE

Székely László – polgármester

Önkormányzati hírek
Helyi buszjárat
Ünnepi beszédek
Bocskaisokkk
Pátyolgató Óvoda
Ünnepi szentmise
Református templom
30 éve szabadon
PSE hírek
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Múltidéző
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„A vers olyan,

És talán enyhül is: a sok jó szándék és cselekvés önkormányzat és civil részről szakem-
berektől és politikusoktól, az értékmentés, a múltidézés, a közvetett és közvetlen bátorítás 
megannyi apró jelzés…  csak mostani lapszámunk tartalmára utalok, és csak Páty vonatko-
zásában. Mert sok minden megváltozott körülöttünk és bennünk, így van ez a helyi újság 
szerkesztésében is: noha a tematika, illetve a rovatcímek nem módosultak, a tartalom nem ma-
radhat érintetlen a világjárvánnyal sújtott életünk lenyomataitól. Lapunkban a helyzettel kap-
csolatos hiteles és hasznos információk mellett ugyanakkor hírt adunk az önkormányzat napi 
működéséről, helytörténeti érdekességekről és olvashatnak bátorító üzeneteket is.

Mondják, s tudjuk, már semmi nem lesz olyan, mint a koronavírus pusztítása előtt volt, de a 
szebb jövő reménységéhez sorvezető lehet a kétezer éves üzenet: „Az, aki bennetek van, nagyobb, 
mint aki a világban van.” (I Ján.4,4b)

Ezekkel a gondolatokkal ajánlom a Pátyi Kurír áprilisi számát Szelek havában szeretettel

–

VESZÉLYHELYZETBEN
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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.

A koronavírus elsődlegesen a légzőszerveket támadja meg, így a légúti betegségben szenvedő emberek esetében 
nagyobb kockázat. Az otthon maradt gyermekek és szüleik most többet vannak kint a kertben, ezért az Ő 
megóvásuk érdekében döntött úgy a polgármester, hogy határozatlan ideig hétfői napokon sem 
engedélyezi az égetést. A fanyesedékeket hétfőnként a PVK gyűjtőpontján ingyen átveszik.
Változik a PVK NKft. Páty Szelektív Gyűjtőpont nyitvatartása!
A gyűjtőpont nyitvatartás, 2020. március 18-ától az alábbiak szerint változik:
hétfőtől-szombatig, 7:00–12:00 óra.
A gyűjtőponton, hétfői napokon 7:00–12:00 között a fanyesedékek ingyenesen leadhatóak.
Kérjük, hogy a fanyesedéket 1 m hosszú és 0,5 méter átmérőjű kötegekbe készítsék össze.

ÉGETÉSI TILALOM PÁTYON

a pátyi alapellátás dolgozói 

AZ IDŐSEK ÉS BAJBA JUTOTTAK MEGSEGÍTÉSE

Páty Község Önkormányzata
OTP Bank Zrt.

11742001-15390235-10050006
közlemény: közcélú adomány

Székely László – polgármester

Felhívás a pátyi fiataloknak! 

Somogyi Farkas Tamás – alpolgármester

LEGYETEK TI IS ÖNKÉNTESEK!

Továbbra is várjuk Önkéntesek jelentkezését!

Amennyiben szívesen vállalnál támogató szerepet az 
idősek ellátásában, segítésében úgy jelentkezzél Páty 
Község Polgármesteri Hivatalánál 
az alábbi telefonszámon:   vagy 
az alábbi e-mail címen: 

A szolgálatodért, az érettségihez szükséges 
közösségi munkáról szóló igazolást állítunk ki.

06 23 555 533
somogyi.f.tamas@paty.hu

A járvány csak az emberek közötti találkozások lehe-
tőség szerinti maximális visszafogásával és a személyi 
higiéne segítségével fékezhető meg. Kérjük Önöket, 
maradjanak otthon, csak halaszthatatlan esetben men-
jenek el otthonról. Mossanak gyakran kezet!

Beteg, lázas, köhögő, nehézlégzésre panaszkodó beteg 
NEM mehet ki az otthonából, 

Háziorvosa a telefonos konzultáció során, ha szük-
ségesnek tartja a vizsgálatot, időpontot ad.

· Fogászati ellátás csak sürgős esetben van.
· Táppénzes papírt nem kell 2 hetente kiadni és leadni, 

senki se jöjjön érte, kérésre e-mailben elküldjük.
· Szakorvosi javaslatok a járvány vége után 90 nappal 

érvényesek, mi azt automatikusan hosszabbítjuk, 
emiatt nem kell a szakrendelőbe menni.

· Jogosítványt, közgyógy igazolványt hosszabbítani 
nem kell, továbbra is érvényben maradnak.

· Receptírás elektronikusan történik.
· Szakrendelésre csak súlyos, halaszthatatlan esetben 

lehet menni.
Kérjük, mielőtt elindulna a rendelőbe telefonáljon, amit 
tudunk telefonon elintézünk, ha szükséges a megjele-
nés, időpontot adunk Önnek.
Vigyázzunk idős, beteg hozzátartozóinkra, szomszédunkra, 
ismerőseinkre hiszen ők a legveszélyeztetettebbek. 
Kérjük Önöket, idős családtagjaikat betegen ne látogassák!

Mindenki türelmét kérjük, ez az Önök biztonságát is szol-
gálja, magunkat is csak így tudjuk védeni.

HÁZIORVOSÁT TELE-
FONON HÍVJA FEL, NE MENJEN LE A RENDE-
LŐBE! 

Ha tudnak egyedül élő, segítségre szoruló személyről, 
kérjük értesítsék az Önkormányzatot.
Vigyázzunk egymásra!

HÁZIORVOSI LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

A hét minden napján, 0-24-ben hívható 
központi segélyszámot hoztunk létre.

06 30 2071 777

PÁTYI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET

Köszönjük!

Köszönjük!

4 2020. április

Az ingyenes leadáshoz pátyi lakcímkártya szükséges.
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Tisztelt Betegeink!

A COVID-19 járvány megfékezése érdekében az elmúlt napokban 
számos járványügyi intézkedés történt. 
Ezek legfontosabb üzenete, hogy a lehető legkevesebb alkalommal és a 
lehető legrövidebb ideig találkozzanak egymással az emberek. A vírus ter-
jedése azon múlik, hogy képesek vagyunk-e arra, hogy a minimumra szo-
rítsuk a másokkal való személyes találkozást. Ezen múlik az, hogy meg 
tudjuk-e védeni magunkat és másokat attól, hogy megfertőződjenek, illetve 
súlyos állapotba kerüljenek.

· a járóbeteg szakellátások csak sürgős esetben vehetőek 
igénybe. 

· a 65 év feletti orvosok és szakdolgozók beteggel ne talál-
kozzanak személyesen 

· a szakrendelőbe kizárólag azok léphetnek be, akiknél nem 
merül fel a koronavírus-fertőzés gyanúja. 

· JÁRVÁNYÜGYI OKOKBÓL A RENDELŐBE VALÓ 
BEJUTÁST KORLÁTOZZUK mindenki biztonsága 
érdekében!
A szűrővizsgálatok, esedékes kontrollvizsgálatok halaszthatóak.
A szakorvosi javaslatok érvényesek maradnak a veszélyhelyzet 

teljes időtartama alatt, valamint annak feloldását követően még 90 
napig. Tehát ezek megújítása miatt nem kell felkeresni a rendelőt!  

Az alábbi rendeléseink – korlátozottan – igénybe vehetőek lesznek, az 
aktualitásokról figyeljék: 

- Labor 
- Fül – Orr – Gégészet
- Pszichiátria (dr. Benedek Judit) 
- Endokrinológia
- Rheumatológia
- Diabetológia
- Kardiológia
- Urológia, Szemészet: érdeklődjenek telefonon

Egyéb rendeléseinkről folyamatos tájékoztatást kapnak.

Az Egészségház elérhetősége 2020.03.17-étől a veszélyhelyzet miatt 
a következő telefonszámokon lehetséges: 

Előjegyzett betegeinket telefonon keresni fogjuk.
Szükség esetén e-mailben, ill. telefonon konzultálni lehet az egyes szakor-
vosokkal, a recepción tájékoztatást adunk erről a lehetőségről. 
Biatorbágy háziorvosaival és az ügyeleti szolgálattal együtt kérjük 
Önöket, hogy mielőtt bármely ok miatt orvoshoz fordulnának, először 
telefonon jelentkezzenek. Egyeztessenek arról, hogy feltétlenül 
szükséges-e a személyes találkozás. 

·
·

egeszseghaz.biatorbagy.hu

MINDANNYIUNKNAK SZEMÉLYES FELELŐSSÉGE 
VAN MAGUNK ÉS KÖZÖSSÉGÜNK 
EGÉSZSÉGÉNEK VÉDELMÉBEN!

Koronavírus információs vonala:
06 80 277 455; 06 80 277 456 

koronavirus@bm.gov.hu
www.nnk.gov.hu

06 23 534 560 / 06 70 697 4101 / 06 70 513 3823

VÉDŐNŐI INFÓK

Polgár Anna – csoportvezető védőnő

Védőnői ügyelet helye:

Védőnői Tanácsadó
06 23 344 625

 
patyivedonok@gmail.com

Páty, Árpád u. 14.

Tel: 
E-mail: ÚJ:

Hétfő: Dosztár Evelyn 
Tel.: 06 30 832 0273

Kedd: Szalainé Pintér Boglárka
Tel.: 06 30 153 1435

Szerda: Somlai Mónika
Tel.: 06 30 153 1433

Csütörtök: Polgár Anna
Tel.: 06 30 153 1431

Ezek a rendelkezések a járvány 
megszűntéig maradnak érvényben.

Páty, 2020. március 19. 

Hétfő-csütörtök: 8.00-16.00

Nagy örömmel jelentem be, hogy 
a mai napon elindult a Pátyi 
Védőnői Szolgálat honlapja.

 

www.patyivedonok.net

Elindult a pátyi védőnői szolgálat honlapja!

Azért hoztuk létre, hogy a tőlünk 
megszokott minőségben 

tudjunk szolgáltatni ebben a 
megváltozott helyzetben is.

BIATORBÁGYI EGÉSZSÉGHÁZ TÁJÉKOZTATÓ

Azok az idősek, akiknek nincs 
segítsége, hívják a 06 23 555 533 
telefonszámot. 

Erről szórólapot is küldtünk, hogy 
az információ mindenkihez eljusson. 
Bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban 
segítünk.

Emellett meleg ételt is biztosí-
tunk a jelentkezőknek 800 Ft/fő 
áron. Aki él ezekkel a lehetőségekkel, 
vállalja, hogy nem hagyja el otthonát.

FELHÍVÁS IDŐSEKNEK

Dr. Bencze Gergő János – képviselő

ÜGYELETI REND: 
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2020 januárjában Páty lakosainak közlekedési 
szokásait és igényeit, valamint a napi utazások 
során észlelt problémákat feltáró kérdőív készült 
online és papír alapon. A kétféle adathalmazt 
összevonva dolgoztuk fel, s összesen 347 válasz 
érkezett, ami a település lakosságához viszonyít-
va igen jelentős adatmennyiség, elég stabil kiindu-
lópont a rendszertervezési kérdések megválaszo-
lásához. Eközben pedig március folyamán kibé-
reltünk egy midibuszt, amivel bejártuk Páty utcáit, 
ezzel elkezdődött a jövőbeni hálózat útvonalának 
a tervezése. 

Következőkben a januári kérdőívek kiértékelt ered-
ményeinek egy részét mutatjuk be. A bővebb kiérté-
kelést közzétesszük a település honlapján. Alapvetően 
minden utazásban érdekelt korcsoportot képviselnek 
a válaszadók, bár a 14 év alatti és 65 év feletti válasz-
adók alulreprezentáltak, ami alapvetően megfelel annak, 
hogy e csoportoknak a közlekedésben (különösen a 
beingázásban) való részvételi arányuk is alacsonyabb. 
A 36 és 50 év közötti korcsoport pedig felülreprezen-
táltnak tekinthető.

A kitöltők egy teljes munkanapjának utazási szoká-
saira is rákérdezett a kérdőív. Ennek első kérdése az 
utazás megkezdésének helyszíne volt: a válaszadó pátyi 
lakosoknak meg kellett adniuk a lakóhelyük utcájának 
nevét, ez alapján készült egy térkép, amely a kérdőívet 
kitöltők számát mutatja meg az egyes pátyi utcákban.

Megjegyezzük, hogy az utca középpontjában fel-
tüntetett jelölés nem a kitöltők lakhelyét mutatja, a pon-
tos lakhelyre természetesen nem vonatkozott kérdés. 

HALAD A HELYI BUSZJÁRAT ELŐKÉSZÍTÉSE, TERVEZÉSE
1. ábra: A kitöltők lakóhelye térképen
(„utca” részletességgel)

Szembetűnő a Zsámbéki-kanyar településrész viszony-
lagos felülreprezentáltsága. Hozzá kell tenni, az itteni 
kiemelkedő aktivitás részint látszólagos, amihez hozzá-
járul  nagyobb laksűrűsége. Megállapít-
ható, hogy Páty teljes lakossága részt vett a válaszadás-
ban, a település szélső, ritkábban beépített területein és 
zártkertes övezeteiben is válaszoltak a kérdőív kérdéseire. 
Az utazási szokások vizsgálatakor a válaszadónak az 
előző teljes napi utazásának 5 elemére voltunk kíváncsiak. 
Ezek esetében rákérdeztünk az úti célra (település vagy 
Budapest esetén kerület), az utazás módjára és utazása 
indokára. Elmondható, hogy Budapest nyugati kerü-
leteibe (különösen a XI. és II. kerületbe), valamint 
Biatorbágyra utaznak a legtöbben. 

A kitöltők úti céljának megadása után az eljutási 
módot is meg kellett adniuk. Összesen 10 közlekedési 
mód közül választhattak: gyalog, kerékpár, helyközi 
busz, vonat, személygépjármű-vezető, személygépjármű-
utas, metró, villamos, helyi autóbusz (pl. BKK) vagy 
egyéb BKK járat, esetleg szabadszavasan is megad-
hattak közlekedési módot. A legtöbben személygép-
járművet, illetve helyközi autóbuszt használtak ehhez.
Közlekedési igényekre, fejlesztési lehetőségekre is rá-
kérdezett a kérdőív, szabadszavas válaszlehetőségként 
bármilyen fejlesztési ötletet, javítási lehetőséget megfo-
galmazhattak a válaszadók. Sokan adták meg egybe-
hangzóan a biatorbágyi vasútállomásra való közvetlen 
kisbuszos járat kialakítását, mint elsődleges célt.
Többen megfogalmazták azt, hogy jelenleg csúcsidőben 
a legtöbb busz Budakeszin keresztül, a reggeli torló-
dásban tudja csak elérni Budapestet, így több alterna-
tívát szeretnének Budapest elérésére, ami versenyképe-
sebb tud lenni, mint a jelenlegi útvonal.

a Zsámbéki-kanyar
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A kérdőív rákérdezett a reggeli csúcsban Budapest (Széll Kálmán tér) felé felmerülő torlódásra. A válaszadók 
döntő többsége busszal jár Budapest felé, 37%-a emiatt sok időt veszít a nagy torlódások miatt csúcsidőben. Azon 
utasok, akik busszal járnak, de nem veszítenek jelentős időt, vagy csúcsidőn kívül utaznak, vagy pedig tervezetten 
korábbra időzítik az indulási időt. A válaszadók 32%-a nagyobb valószínűséggel választaná személygépjármű helyett 
az autóbuszokat, ha azok nem állnának torlódásokban és gyorsabb lenne a főváros megközelítése csúcsidőben. 
 
2. ábra: A Széll Kálmán térre közlekedő helyközi járatról "átpártolna-e" a Kelenföld/Déli pu. felé 
közlekedő kisbusz + vonat eljutási módra?

A kérdőívben a válaszadók megadhatták, hogy egy esetlegesen bevezetett midibuszos szolgáltatás esetén, mely a 
település és a biatorbágyi vasútállomás között közlekedne, áttérnének-e a jelenleg általuk használt helyközi autó-
buszokról a kisbusz és vasút ötvözte eljutási lehetőségre Budapest irányába. A válaszadók több, mint fele megfelelő 
vonatcsatlakozás esetén átpártolna a midibuszra és a vasúti közlekedésre. 

A kérdőív rákérdezett arra is, hogy a kitöltő a rendszeres autóhasználatról áttérne-e az új kisbuszos szolgáltatás 
által a vasúti közlekedésre. A válaszadók 11%-a nem térne át, mivel nem a Kelenföld vasútállomás vagy a Déli pálya-
udvar az úti céljuk. A kitöltők 44%-a valószínűleg áttérne a kisbuszos szolgáltatás használatára, a 262 válaszadó döntő 
többsége azonban csak valamilyen feltétel teljesülése mellett, például jó vonatcsatlakozás, lakóhelyhez közeli megálló 
esetén, vagy ha a midibusz nem kerülne bele a torlódásba Biatorbágyon, venné igénybe. 

A közeljövő előkészítési feladatai
Ami a továbbiakat illeti, a buszos szolgáltatás szakértői javaslatának elkészítése folyamatban van, így remélhetőleg 
hamarosan a hálózati, menetrendi javaslat társadalmi megvitatására is sor kerülhet. Esetleges észrevételeiket, így 
például a tervezett megvitatás módjára és fókuszaira irányuló javaslataikat a  címre küldhetik 
meg.

Ezúton ismételten köszönjük a lakosság önzetlen közreműködését az adatok összegyűjtésében. Az így megadott 
információk ténylegesen kifejezetten segítik az előirányzott közösségi közlekedési rendszer tervének megalapozását.

midibusz@paty.hu

Somogyi Farkas Tamás – alpolgármester
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Egyéb 

Ha Pátyon a közelünkben lenne a megálló, akkor gondolkodóba ejtene. 

Ha kissé drágább lenne, akkor is valószínűleg megérné. 

Ha egy kicsit is drágább lenne (összességében), 
akkor nem venném igénybe, egyébként talán. 

Jó vonatcsatlakozás esetén feltétlenül érdemes lenne "átpártolnom", 
mert a reggeli csúcsban kikerülhetnénk a torlódásokat.  

Ha a midibusz Biatorbágynál egyáltalán nem kerülne bele a torlódásba, 
akkor gondolkodóba ejtene. 
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Ha Pátyról új kisbuszos kapcsolat jönne létre a biatorbágyi vasútállomáshoz, akkor a Széll Kálmán térre közlekedő 
VOLÁNBUSZ-járatról "átpártolna-e" a Kelenföld/Déli pu. felé közlekedő kisbusz+vonat járatkombinációra? 

Az Ipari Parkhoz / Biatorbágyi Egészségházhoz 
is fontos lenne a buszkapcsolat. 

Nem lenne jó, mert nekem a Széll Kálmán tér környéke 
a (buszos) úti célom. 

Ha a fent említett feltételek mind teljesülnének, 
akkor gondolkodóba ejtene. 

ÖNKORMÁNYZAT
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ÖNKORMÁNYZAT

A Kormány kihirdette az egészségügyi vészhelyzetet, ezért a koronavírus járványra való tekintettel – hasonlóképpen a környékbeli 
településekhez – Páty Község Önkormányzata is úgy döntött, hogy a március 15-ei ünnepséghez kapcsolódó rendezvényeket lemondja. 
Lapunk az alábbiakban közli Páty község polgármestere és alpolgármestere március 14-én, a pátyi tervezett ünnepség napjára szánt 
gondolatait, illetve megtoldva a helyzet adta aktuális üzenettel. (Szerk.)

2020 MÁRCIUS IDUSÁN

Székely László polgármester elmaradt köszöntője

TARTSUNK BE 

Somogyi Farkas Tamás alpolgármester elmaradt ünnepi beszéde

RENDKÍVÜLI EZ A TAVASZ Európa és Magyarország életében is. A magyar történelem egyik legmagasztosabb 
ünnepén, március idusán, ebben a szép tavaszi napsütésben a közös megemlékezések helyett, az iskola-, óvoda- és böl-
csődebezárásokról kell intézkedni. Az ünnepi beszéd fogalmazása helyett, határozatok születnek, tilalmi intézkedések 
lépnek életbe. 

A most következő hetekben, hónapokban megmutathatjuk, hogy a 48-as hősökhöz hasonlóan, ha szükséges össze 
tudunk tartani, ha kell fegyelmezettek tudunk lenni. Akkor is, ha merőben szokatlanul, a ránk leselkedő veszély most 
láthatatlan. Ami most következik az a jelenlegi generációk számára ismeretlen terület. Senki sem gyakorlott benne, 
hogy miként és hogyan lehet a legeredményesebben átvészelni az előttünk álló időszakot. Mindennek ellenére úgy 
vélem, az egészségügyi dolgozóktól és pedagógusoktól kezdve a közigazgatáson át a rendvédelmi szervekig mindenki 
igyekszik a tudása legjavát adni és felelősen tenni a dolgát. 

Ez a gondolat lebegjen a szemünk előtt, amikor az eddig megszokott életünket korlátozó intézkedésekkel szembesü-
lünk. Legyünk higgadtak, az átlagosnál türelmesebbek, alkalmazkodjunk és minden előírást, mert sok 
múlhat rajta! Viselkedjünk úgy, hogy az 1848-49-es szabadságharc hősei is büszkék lehessenek ránk!

A mindenki számára ismert rendkívüli helyzet mindannyiunk részéről türelmet és együttműködést igényel. Fontosnak 
tartom azokat az óvintézkedéseket, melyeket a Kormány már meghozott, vagy a jövőben meghozni készül. Fontos 
intézkedések, melyek a mi biztonságunkat szolgálják. Tegyünk meg mindent, ami elősegíti a járvány terjedésének a 
megállítását, de kerüljük a felesleges és szándékos pánikkeltést!

Március 15-e a szabadság ünnepe, a szabadságé, mely most sok ember számára korlátozott szerte a világban. Jelen 
pillanatban is csak Magyarországon több száz ember van karanténban. A világban és azon belül Magyarországon végig 
haladó járvány megtanít minket az együttműködésre és az összefogásra. Vállaljuk bátran és tiszta fejjel az előttünk álló idő-
szakot. Olyan bátorságra és tiszta fejre van szükségünk, mellyel a márciusi ifjak is nekiindultak az előttük álló kihívásoknak. 
Az 1848-49-es szabadságharc hősei bátran vállalták az előttük álló nehézségeket, bátran vállalták, pedig tudták, hogy az 
aradi erdőben már nézik a bitófára valót. A forradalmi eszméket olyan erő tüzelte, olyan erős nemzeti érzés, olyan hatalmas 
szabadság utáni vágy, mely nem tántorította el a forradalmárokat, a már első látásra is túlerőben lévő császári ellenséggel 
szemben. A 48-as forradalmárok tudták mit kockáztatnak, tudták mivel fizethetnek, a legdrágábbal, az Életükkel. Ennek 
ellenére sem hátráltak meg a Haza és a Magyarság előmozdítása érdekében. A világ és azon belül Magyarország előtt álló 
kihívások évtizedenként, évszázadonként változnak, de az azokra adott válaszok hasonlóak. Magyarország és a magyar 
emberek biztonsága és jövője az első. A 49-es hősi halált halt vértanúk is ezért adták az életüket.

A központi ünnepségek elmaradása nem jelenti azt, hogy elfeledjük a hőseinket. Fontos, hogy minden évben megemlé-
kezzünk róluk. Most arra kérem Önöket, hogy ezt családi körben, az otthonunkban tegyék meg. 

Tisztelt idősebb honfitársaim, merjenek mesélni és beszélni a fiataloknak erről az időszakról, az elmúlt századok törté-
nelméről és eseményeiről! Fontos, hogy a fiatalokban a hazájukat szerető és féltő, hazájukért az életüket is feláldozó hősök 
emléke soha ne vesszen ki.

Kedves fiatalok, higgyétek el ma is jó dolog magyarnak 
és hazafinak lenni. Sose feledjétek, hogy rajtatok, rajtunk 
múlik az ország jövője. A Ti hősiességeteken múlik az ország 
sorsának alakulása, éljetek ezzel a lehetőséggel.

Kedves szülők és nagyszülők! Arra kérem most Önöket, 
hogy gyermekeinek ne csak otthont teremtsenek, hanem 
Hazát is, ahol jó élni, amelyért érdemes küzdeni!

Mindenkinek sok erőt és kitartást kívánok az előttünk álló 
időszakhoz. 

Isten áldja Magyarországot!
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Bocskaisok

BOCSKAISOKKK
A pedagógusok és a tanulók számára több, az 
együttműködést és a távoktatást támogató eszköz 
hozzáférhető. Mi, a Bocskaiban az OH módszertani 
ajánlása mellett tettük le voksunkat, s a Köznevelési 
Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (KRÉ-
TA) rendszerben szervezzük életünket, mely az 
adminisztrációs funkciókon túl a házi feladatok 
kiosztását és ellenőrzését, kérdőívek készítését is 
támogatja (akár a KRÉTA honlapján, akár a mo-
bilapplikációban):

· 
pedagógus-tanuló, pedagógus-pedagógus és tanuló-
tanuló – egyéni vagy csoportos – kommunikációra 
(e-Ügyintézés Üzenetek funkciója; az üzenetekhez 
csatolhatók tananyagok, multimédiás anyagok),

· online tesztek, feladatsorok és dolgozatok 
készítésére ad lehetőséget az e-Ügyintézés funkció.

Túl vagyunk az első hét megpróbáltatásain, amit a 
jelenlegi veszélyhelyzet idézett elő az oktatásban. Ta-
pasztalataink szerint mindenki jól vizsgázott: tanulók, 
szülők és tanárok egyaránt. Rugalmasság, alkalmazko-
dóképesség, együttműködés, megértés, tenni akarás volt 
tapasztalható.

A tantermen kívüli digitális oktatás kihirdetésének 
pillanatától kezdve kollégáink egyéni pedagógiai kihívás-
nak tekintették a feladatot. Már pénteken este munka-
csoportok alakultak, mindenki igyekezett ötleteivel, 
építő javaslataival előrukkolni. Így hétfőn minden mun-
kaközösség rögzítette azokat a minimum elvárásokat, 
amelyek bevezetésével igyekszik biztosítani a tanulók 
számára a továbbhaladás feltételeit, hogy sikeresen le 
tudjuk zárni a tanévet.

Pátyon, a Bocskaiban a technikai feltételek adottak, 
a kollégák otthonukból tudják megvalósítani a táv-
oktatást, a tanulóknak pedig rendelkezésükre áll olyan 
felület – minden családban –, ahol fogadni tudják azt. 
Rugalmasak vagyunk abban is, hogy a házi feladatokat 
egy héten belül elküldhetik a gyerekek, sőt már abban 
is megegyeztünk: 
ABSZOLÚT BIZALMI ALAPON működik a házi 
feladatok elkészítése. Ez óriási felelősség- és feladat-
tudatot igényel a gyerekektől, de MOST éppen ez a 
készségfejlesztés kerül a fókuszba…

online kommunikációs fórumot biztosít a 

Az értékelés hagyományos módszereit nyilván di-
gitálisan nem lehet megoldani, viszont éppen ezért 
nagyobb teret kapnak a kreatív feladatok, a projekt-
feladatok (több tantárgyon átívelő komplex feladatok), 
prezentációk készítése, a gyerekek bevonása a tananyag 
feldolgozásába. Pl. biológiaórán készítsenek prezen-
tációt az egészségvédelemről, akár a vírusfertőzés 
megelőzéséről….

Igyekszünk alsó és felső tagozaton is önmérsék-
letet tanúsítani. Kérjük a gyerekeket, kapcsolódjanak 
be a napi háztartási munkába: mosogassanak el, porszí-
vózzanak fel, tervezzék meg a másnapi menüt, kalku-
lálják ki, mennyibe fog kerülni. Közelítsünk a való élet-
hez! Most ennek van itt az ideje.

Számtalan elérhető internetes felületet küldenek a 
pedagógusok, hogy segítsék az otthoni tanulást. Ezek-
ből lehet csemegézni.

Minden tanár lehetőséget biztosít mind a tanulóknak, 
mind a szülőknek a telefonos elérhetőségre, magyarázat-
ra, értelmezésre.

Mi, tanárok is, most tanuljuk a digitális szemlélet-
váltást. Hiszen itt más a módszer, más az időbeosztás, 
más a tantárgyi struktúra, mint a hagyományos peda-
gógiában. Most a közös munkán, a közös munkáért 
érzett felelősségvállaláson van a hangsúly.

Kérjük a kedves szülőket, jelezzék, ha problémájuk 
van. Megoldjuk. Szeretnénk, ha mind a gyerekek, mind 
a szülők – nemcsak elviselnék a kialakult „vészhelyzetet”, 
hanem minél inkább élveznék, és eddig nem ismert ener-
giák szabadulnának fel gyerekeinkben is.

Közösen könnyebb! Megcsináljuk!

TANTERMEN KÍVÜLI DIGITÁLIS OKTATÁS BEVEZETÉSE, avagy üzenet a szülőknek…
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OKTATÁS

Tájékoztatjuk a Bocskai István Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola diákjait, hogy 
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2020-ban is kiírta az ún. Bocskai 
Ösztöndíjat, melyre az iskola honlapján elérhető 
dokumentum kitöltésével  lehet jelentkezni.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS



OKTATÁS

–

Március első két hete az óvodában a farsang elmúltával 
leginkább a kézmosás fontosságával és a fertőtlenítéssel telt. 
Természetesen, március 15. méltó megünneplése sem marad-
hatott el, de némi feszültséget már éreztünk magunkon és a 
környezetünkön is.

Mielőtt kiderült volna az óvoda bezárása, már előtte sok szülő 
felelősen eldöntötte, hogy március 16-ától nem hozza a gyermekét.  
A zárás természetesen nem jelenti azt, hogy nem fogadunk gyer-
meket, hiszen nem szeretnénk, hogy valaki a munkáját veszítse, vagy 
veszélyes korban lévő nagyszülőkre hagyja gyermekét. Az első két 
napon még volt egy-egy gyermek, aki igénybe vette az ellátást és 
néhányan az étkezést is, de a továbbiakban már nem volt jelentkező az 
ügyeletre.
Bár jobban szeretjük a magyar kifejezéseket, valahogy ez terjedt el 
hirtelen, .

A váratlanul jött óvodazárásra kollégáink rögvest reagáltak. A 
legtöbb csoportban szinte azonnal beindultak az online fórumok, e-
mailek, facebook csoportos üzenetváltások. Az óvó nénik eleinte a 
megszokott projektekben gondolkodtak, de hamar rájöttek, hogy a 
családoknak leginkább olyan könnyedén megvalósítható ötletekre 
van szükségük, amit esetenként a gyermekek önállóan is el tudnak 
készíteni, amíg szüleik a saját munkájukat végzik. Persze sok család 
volt, aki közösen tevékenykedve dolgozta fel a kollégák javaslatait. 
Néhányan visszajelzésként egy-egy képet küldtek a gyerekek otthoni 
rajzairól, barkácsolásairól. Hűvösebb napokra nagy segítség volt a 
beltéri mozgásos játékok ajánlása. „Az itthoni munkavégzés miatt még 
inkább szerencsés számomra, hogy az óvó nénik küldenek ötleteket, így nem kell 
újabb és újabb dolgok után kutatni, amivel le lehet kötni a lányokat.” (Szolnoky 
Andrea)

Technikai dolgozóink sem tétlenkedtek, azonnal neki akartak állni 
az óvoda fertőtlenítésének, de ennek még nem jött el az ideje.

Vezetői szemmel szintén sok mindent kellett átgondolnom. A 
folyamatban lévő pályázatok, beszerzések, dokumentumok módosí-
tása, a kollégák folyamatos munkavégzésének ellenőrzése nem marad-
hat el és abba. Szerencsére az online csatornákat jól használjuk, így 
nem okoz gondot a napi kapcsolattartás sem. Nagyon jó látni a 
kollégák összetartását, egymás támogatását!

Az áprilisi beiratkozást is online fogjuk megszervezni, erről 
már olvashatnak információt a leendő szülők az óvoda 
honlapján. 

Persze, titokban azért reménykedünk, hogy nem tart már soká, és 
újra láthatjuk egymást! Addig is egészséget és boldog együttlétet 
kívánok!

HOME OVI

Kedves Anyukák, Kismamák!

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

A jelenlegi járványügyi helyzetre va-
ló tekintettel 2020. március 19-től a 

 a következőképpen 
változik:

A védőnők távkonzultáció kere-
tén belül látogatnak és adnak tanácso-
kat (telefon, Messenger, Skype, Viber).

Emellett ügyeleti rendszerben 
elérhetőek vagyunk a Tanácsadóban 
hétfőtől csütörtökig 8.00 és 16.00 óra 
között.

Rendkívüli helyzetben történik 
csak tanácsadás a Tanácsadóban, amit 
lehet, elektronikus úton végzünk el.

Várandós kiskönyv kiadására 
telefonos egyeztetés mellett, csak lég-
úti fertőzésre utaló tüneteket nem 
mutató kismamák esetében van lehe-
tőség. A Tanácsadásra csak a várandós 
kismama jöhet el, kísérőt nem engedünk 
be. Ebben az esetben, szóban előre 
nyilatkoznia kell, hogy ő egészséges-e, 
illetve van-e a környezetében akut 
légúti fertőzésben szenvedő beteg.

Amennyiben a várandós kismama 
légúti tüneteket mutat, akkor a védőnői 
ellátás távkonzultáció keretében fog 
megtörténni.

Csecsemők esetében a védőoltási 
kötelezettség esetén a gyermekorvos 
mellett az ügyeletes védőnőtől lehet 
tanácsokat kérni. A csecsemővel csak 
egy egészséges hozzátartozó lehet.

A szűrővizsgálatok is távkonzul-
tációban történnek.

A védőnők tanácsadások alkalmá-
val szájmaszkot, köpenyt, gumikesztyűt, 
védőszemüveget viselnek, a tanács-
adások előtt és után fertőtlenítés 
történik.

védőnői ellátás

PÁTYOLGATÓ HÍREK „HOME OVI”– 
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Demény Erika – Óvodavezető
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Polgár Anna – csoportvezető védőnő

VÉDŐNŐI HIRDETMÉNY

www.patyivedonok.net



HARKAI GÁBOR ATYA gondolatai veszélyhelyzetben
A mostani koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet idején Harkai 
Gábor atya is az üres padsorok előtt beszél a gyönyörű, új pátyi 
katolikus templomban, csak online csatornán lehet hallgatni a 
szentmisét. Lapunk őt is megkereste, hogy ossza meg gondolatait a 
Pátyi Kurír olvasóival a jelenlegi körülményekről.

„Minap az óvoda mellett sétáltam el, s ahonnan máskor már messziről 
gyerekzsivaj hallatszott, helyette most néma csend. S ez a csend valami fura, 
megütős, rádöbbentő valóság, hogy nincsenek gyerekek… És nem tudok 
olyasmit mondani, amit már ne olvastak volna. Magam is úgy vélem, új 
korszak köszönt ránk, s csak bízom benne, hogy igazságosabb, egymásra 
jobban figyelő korszak elé nézünk, mikro és makro szinteken egyaránt.

Már látszik például, hogy fölértékelődik azok munkája, akiket eddig 
nem igazán értékeltünk megfelelően, vagy magától értetődő volt számunk-
ra, hogy teszik a dolgukat az orvosok, mentősök, ápolók, tanárok… Akkor, 
amikor le kell mondanunk a kézfogásról, az ölelésről, felértékelődnek ezek 
a gesztusok is. Az együtt töltött sok idő, az összezártság is növelheti az 
egymás iránti szeretetünket. Persze, ekkor megnő a súrlódások, konflik-
tusok esélye is, de ha megtartjuk az elhatárolódás, a magány, az egyéni 
elcsendesedés idejét, ha kialakul a közös étkezések rendje, könnyebb. S 
azok a szeretetkapcsolatok is, reményeim szerint, felértékelődhetnek, a-
melyekben például tudunk aggódni az idősekért. Akik máskor idegesítet-
tek a lassúságukkal, a nehezebb felfogásukkal, most féltjük őket. S ebben jó 
lenne, ha megéreznénk, mennyire nagy kincs, hogy még velünk vannak 
idős hozzátartozóink! 

És kívánom, hogy a Teremtőnk felé is tudjunk lépegetni. Higgyük el, 
hogy nem Isten leli örömét abban, hogy nehéz helyzetbe kerültünk. Nem 
az ő türelme véges, hanem a mi felelőtlenségünk, a mi tetteink következmé-
nye: a bűn természete magával hozza a büntetést. Jó lenne, ha tudnánk az 
igazi értékek felé haladni! De ehhez útmutatás is kell.

Mostanában a médiában megsokszorozódtak a vallásos tartalmak. Szán-
junk ezek megtekintésére vagy meghallgatására időt. Erősítsük és tápláljuk 
lelkünket! Szeretettel kérem imáikat és jó tanácsaikat is, hogy mi lelkipász-
torok úgy tudjunk szólni, Istenről, hogy az ne elrettentse, hanem megszó-
lítsa, a Mindenható felé segítse a kereső, félelemmel, bizonytalansággal teli 
embereket. Mert minden lelkipásztor szeretné, ha a közösség tagjai megé-
reznék, hogy mi most is mögöttük állunk. Ha beszűkült lehetőségekkel is, 
de a szentmisét a hívekért mutatom be hétről hétre, ahogy Vizi István tisz-
teletes úr is a hívekért imádkozik minden nap. Azt szeretnénk, ha az aggo-
dalmak fölött ott lehetne a szívekben a bizalom Istenben és a jövőben.

Boldog húsvéti ünnepet, áldott feltámadást kívánok minden pátyi 
kedves testvéremnek!”

Gábor atya

A Szent II. János Pál Templom oltárfül-
kéiben március elején került helyére egy 
Szűz Máriát és egy Szent II. János Pált 
ábrázoló bronz dombormű.

A műalkotásokat Böjte Horváth István 
(1972) erdőkertesi szobrászművész készítette, 
aki már 2005-ben, templomunk tervezésekor, a 
tervek összeállításában részt vett. A vázlatait és 
elképzeléseit tartalmazó ajánlatot Gábor atya 
mellett plébániánk képviselő-testülete is azon-
nal szívébe zárta és később, a bronzszobrok 
agyagmintái is elnyerték a zsűri (Smohay And-
rás egyházmegyei múzeumigazgató, Gutow-
ski Robert építészmérnök, Harkai Gábor plé-
bános és Megtért Mária Magdolna világi elnök) 
támogatását.

A Szűz Mária-szoborral az Isten által alkotott 
és választott tökéletes szépség és az imádságos 
lelkület tisztaságának megjelenítése volt a cél. 
Ezeket az arc és a kezek hivatottak hordozni. 
Attribútumnak a művész az Úrangyala-koszo-
rút választotta.

Szent II. János Pál szobra a földi ember 
elhívását és az imádság erejét szimbolizálja. A 
hangsúly itt is a kezeken és a portrén van, a dra-
périák és a fő síkok iránya teszi mozgalmassá és 
légiessé a kompozíciót. Attribútumként a mű-
vész itt ferulát (pápai pásztorbotot) választott.

Mindkét műalkotást 2020. március 8-án, 
délelőtt 10 órakor, ünnepi szentmise keretében 
szentelte meg Spányi Antal megyés püspök. A 
szentmisén jelen volt a műalkotásokat készítő 
szobrászművész, valamint Smohay András egy-
házmegyei múzeumigazgató is.

ÜNNEPI PÜSPÖKI SZENTMISE 
a katolikus templomban

Dr. Kővágó István kuratóriumi titkár
Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány

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

történő támogatása külön pénzeszközt nem igényel! A nyilatkozatok május 20-ig juttathatók el a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, akár az adóbevallástól függetlenül is.

 nyomtatványnak  

„A kedvezményezett adószáma:” rovatába a következő adószámot írja: 

„A kedvezményezett neve:”

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1%-ÁRÓL

18687996–2–13
 Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány

Köszönjük szépen. A Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány kuratóriuma

           AZ ÚJ KATOLIKUS 
TEMPLOM ORGONÁJÁÉRT
1% 

112020. április
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Úgy tartjuk, hogy a templom akkor szép, ha tele van. 
Sajnos, a koronavírus okozta veszélyhelyzetben nem 
tölthetjük meg emberekkel gyönyörű ősi hajlékunkat, 
amely nem csupán értékes műemlék épület, hanem 
elsősorban istentiszteleti hely, az Istennel és egymás-
sal való találkozás lehetősége.

Maga a templom 1783-ban épült, Kehi Mihály lelkipásztor 
idejében, amint ezt a szószékfeljáró fölötti latin nyelvű tábla 
is jelzi (MDCCLXXXIII évszám alulról a 6. sorban, a lelki-
pásztor neve pedig egy sorral lejjebb olvasható). II. József  
császár 1781-ben hozott Türelmi Rendelete lehetővé tette, 
hogy azokban a falvakban, ahol legalább 100 protestáns 
család él, és a templom építéséhez szükséges anyagi fedezet 
biztosítva van, megkapják az engedélyt a templom építéséhez 
(II. József  neve felülről az 5. sorban olvasható). Gondoljuk 
csak el, hogy az adományok összegyűjtése és az engedély meg-
szerzése után két éven belül teljesen elkészült a templom!

Az építéssel egy időben díszes, faragott szószéket helyez-
tek el a templomba. Tavaly, a restaurálás előtti kutató feltárás 
során kiderült, hogy elődeink a festés során nem sajnálták az 
aranyat – nyilván azért, hogy Istennek a legjobbat, legszebbet, 
legméltóbbat adják. A szószék kiegészítése az ún. Mózes-
szék, lényegében egy pad, ahova a lelkipásztor beülhet, vagy 
adott esetben onnan is beszélhet. Nevét onnan kapta, hogy 
a régi idők liturgiájában innen olvasták fel a Tízparan-
csolatot, a Mózesnek adott törvényt. A szószékkel együtt 
a Mózes-szék is díszes festést és aranyozást kapott. 
A festés idővel megfakult, megkopott, ezért 117 évvel később, 
1900-ban újra festették, de más stílusban, más színvilággal. 
Újabb 119 év elteltével fölvetődött a kérdés: melyik változat 
szerint restauráljuk a szószéket? Az 1783-as vagy az 1900-as 
színeket újítsuk fel? A műemlékvédelem szakemberei hozták 
meg a döntést a mi meghallgatásunk után: beleegyeztek abba, 
hogy az 1900-as, általunk megszokott színeket láthassák 
azok, akik a főbejárat felől bemennek a templom közepéig. 
Ugyanakkor a szószék és szószékkorona jobb oldalán a 
templom hátsó végéből nézve az eredeti, 1783-as állapot 
szerinti színeket láthatjuk. Bizonyosan nem a véletlen szeren-
cse, hanem Isten gondviselése időzítette mostanra a restau-
rálást, ugyanis a szószékkorona tartógerendái a falon belül 
teljesen elkorhadtak, és ez a súlyos berendezési darab bár-
mikor lezuhanhatott volna, akár istentisztelet közben is. A 
helyzetet továbbgondolva, a biztonságra törekedve maga a 
szószék is acél megerősítést kapott hátul.

A templom padjai nem csupán egyidősek a szószékkel 
és Mózes-székkel, de szemmel láthatóan ugyanabban a mű-
helyben is készültek. Közelről megvizsgálva ugyanazokat a 
faragott motívumokat találhatjuk a padsorok mellvédjén, 
mint ami a Mózes-szék előlapján is jól látható. Minthogy a 
Türelmi Rendelet után épült templomok közül csak nagyon 
kevésben maradtak meg az eredeti padsorok, a magyar örök-
ségvédelem csak a padok restaurálását engedélyezte, a padok 
cseréjét nem.

A hátsó karzat második szintje 1837-ben épült; úgy 
látszik, számoltak azzal, hogy ha minden református eljön a 

MEGSZÉPÜLT ÜRES TEMPLOM

Vizi István – lelkipásztor

templomba, akkor kevés lesz a hely. Elbeszélések szerint 
tele templomban tartották az istentiszteletet a háború után 
– el tudom képzelni, hogy a járvány lecsengése után is meg-
növekszik a templomlátogatók száma. Most a szántás ideje 
van, de az ige magvetése idővel meghozza a jó termést, a lelki 
megújulást is azoknak az életében, akik Istent szívből keresik.

A márvány úrasztala 1864-ben készült – itt részesülnek 
a hívek az úrvacsorában, a kenyér és bor sákramentumában 
(szentségében). Időben a következő berendezés az orgona 
(1894), ennek felújítása, kibővítése, átépítése, restaurálása a 
közelmúltban megtörtént (2004-ben, ill. 2014-15-ben).

A templom belső felújításához hozzátartozott a teljes ta-
lajcsere is: a padok alatti dohos, penészes kövek felszedése, a 
nedves talaj kimarkolása és szigetelő rétegek elhelyezése a 
templom aljára. Ezzel együtt történt a padlófűtés kiépítése is. 
Az 1900-ban készült hatszögletű kőlapoknak csak egy része 
maradt meg használható állapotban a felszedés után, ezért 
újakkal kellett cserélni. Mivel ugyanilyet már nem lehet kapni, 
de méretben egyező vékonyabb padlólapokat igen, ezért a 
templom belsejébe kerültek az új lapok, és a hátsó cintérium-
ba (szélfogó helyiségbe) építettük be a régi kövezetet.

Láthattuk, hogy bátor emberek a templomtetőn dolgoztak 
– ott a tetőlécek cseréjére volt szükség, mert a korábbi (véko-
nyabb) lécek nem bírták a viharos szél nyomását. Az újabb és 
erősebb léceket sűrűbben rakták, így minden oldalon plusz 
négy sor cserép védi a templomunkat.

A felújítás Isten segedelmével részben állami támoga-
tásból, részben önkormányzati támogatásból, részben pedig 
sok egyéni adományból készült el. Összegszerű beszámoló 
majd az ünnepség alkalmával fog elhangzani.

Március 22-ére terveztük az ünnepi hálaadó istentisz-
teletet, amely most elmaradt ugyan, de mindenképpen sze-
retnénk egy távolabbi időpontban megtartani, amikor nem-
csak a templom felújításáért adunk Istennek hálát, hanem 
azért is, hogy ezen a világméretű járványon átsegített ben-
nünket. Bízunk abban, hogy nem sokáig marad üres a temp-
lom, és hamarosan elnyeri a teljes szépségét azáltal, hogy 
megtelik Isten felé forduló emberekkel. Addig pedig ottho-
nainkban, lelkünk csendességében fohászkodjunk Minden-
ható Urunkhoz!

CIVIL
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10 millió fát Magyarországon

2019 októberében léptem be a 10 Millió Fa közösségbe, 
mint pátyi képviselő egyelőre egyes egyedül, követők 
nélkül. Felvettem a csoporttal a kapcsolatot. Ekkor a 
szervezet már országossá nőtt, azóta is együttműködik 
környezetvédelmi szervezetekkel, kormányzati, önkor-
mányzati, média figyelmet is kap. Van központi honla-
punk, Facebook csoportunk, Instagram oldalunk és 
faültető alkalmazásunk, amibe településenként fel lehet 
vinni az ültetett fákat. 

Egy találkozón kiderült az is számomra, hogy a 
központi csapatban egy pátyi hölgy, Dr. Aszalós Réka 
erdőökológus is jelen van. A szakértői csapatnak ő is 
tagja jogászok, pénzügyesek, könyvelők, kertészek stb. 
mellett. S kidolgoztak néhány dokumentumot arról, 
hogyan ültessünk fákat, hova, mit és mikor. Készült 
ajánlott fajlista. Érdemes először a listát áttanulmá-
nyozni, mert vannak ültetésre nem ajánlott fajták, az 
invazív fajok, vagyis amik kéretlenül is terjednek, és 
agresszivitásukkal elnyomják az őshonos fajokat.

A pátyi csoportot illetően jelenleg négyen vagyunk, 
akik a szervezésben közvetlenül részt veszünk. Szer-
veztünk egy sikeres novemberi közösségi faültetést a 
Kincsem közbe, amit anyagilag az Önkormányzat tá-
mogatott, decemberben a Munkás térre, amit a Yoga 
& More Mozgás Stúdió gyűjtésből finanszírozott.
Terveztünk egy közösségi ültetést áprilisban, de a 
járványügyi helyzet miatt őszre halasztjuk. De fákat 
bárki ültethet saját kertjébe is, ez is hozzászámolódik a 
településen ültetett összes fához. Csak el kell küldeni a 
fák adatait az elérhetőségeink valamelyikére, és regiszt-
ráljuk. A faültetéseket az Önkormányzattal egyeztet-
ve végezzük. 
Várunk adományokat, amiből tudunk további fákat 
vásárolni. Továbbá várunk segítőket a szervezéshez és 
az ültetéshez egyaránt!

Elérhetőségeim:
e-mail: 10milliofapaty@gmail.com
Facebook csoport, messenger: 10 millió Fa - Páty
tel.: 06 30 535 6852
országos információk: https://10milliofa.hu
Facebook: 10 millió Fa

Harka László

2007. szeptember 21. 
sorsfordító nap volt 
Holló András életében: 
munkába menet súlyos 
motorbalesetet szenvedett. 
Innentől kezdve élesen 
kettévált a múlt és a jelen: 
a tragédia előtti és utáni lét. 
Hogyan birkózott meg az életvidám, 
társaságkedvelő tánctanár azzal, hogy 
szegycsonttól lefelé teljesen lebénult? És 
hogyan talált vissza újra a tánchoz? Holló 
András tabuk nélkül mesél mindezekről. 
Őszintén vall elfecsérelt évekről és megtalált 
boldogságról, hite és házassága újjászületésé-
ről, a kerekesszékes létforma küzdelmeiről.

KÖNYVAJÁNLÓ
Táncon innen és túl
Holló András kerekesszékes tánctanárral
beszélget Sz. Kiss Mária

CIVIL

Lapunk utána érdeklődött, 
hogy az Önkormányzat 
környezetvédelmi programja 
jelenleg hol tart. 

Megtudtuk, hogy az Önkormányzat az 
Alapítvány Páty Fejlesztéséért (APF) szervezé-
sében  készíti elő a környezetvédelmi programot, 
amelynek része lesz többek között a környezet-
védelem népszerűsítése mellett, komposztálási 
és faültetési projektek lebonyolítása is. Az APF 
környezetvédelmi szakemberek bevonásával 
készíti elő és bonyolítja le, mind a faültetési, 
mind a komposztálási programjait.

A programért felelős: 
Schneider Mihály – az APF kuratóriumi elnöke

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS FÁSÍTÁSI 
PROGRAMOT KÉSZÍT AZ APF

(A Szerk.)

(Remélem, ősszel személyesen is 
beszélgethetek Andrással Biatorbágyon.         )

Megrendelhető futárszolgálattal és e-könyvként is: 

www.harmat.hu

z MSK 
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A Fidesz helyi szervezete februárban mini-konferenciát szervezett a rendszerváltozás 30. évfordulója 
alkalmából. Az előadások közül most Czentár László, a Páty Faluközösségért Alapítvány részéről 
tartott helytörténeti összefoglalót közöljük. (A Szerk.)

CIVIL

„Aki nem ismeri múltját, nem értheti a jelent, amely a jövőnek hordozója.” (Tamási Áron)

30 ÉVE SZABADON – Emlékkonferencia Pátyon

Nagy megtiszteltetés, hogy a 30 éves évfordulón a 
nemzetünk történelme és az országos ünneplések mel-
lett, községünk helytörténete is helyet kapott. Úgy gon-
doljuk, hogy 30 év távlatából már nehéz visszaemlékezni a 
rendszerváltoztatás napjainak pontos helyi történéseire, 
aztán meg majdnem mindenki itt van közöttünk, egész-
ségben, élőben, akik akkor Pátyon az élre álltak, és kézbe 
vették a változtatást, a község demokratikus átalakítását, 
a helyi önigazgatás a legszélesebb társadalmi bázisra tör-
ténő megvalósítását. Ők, Ti, erre biztosan jól emlékez-
tek, de szerencsére vannak segítségül hívott, írott doku-
mentumok, melyek sokkal hitelesebben igazolják a köz-
ségünk, és az alakuló demokráciánk akkori történéseit. 

Én, akkoriban, mint ingázó, a fővárosban, egy nagy 
múltú és rendkívül magas szintű hozzáadott értékkel 
rendelkező, állami cég alkalmazottja éltem át a váltást és 
a változtatást a munkahelyemen, a fővárosban. Az MDF 
helyi, pátyi szervezetének első időszakos kiadványával, a 
PÁTYI FÓRUM-mal 1989. szeptember végén találkoztam 
először a postaládánkban, aztán minden egyes további 
példányt már gyűjtöttem is. Így tudtam válni tájékozott 
és a községi változásokra odafigyelő pátyi állampolgárrá.

Most egy rendhagyó LAPSZEMLÉVEL hívom fel 
a figyelmet az akkori MDF kiadvány néhány cikkére:

 A Pátyi Fórum mindjárt első, beköszöntő pél-
dánya 1989. szeptember 30-a körüli napjaiban került a 
falu lakosságának postaládáiba. Elsőnek Soós István 
közügyekkel foglalkozó, merész cikke mellett, Bendl 
János gondolataira is felhívnám a figyelmet, mely a jö-
vendőbeli pátyi közigazgatás kérdéseit feszegeti.

 A Pátyi Fórum második kiadványa előtt, 1989. 
október 23-án kikiáltották a harmadik Köztársaságot, 
így a községünkben október 31-én megjelent kiadvány 
most már még további merészebb írásokat fogalmaz-
hatott meg. Így többek között tartalmas gondolatokat 
olvashatunk Wiedermann Gábor tollából, a BIZALOM 
és a BIZALMATLANSÁG megnyilvánulási formáiról 
egy diktatúrában. 

E mellett Szabó István rövid, de mélyen szántó 
sorokkal igyekezett megfogalmazni 1956. október 23-
ának értelmezését. Majd egy néhány soros igazi remekmű 
tudósított a „Pátyi Rémhír szolgálat” legújabb jelenté-
séből!

1./

2./

3./

4./

5./

 A novemberi kiadvány írói pld. a tarlóégetéssel, 
és az Egészséges ívóvíz rendszer kiépítésének problé-
máival foglalkoznak, de egy érdekes kérdés is felmerül; 
miszerint vajon ki tudja, hogy ezen időben, akkor éppen 
ki képviseli a községet a Pest Megyei Tanácsban? A tör-
ténethez hozzátartozik az is, hogy a jó választ a mai 
nap sem ismeri a Helytörténetünk!

 A decemberi szám cikkei már konkrétan a zsar-
nokságról és a tanácsrendszer széteséséről szólnak, és 
az MDF Helyi szervezetének mozgalmi hírei mellett 
már helyet adnak annak a legeslegújabb, és legfrissebb 
hírre is, hogy a Községi Tanács fontolóra vette, hogy 
újságot indítana a faluban, mely fórumot nyújtana a helyi 
politikai szervezeteknek is.
Ez a négy lapszám már a megjelenés tényével, és sarkala-
tos véleményeivel is felborzolta a falu közvéleményét.

 Az 1990. januári számból többek között Székely 
László írását emelném ki, aki a „Magán és köztulajdon” 
sarkalatos kérdéseivel foglalkozik, és e gondolat kap-
csán a vezető tisztviselők felelősségét firtatja.
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6./ A Pátyi Fórum 1990. tavaszi kiadványainak cikkei főleg az országgyűlési választások első fordulójával kapcsolatos 
gondolatokkal és tudnivalókkal foglalkoznak, illetve feladatokról szólnak. Ma már tudjuk, hogy az országgyűlési választá-
sokon a körzet MDF jelöltje került ki győztesként a megmérettetésből.

Községünkben a rendszerváltás előkészületeinek az időszaka az 1990-es év első és második negyedére tehető, de 
a konkrét, cselekvéssel teli hónapok immár az év közepén igen érzékletesen kezdtek kidomborodni. Pátyon, az is 
lehet, hogy az országos mintára, de például alakult egy VEPEG (Volt Ellenzéki Pártok Egyeztető Kerekasztala), 
amely jó néhány sarkalatos kérdés, például a községi vagyon tisztázása mellett, rendkívül radikálisan foglalt állást a még 
regnáló Községi Tanács Végrehajtó Bizottsága rendelkezéseivel, határozataival, hovatovább utasításaival szemben.
Az MDF helyi illetőségű kiadványának további példányai az 1990. év második felének fő történéseivel, az önkor-
mányzati választások tudnivalóival és feladataival foglalkoznak. Számos tartalmas gondolatot és cikket idézhetnék 
ezekből a számokból is, de az a szerencsénk, hogy a szerzők még itt vannak köztünk, és a kiadványok példányait 
még a valóságban is olvashatjuk most is.

Mi 30 év távlatából így látjuk, vagy ismerjük, természetesen csak vázlatosan és kiszemlézve a helytörténetünk 
történéseit, és csak a történelem igazolhat majd vissza minket a meglátásainkért.

Czentár László

a sír NIncs sehol
a sír a gyilkosok
a test se ITT NIncs sehol
a test se OTT
a csont a gyilkosok NIncs sehol
a csont
(p.s.)
egyszer majd el kell temetNI
és nekünk nem szabad feledNI
a gyilkosokat néven nevezNI!

Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése 
és országos kiterjesztése (ASP 2.0) projekt 

keretében Páty Község Önkormányzata részére 
bevezetésre kerül az ASP Elektronikus Fizetési 

szolgáltatás (ASP e-fizetés), amelynek segítségével a 
e-onkormanyzat.gov.hu oldalra kattintva 

az ügyfél a kiválasztott önkormányzathoz tartozó 
adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét 

(pl. gépjárműadó, kommunális adó, 
telekadó, építményadó) elektronikus úton 

teljesítheti, az interneten keresztüli 
bankkártyás fizetés segítségével.

ELEKTRONIKUS FIZETÉSI SZOLGÁLTATÁS INDULT 

e-onkormanyzat.gov.hu

Nagy Gáspár: Öröknyár: elmúltam 9 éves

Nagy Gáspár 1984-ben megjelent, Nagy Imréről és a kádári 
megtorlásról szóló költeményéből hatalmas botrány lett, maga 
Kádár János is olvasta. A folyóirat példányait bezúzatták, a fő-
szerkesztőt nyugdíjazták, a költőt kirúgták az Írószövetségtől, a 
Magvető Kiadó felmondta a vele kötött szerződést. Majd illegálisan 
terjesztették a költeményt, s az Öröknyár később a rendszervál-
tás verse lett.
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LABDARÚGÁS
A fociszezon egyelőre véget ért, az eddigi történésekről 
tudunk tájékoztatást adni:
Labdarúgás utánpótlás U11
U11-es csapatunk (2009/2010) második alkalommal indult 
a pilisvörösvári Rubók-Schiller teremtornán még a télen. A 
nagy hagyományokkal rendelkező torna 3 fordulós volt. 

Eredmények: 
1. forduló (2019-11-30)
Páty - Piliscsaba I. 3-5 

Páty - Pilisszentiván 7-3
2. forduló (2020-01-11)
Páty - Piliscsaba I. 6-3 

Páty - Pilisszentiván 6-3
3. forduló (2020-02-01)
Páty - Piliscsaba I. 3-3 
Páty - Nagykovácsi 3-2 

Az első forduló a szokásos módon, az ellenfelek és a 
pályával való ismerkedéssel telt, sajnos látszott, hogy nem 
tudtunk teremben készülni a tornára. Ettől függetlenül 
nagyon jó mérkőzéseket játszottunk, és az első meccs elvesz-
tése után nagyarányú győzelmet arattunk a Pilisszentiván 
csapata ellen.
A második játéknapot két sikerrel zártuk, amivel megnyer-
tük a csoportot, ezzel első helyen kerültünk be a februári 
döntőbe.
A záró hétvégén nyújtották a legjobb teljesítményt a fiúk, 
de az első meccsen elért döntetlen után a Nagykovácsi ellen 
aratott győzelmünk sajnos kevésnek bizonyult. A Piliscsaba 
5:4-re verte Nagykovácsi csapatát, ezzel jobb gólaránnyal – 
több rúgott góllal – előzte meg csapatunkat.
A Pátyi Sportegyesület a 2. helyen végzett és a torna 
különdíját (Fair Play) is megkapta.
Legjobb játékosunknak Bánky Zsombort választották.

Résztvevők:  
Bánky Tamás, Bánky Zsombor, Bánky Bendegúz, Dobrossy 
Botond, Görög Mátyás, Jakus-Madai Maxim, Kamenszki 
Martin, Madaras Hunor, Murguly Márk, Simon Soma, 
Temesszentandrási Bálint, Ujvári Zénó, Várhelyi Maxim
Indult és ennyiben is maradt a tavaszi Foci-szezon:
Korosztályos csapataink január elején kezdték el a 
felkészülést a tavaszi szezonra (U14, U16, Lány U17, U19, 
Felnőtt)
Eddigi eredmények:
U14
Nagytétény - Páty 11:1 Gólszerző: Hollósi-Balogh Simon
Felnőtt
Pécel - Páty 2:0 Gólszerző: -
Délegyháza - Páty 2:1 Gólszerző: Panait Soma

Egyesületünk 2011 áprilisában alakult, az 1%-ok 
befogadására jogosultak vagyunk. Már négyszáznál 
is több gyermek sportoltatásáról számolhatunk be 
Nektek ebben a tanévben, mely „jelenlegi kapaci-
tásaink” végességét is jelenti több sportágban. 
Javarészt pátyi gyermekek heti rendszerességű 
sportoltatását szervezzük minden nap.

Nyilatkozataitok kitöltésénél 
számoljatok velünk is! 

Az adózók többsége nem rendelkezik az adója 1%-áról 
Magyarországon, kérdezzétek meg ismerőseiteket is!

A 2019. évi befolyt 1% (366.773 Ft – az egyesület 
életében az eddigi legmagasabb összegű felajánlás) 
még egyesületünk számláján van, egyelőre nem 
költöttük el. 
Ezúton köszönjük felajánlásaitokat a gyerekek nevé-
ben is! Az idei évi 1%-okat is a sportolási körülmények 
javítására, sporteszközökre fogjuk költeni.

 
Köszönjük!

Edzéseink az intézmények/sportlétesítmények ideiglenes bezárásával egy időben megszűntek, ill. 
ahol meg tudtuk oldani, ott online térbe átterelődtek. Jelenleg friss sporthírekkel nem szolgálhatunk, 
néhány hírmorzsánk azért van még az év elejéről. 

Szabó Norbert – utánpótlás vezetőedző

Név:
Adószám: 

 Pátyi Sportegyesület
18276510-1-13

www.patyise.hu 

Pátyi Sportegyesület Facebook-oldala
friss hírek, információk:

SZJA 1%
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Miért jó az ökölvívás a gyereknek?
„Mi a célja az ökölvívásnak a gyerekek, a fiúk jellemének nevelésében?”
Az ökölvívás alapjait az angolok rakták le, és nagyon büszkék, hogy „ez is az ő sportjuk”. 1963-ig az iskolai testnevelés 

kötelezően oktatott része a box. Kimondottan a jellemnevelő hatásait tartották igen fontosnak a nevelésben: elsősorban az 
önfegyelem, küzdeni akarás, fájdalomtűrő képesség, bátorság, leleményesség, a helyzetfelismerés, azaz: Dávid értelmével le 
tudja győzni Góliátot!

Bondi Miksa (ökölvívó és edző, 1939 Eb-ezüstérmes): Kezdő ökölvívók nevelése című könyvéből idézek. Nagyjából 
összefoglalja milyen kiváló jellemet próbáló - fejlesztő hatása van az ökölvívásnak, különösen ma, elkényelmesedett, „élet-
ösztönt vesztő” világunkban.

„Az ökölvívás jelentősége abban rejlik, hogy harcos lelki tulajdonságokat nevel. Az ökölvívó megszokja, hogy bízzék magában, erejében, 
tudásában. Tapasztalatból tudja, hogy feltalálja magát minden körülmények között... Az ökölvívás kifejleszti azt a képességet, hogy a fájdalmat fel se 
vegyük, hogy egész akaraterőnket a győzelem kivívására összpontosítsuk, hogy minden körülmények között megóvjuk hidegvérünket. Neveli a 
kitartást, a bátorságot, a számítást, a helyzet józan elbírálását.

A bátorság és a merészség, a kezdeményezés és a határozottság, a reflexszerű gyorsaság és az állóképesség – távolról sem teljes felsorolása 
azoknak a tulajdonságoknak, amelyeket az ökölvívás kifejleszt.

Egyesek – állítólag szakemberek – azt állítják, hogy az ökölvívás gyakorlása már önmagában is értékes tulajdonságokat nevel: az ökölvívó 
edzések és versenyek eredményeként feltétlenül merész, határozott, kezdeményező – egyszóval kiváló jellem lesz az ökölvívó.”

A terv, ami alapján haladok az edzéseken sportolóinkkal: a fokozatosság elve és az, hogy az erős ütéseket nem engedem 
meg. Mivel vannak fejvédőink is, biztonságosak az edzések. Akár a sakkban, nagyon sok a kombinációk száma – a sztereo-
típiák gyakorlása biztonságot ad. Az edzések legnagyobb része a valós küzdelemhez legközelebb álló kesztyűzés. 

Kevesen tudják, hogy az ökölvívás a 6. legeredményesebb sportágunk az olimpiákon. Az alábbi képeken 
olimpiai aranyérmeseinket láthatják: 

PSE HÍREK
ÖKÖLVÍVÁS – EGY KIS TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

Czeizing Ottó – edző

A magyar ökölvívók az olimpiákon 10 aranyérmet szereztek
Íme a nyolc győztes, közöttük  Papp László háromszoros olimpiai bajnok.

Kocsis Antal
1928 Amszterdam

Énekes István 
1932 Los Angeles

Harangi Imre
1936 Berlin

Papp László 

Csík Tibor
1948 London

Török Béla 
1960 Róma

Gedó György 
1972 München

Kovács István 
1996 Atlanta

1948 London  1952 Helsinki
1956 Melbourne
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HELYTÖRTÉNET

Újabb értékekkel gyarapodott az elmúlt időszak-
ban a Páty Faluközösségért Alapítvány Helytörté-
neti Gyűjteménye. Örömünkre szolgál, hogy folya-
matosan kapunk a lakosság részéről különböző régi 
használati tárgyakat, régi fotókat, iratokat, de kü-
lönböző mezőgazdasági, ipari és kereskedelemmel 
kapcsolatos bolti eszközöket is. Csak két példa a sok 
közül:
Schubert Sándor a Polgármesteri Hivatal pincéjében 
talált, jó néhány igen elhasználódott állapotban lévő 
iratkötegre hívta fel a figyelmünket. A „lomok” első 
látszatra akár a szelektív hulladékba is végezhették volna. 
A papírok egy része már szinte bomlásnak is indult, de 
voltak köztük kézbe vehető példányok is. Természetesen, 
szükség volt a válogatáshoz kesztyű viselésére, de si-
került több olvasható, és frissen kiállítható példányo-
kat kiemelni a rothadásnak indult mappákból. A do-
kumentumok a kb. 100 évvel ezelőtti elöljáróság leg-
különfélébb olyan iratai, melyek közül néhány, frissi-
ben „leporolva”, tárlókba kirakva, ma már bárki részé-
ről, aki betér a Közösségi Házba tanulmányozható lesz, 
amikor újra megnyitja kapuit a közösségi épület. Ezek 
közül megnézhető lesz például:

– Egy vármegyei beadványon még talán látható az 
1848-as egykori községi bélyegző viasz lenyomata

– Egy Haszonbér szerződés az 1930-as évekből, bor-
bélyüzlet megnyitásához a Kossuth L. utcában

– Ugyancsak haszonbéri szerződés a község apa-
állat istálló tartására, melynek bérlője az elöljáróság

– Szerződés a község villamos energia ellátásnak a 
kiépítésének a megkezdéséhez

–  1956-os Rögtönítélő Bíróság „községi rendeletei”

– Az 1950-es években még működő „Dobolások” a 
Kisbírónak kiadott szöveges anyagainak egy kis része

– Példák a kezdődő tanácsrendszer tanácstagjainak 
beszámolóiból.

Molnár Klára és Molnár Szabolcs ez év elején régi 
könyveket és folyóiratokat adományoztak. A teli papír-
doboz átadásakor felhívták a figyelmet arra, hogy ezek 
a könyvek édesapjuktól maradtak meg (Molnár Jenő 
tanár úr), aki főleg azért őrizte meg őket, mert azok 
nagy része a kastély könyvespolcairól származik!
Igen nagy izgalommal vettük át, és lázasan kutattuk a 
doboz tartalmát, melyekről leltárt készítettünk.

A HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY NÉHÁNY ÚJ ÉRTÉKÉRŐL
Kedvcsinálónak kiemelnék néhány kötetet, vagy napi-
lapot az adomány anyagából:

– Bozogányos vitéz MAGYAROKNAK
1809-es kiadvány, Horváth András téti plébános műve

– Kazinczy Ferenc eredeti munkái
1842, Bajza József  és Scheidel Ferencz munkája

– Ősiség
1847-es kiadvány Gosztonyi Miklós írása

– Dél Afrikai utazások
1859, Magyar László műve, első kiadás!

– Őskori Műrégészet
1866-első kiadás Dr. Romer Flóris munkája!
(Tisztelettel felhívnám a figyelmet arra, hogy Romer Flóris ebben a 
kötetben írja le először Páty község akkor ismert néhány régészeti 
leleteit, melyek Várady Józsefhez kapcsolódnak!)

– Üstökös folyóirat
1861-1862-1863 kiadványai

– HAZÁNK folyóirat
1868; 1869 számai

– Tolnai Világlapja
1926-1940

– Szózat
(TRIANONI KIADÁS!) 1920.01.18.
(A hetilap ezen vasárnapi nap száma szinte teljes terjedelemben a 
másnap hazatérő Trianoni diktátum aláírására Párizsba utazott 
küldöttséggel foglalkozik, valamint az akkor már ismert határo-
zatokat, határvonalakat, jóvátételeket ismerteti!)

Nyárra tervezzük a közönség előtti bemutatásra!

2020. április

Czentár László – Páty Faluközösségért Alapítvány Helytörténet

1%
A kuratórium nevében köszönettel: 
Szabó Andrásné és Czentár László

Kedves Olvasó!

Helytörténeti, Értéktári munkánkat a 
körülményekhez alkalmazkodva továbbra is 

folytatjuk. Kérjük, hogy -ának 
felajánlásával támogassa a 

értékmegőrző tevékenységét. 

adója 1%

Páty Faluközösségért Alapítvány 

ADÓSZÁMUNK: 

18663468-1-13
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Nem tudható, hogy a Vöröskeresztes, Népegészségőr tanfolyam emléke, vagy a szakmai elhivatottság sarkallta-e a 
község első önálló védőnői állását betöltő Polgár Gizellát a Csecsemőápolási tanfolyam megszervezésére a 60-as 
években. Tőle és Szolnoki Mihályné Erzsi nénitől e témához kapcsolódó régi képeket szeretném közzé tenni azzal 
a kéréssel, hogy aki tudja hol, mikor készültek és kik láthatók rajta, kérem, jelezzék a 06 30 680 2448 számon.

VÖRÖSKERESZT ANNO

MÚLTIDÉZŐ

3./ A harmadik képről annyit mondott Gizi néni, hogy felső tagozatos gyerekekkel, csecsemő-
ápolási versenyen voltak a 70-es évek végén. Az arcok ismerősek, de a szereplők neve 
hiányos, illetve bizonytalan. Bal szélen Kocsi Erika, középen Polgár Gizella a felkészítő, 
mellette Ágoston Tünde a második és a negyedik leány nevét keressük! A kép egyetlen fiú 
szereplője a babával valószínű Kovács Csaba.

2020. április

2./ A második fotó szereplőit 
sem ismerjük, de a hátoldalon 
1963.III.28. dátum és 
„Csecsemőtanfolyam elvégzése 
után” szöveg olvasható.

1./ Az első képen fiatal lányok csoportja a csecsemőápolási 
tanfolyam résztvevőiről és vezetőjéről. 
Kíváncsian várom, hogy ki ismert magára!

Időskorú társaim és a magam nevében 
szeretnék köszönetet mondani azoknak 
a közép és fiatalkorú dolgozóknak, 
akik munkájukkal helytállnak, biztosítják 
az alapvető közszolgáltatást! 
Megható az a figyelmesség, amivel egymás 
felé fordulnak a civil emberek is, 
az általuk felajánlott segítség szomszédnak, 
ismerősnek, barátnak, volt tanítónak...
Hiszem, hogy az emberi értékek erősödnek, 
és a nehézségek leküzdése után még 
jobban odafigyelünk egymásra.
„A támasz, amelyet az ember az életben 
leggyakrabban használ: a REMÉNY”

KÖSZÖNET!

Múltidéző

ElŐ A NAGYÍTÓT! BÚVÁRKODJUNK!
Változatlanul várom az egészségügy témához kapcsolódó képeket a Múltidézéshez.

Köszönettel: Szabó Andrásné

Örülnék az érintettek 
jelentkezésének!

Őszinte hittel: Szabó Andrásné 





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

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

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

www.drbara.hu

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