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Páty Önkormányzatának lapja

2020/03. SZÁMÖnkormányzati költségvetés              Polgárőrök kerestetnek

cím alánév



„A békediktátum századik évfordulójához közeledve egyre 
időszerűbb az a gondolat, hogy magyar az, akinek fáj Trianon. Az 
elcsatolt területek és az ott élő nemzetrészek mind nagy veszteséget 
jelentenek a megmaradt haza számára. Ezek közül talán legjobban 
fája történelmi múltjában, kulturális örökségében és szabad 
szellemiségében leggazdagabb vidék, a magyarok, székelyek, szászok 
és románok lakta tündérkert, az egykori erdélyi fejedelemség népének 
és területének elvesztése.
Az I. világháború utáni Erdély magyar irodalmának maradandó 
értékeiről 1973-ban állt össze a „Pisztrángok kara” című irodalmi 
est. Akkor az ELTE Eötvös Klubjában egyetemisták előadásában 
hangzott el az összeállítás. Az 1973-as csapatból ketten 
maradtunk: Medvigy Endre irodalomkutató, szerkesztő és Szabó 
András előadóművész.
A parádés szerzőgárdából fényes neveket és kitűnő irodalmi 
szemelvényeket említhetnék: Áprily Lajost, Reményik Sándort, 
Tompa Lászlót és veretes kisebbségvédő verseiket. Kós Károly 
kalotaszegi népnyelven, Nyírő József  és Tamási Áron székely 
tájnyelven alkotta szépprózai írásait.
Ahogy a fa gyűrűi egymásra rétegződnek, úgy követik egymást a 
cselekvésre mozgósító, magyarságféltő írások. Így jutunk el Sütő 
Andrásig, Farkas Árpádig és Szőcs Gézáig. Az erdélyi magyar 
irodalom most is él, ott lüktet benne a megtartó erő. Legyenek 
partnereink az Erdélyből és kincses irodalmáról való közös 
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Sütő Andrásig, Farkas Árpádig és Szőcs Gézáig. Az erdélyi 
magyar irodalom most is él, ott lüktet benne a megtartó erő. 
Legyenek partnereink az Erdélyből és kincses irodalmáról való 
közös gondolkozásnak.” (Medvigy Endre)
 

L PJEN BELJEBB!É

A Pátyi Székely Kör szeretettel meghívja önt és kedves barátait, ismerőseit

 kezdettel a trianoni békediktátum 
századik évfordulójára emlékező 

A belépés díjtalan, de támogatást elfogadunk.
A műsort támogatja Páty Önkormányzata, a helyi Művelődési Ház és a Pátyi Székely Kör.

 

2020. március 27-én, pénteken 18 órai

PISZTRÁNGOK KARA 
IDŐPONT: 
HELYSZÍN: 
ELŐADÓK:

– erdélyi magyar írók irodalmi estje című rendezvényére
2020. március 27. , péntek, 18.00 óra
Művelődési Ház (Páty,  Kossuth L. u. 77.)
dr. Megvigy Endre irodalomkutató
dr. Szabó András előadóművész 
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Mindenkit szeretettel várunk!
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
2071 Páty, Kossuth L. u. 77.    Telefon: +36-(23) 343-550    Web: http://muvhazpaty.hu

Alapító: 

Főszerkesztő: 
Szerkesztőség címe, elérhetősége: 

Kiadó: 
Lapzárta: 
Fotó: 

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.          06 23 555 531          titkarsag@paty.hu
A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeket az Önkormányzatnak jelezzék.

SZÁDVÁRINÉ KISS MÁRIA          
2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83. 

szadmari@gmail.com            06 70 600 7708
KITAIBEL KIADÓ          kurir@kitaibel.hu

minden hónap 20.
A címlap és 12., 24. oldal fotóit SZÁDVÁRI FERENC készítette.

MSK z tördelés, korrektúra



BEKÖSZÖNTŐ

Bölcsőde épül Pátyon
Páty Község Önkormányzata a tavalyi év második felében 
nyert a Pénzügyminisztérium által kiírt „Önkormányzati 
tulajdonú, bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejleszté-
sének támogatása Pest megyében” című pályázaton.

A közbeszerzés sikeresen lezárult, a nyertes kivitelezővel 
a szerződést megkötöttük, így indulhat a munka. A Pátyol-
gató és Csibe Óvoda között az Árpád utca sarkán kétcso-

A tavasz ígérete
„Zöld robbanásokkal kitört
a kikeleti víg erőszak.
Asztalos műhelye előtt
remény legyint meg, friss fenyőszag.” 
– március a remény hónapja, a tavasz ígérete a természet-
ben és a lélekben, mely a nagyböjt csendességével készül 

Szádváriné Kiss Mária – főszerkesztő MSK z

2020. március 3

Székely László – polgármester

Böjtmás havában,

Örömmel várjuk azok 
segítő jelentkezését, akik 
szívesen fogadnának 
vendégeket.

Jelentkezni az alábbi 
telefonszámon lehet:

Bajor testvértelepülési találkozó

2020. június 11–14-ig 
testvérvárosunk, 
Kirchheim lakosai 
látogatnak el hozzánk. 

06-20-570-3046

portos, új bölcsőde építése indulhat meg a tavasszal. Az építkezés alatt adódó 
kellemetlenségeket kérjük viseljék türelemmel, megértésüket előre is köszönjük! 
A tervezéskor azért erre a helyszínre esett a választás, mert a szomszédos Csibe 
ovi épületével összekapcsolva (ami régen szintén bölcsőde volt) a későbbiekben 
így lehetőség lesz összesen 4 csoportban 60 gyermek elhelyezésére. A bölcsőde 
megépítésére és beindítására a költségvetésből 460 millió Ft-ot irányzott elő a 
Képviselő-testület.

A Kormányzat a Családvédelmi Akcióterv központi céljaként, illetve a Pest 
megyében tapasztalható jelentős népességnövekedésre tekintettel a bölcsődei 
kapacitásbővítés biztosítását kiemelt feladatként kezeli.

Február közepén egyhangú szavazással elfogadta a község költségvetését a 
Képviselő-testület. A két legnagyobb tétel a fejlesztések között a bölcsődeépítés 
és a Jenei-dűlő közvilágításának és vízelvezetésének megépítése lesz.

Igyekszünk idén a parkosításra is többet fordítani, illetve elkezdjük egy követ-
kező nagyobb beruházás, az új egészségház előkészületeit is. Természetesen 
idén is fordítunk a közbiztonságra, az egyházakra, sportra, civil szervezetekre, 
egészségügyre, illetve tartalékolunk az újabb pályázatokra.

Az autópálya lehajtó építésének és a Telki út felújításának kérdése kormányzati 
feladat, folyamatosan egyeztetünk az illetékes hivatalokkal és lobbizunk a mie-
lőbbi megvalósulásuk mellett.

Költségvetés 2020

újjászületésre. A téltemető farsangi vígságok után a húsvét előtti negyvennapos 
böjt veszi kezdetét. Jézus a pusztában negyven napot böjtölt nyilvános munkás-
sága kezdetén, Mózes a Tízparancsolat átvétele előtt szintén negyven napig böj-
tölt. A testi-lelki megtisztulás felkészít a megújulásra, az új feladatra. Ezernyi 
terv, megvalósulásért kiáltó gondolat, a választás szabadságának felelősségével 
megterhelt óvodai, iskolai döntések, a település jelenét és jövőjét meghatározó 
költségvetés… mind-mind elmélyülésre, végiggondolásra ösztönöző feladat, 
hogy aztán a meghozott döntések mentén biztonsággal lehessen célba érni. A lel-
künkre nézve sincs ez másként, hiszen el kell jutni a feltámadásig. 
Ezekkel a gondolatokkal ajánlom a Pátyi Kurírt a kedves olvasóknak 

– 

Petőfi Sándor: A hazáról 
(részlet)

Magyar dicsőség, mi valál?

 

Vagy üstökös vagy, oh magyar
Dicsőség! mely jött s távozék,
Hogy századok multával ujra
Lássák fényét a népek s rettegjék?

Hullócsillag? mely tündökölt,
Aztán lehullott a magasból
És mindörökre elnyelé a föld.

Önkormányzati hírek
Tóth Lászlóné
Bocskaisokkk
Pátyolgató Óvoda
Waldorf
Interjú Dr. Bencze Gergő

Művháztáji
A missziós kereszt 
PSE hírek
A budai kitörés 2.
Rómer Flóris Pátyon
Múltidéző
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ÖNKORMÁNYZAT

2020. február 12-én a Képviselő-testület elfogadta településünk 2020-as költségvetési rendelet terve-
zetét. Az Óvoda, a Polgármesteri Hivatal, a Művelődési Ház működési és fenntartási kiadásai mellett az 
idei költségvetésben Páty Község Önkormányzata többek között az alábbi tételekre biztosít forrásokat:

KÖLTSÉGVETÉS 2020

2020. március

I. Főbb beruházások:
Idén elindul az új bölcsőde kivitelezése, melyre az Önkormányzat 
közel 460 millió forintot költ.
Elkezdődik a csapadékvíz elvezetés és a közvilágítás kiépítése a 
Jenei-dűlőben. Ezeknek a beruházásoknak az összköltségvetése 
eléri a 280 millió forintot.
II. Egészségügy:
A pátyi lakosok számára továbbra is térítésmentesen igénybe ve-
hetőek az egész év folyamán a Biatorbágyi Egészségház szolgálta-
tásai. A járóbeteg szakellátásra és a laborvizsgálatok finanszíro-
zására 30 millió forintot költ az Önkormányzat.
III. Közlekedés, utak, parkok, faluüzemeltetés:
Elkezdődött a helyi buszközlekedés tervezése és reményeink szerint  ha az adminisztratív akadályokat is sikerül 
elhárítani – 2020 végére el is indulhat a szolgáltatás. Ennek költségére közel 21 millió forintot szán az Önkor-
mányzat.
Idén felújításra kerül a Vörösmarty utca és elindulnak a járdaépítések is, továbbá felújításra kerül a Református 
Templom melletti terület, okos zebra épül a főúton és új játszótér a Burgundiában. Ezekre a feladatokra az 
Önkormányzat közel: 75 millió forintot különített el.
A PVK Nonprofit Kft. idén közel 212 millió forintból gazdálkodhat, melynek keretében új járművek beszerzése 
is megtörténik.
IV. Civil szervezetek, Egyházak támogatása, közbiztonság:
A katolikus és református egyházközösség összesen 7-7 millió forintot kap a település költségvetéséből. 
Tovább folytatódik a Bocskai ösztöndíj, illetve a civil szervezetek által igénybe vehető pályázati lehetőség. A szokásos 
módon támogatásban részesül a PSE, a Pátyi Tűzoltó Egyesület, a Pátyi polgárőrség és további civil szervezetek. 
Ezekre az Önkormányzat több mint 40 millió forintot költ.
V. 2020-ban induló programok:
Idén elindul az életfa program, a nagyobb diákok számára a buszbérlet kedvezmény program, az általános 
iskolások számára pedig a tanszercsomag támogatás, illetve az ingyenes jogi tanácsadás is, mindezekre 
6 millió forintot szán a Testület. A programok részleteiről később tájékoztatjuk a lakosságot. 
VI. Tervek, előkészületek:
Új épületek tervezésére is költünk az idei évben: új egészségház, PVK új telephely, út és felszíni vízelvezetések, 
járdák. Ezekre a tervekre az Önkormányzat előzetes becslés szerint 32 millió forintot fordít.

–

Somogyi Farkas Tamás – alpolgármester

Már évek óta tervben volt a PVK Kft. elavult és sokszor működésképtelen járműve-
inek a cseréje. Idén végre eljutott az Önkormányzat odáig, hogy mind egy új traktor, 
mind egy új kisteherautó beszerzését finanszírozni tudta a kft. részére.

Az új járművek azon kívül, hogy hatékonyabb munkavégzést is lehetővé tesznek, 
gazdaságosabban üzemeltethetőek, mint a járműbérlés, vagy a régi gépek folyamatos 
szervizelése.

ÚJ JÁRMŰVEKET VÁSÁROLT A PVK NONPROFIT KFT.

Szabó István – Gazdálkodási Bizottság, elnök  

Kisteherautó:
Nissan Cabstar
Nissan NT400 3.0 35.13 S 3400mm

P Á T Y I  
TERMELŐI PIAC

03.21. 04.04.A Képviselő-Testület az alábbi járművek beszerzését támogatta:
Traktor:
Tong Yang Moolsan (TYM)
T854
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2020. április 1-jétől ingyenes jogi 

tanácsadás indul a Polgármesteri 

Hivatalban. 

A tanácsadást 

ügyvéd látja el, hetente egy 

alkalommal.

A szolgáltatás ingyenes, de 
előzetes bejelentkezés 

szükséges.

(A szolgáltatás nem jelent ingyenes 

ügyintézést, csak tanácsadást.)

dr. Jancsár György 

Bejelentkezni Szabados Zsuzsanna 

polgármesteri referensnél lehet, az 

alábbi elérhetőségeken:

tel: 06 (23) 555-532

e-mail: hivatal@paty.hu

48/2006-os önkormányzati rendelet, 11.§ 1. bekezdése 
értelmében: A kerti hulladék és az avar égetése minden év 

lehetséges. 
Amennyiben a hétfő ünnepnap vagy munkaszüneti nap 
akkor a soron következő munkanapon lehet égetni. 
Tűzgyújtási tilalom esetén – annak feloldásáig- nem lehet 
avart vagy kerti hulladékot égetni.

MÁRCIUS 1-TŐL ÁPRILIS 30-IG, VALAMINT OKTÓBER 
1-TŐL NOVEMBER 30-IG HÉTFŐI NAPOKON 

ÉGETÉSI REND A TELEPÜLÉSEN

Forrás: www.paty.hu

2020. március

ÖSSZEFOGÁS A BICIKLIÚTÉRT

Forrás: www.paty.hu

Egyeztetések indultak a pátyi lakosok közlekedését is jelentősen 
befolyásoló Budakeszi út kiszélesítésének és felújításának ügyében 
Budakeszi polgármestere, dr. Győri Ottilia, a Fővárosi Vízművek 
Zrt. vezérigazgatója, Keszler Ferenc, és a Hegyvidéki Önkormányzat 
polgármestere, Pokorni Zoltán között.

KÖZÖSEN A BUDAKESZI ÚTÉRT

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS

Napelemes közvilágítást rendelt az Önkormányzat a külső Telki úti 
buszmegállóhoz. A településünk belterületén kívül eső buszmegálló 
nem volt idáig kivilágítva. A buszmegálló mellett fekvő Jenei-dűlő 
ezen részében nincs közvilágítás, jelenleg éppen ennek kiépítésén 
dolgozik a Hivatal. A terveket megrendelte a képviselő-testület, és a 
kiépítéshez szükséges 30 millió Ft-ról is rendelkezett a költségvetés-
ben. Addig is azonban amíg elkészül a közvilágítási hálózat a terü-
leten, napelemes rendszerrel biztosítja az önkormányzat az érintett 
buszmegálló világítását. Két napelemes sziget üzemű kandeláber ke-
rült kihelyezésre, amelyet a későbbiekben máshova is lehet telepíteni.

BUSZMEGÁLLÓ VILÁGÍTÁS A JENEI-DŰLŐNÉL

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Tanácsának ülésén a tele-
pülések polgármesterei egy szakértői tanulmányterv megrendelésé-
ről döntöttek a Zsámbéki-medencében történő kerékpárutak megé-
pítése érdekében. A cél, hogy a térség összes települését érintő kerék-
párút hálózat épüljön.

A közbiztonság további 
erősítése érdekében 
szeretnénk növelni a hatósági 
jelenlétet a településen, így 
Páty Község Önkormányza-
tának irányítása alá tartozó 
Rendészet felállításán 
dolgozunk, amely majd a 
Rendőrséggel összehangolva 
végezheti a jövőben ezeket a 
feladatokat.
Ennek a munkának a 
részeként a Polgárőrség 
tagtoborzást tart, melyre 
minden Pátyért tenni akaró 
érdeklődőt szeretettel vár.

2020. március 19. 18:00
Polgármesteri Hivatal 

díszterme

POLGÁRŐR TOBORZÁS

IDŐPONTJA ÉS HELYSZÍNE:

B
IZTO

N
SÁG
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2020. március 15-ével Életfa Programot indít az Önkormányzat. A program 
keretében őshonos és egyéb gyümölcsfákra lehet pályázni, minden Pátyon 
élő anyuka 2020. március 15-e vagy az után született gyermekének, a születés 
napját követő egy évben. Az igényléseket a PVK Nonprofit Kft-hez kell be-
nyújtani, személyesen vagy postai levél formájában.
Az igényléshez szükséges adatok:

szülők neve, címe
gyermek neve és születési dátuma
választott gyümölcsfa típusa
fa elültetésének címe, ha nem egyezik a szülők címével

A választható típusok kijelölése még előkészítés alatt áll, melyről később adunk tájékoztatást.

– 
– 
– 
– 

ÉLETFA PROGRAM

YéletfaPÁT

Több civil szervezet és helyi pártcsoport közös szervezésében a Kommunizmus áldozatainak emlék-
napjához is kapcsolódva tartott konferenciát a kormány által meghirdetett „30 éve szabadon emlékév” 
keretében a Művelődési Házban. Elsőként Székely László polgármester visszaemlékezését közöljük, a 
további előadásokról következő lapszámunkban tudósítunk.
„1989-ben fordult igazán egyenesbe a Kelet-Európai nemzetek szabadságmozgalma, Budapesten, Temesváron, 
Varsóban, Prágában emberek százezrei vonultak az utcára, hogy valamilyen formában a függetlenséget követe-
ljék. Történelmünk ezen időszakát már Pátyon éltem át, ezért az akkori események helyi vonatkozásait, személyes 
emlékeit eleveníteném most fel. Jómagam sohasem szimpatizáltam a kommunista szocialista rezsimmel. A 80-
as évek végén már tíz éve Pátyon éltem. Néhány hasonló gondolkodású családdal nevezetesen: Bíró, Soós, Székely 
házaspárokkal és Szabó Istvánnal, Wiedermann Ferenccel és Aliné Bajzik Dórával összefogva megalapítottuk a 
helyi Magyar Demokrata Fórumot. Ekkor még ez volt a leginkább nemzeti elkötelezettségű, konzervatív, jobbol-
dali párt. Saját pénzen elkezdtünk újságot kiadni ’89 őszén Pátyi Fórum címmel, amelyben közéleti hírek, vélemé-
nyek jelentek meg. Népfőiskolát szerveztünk, ahol olyan emberek előadásait hallgathattuk, akiket addig csak tűrt, 
vagy inkább tiltott a fennálló rendszer. Ezen kívül például faültetést szerveztünk a jelenlegi Tesco parkolónál, a tíz 
hársfa azóta is áll, méretük azóta már tekintélyt parancsoló lett.

1989 nyarán pedig társadalmi munkában felújítottuk a református templom előtti országzászlót. Még az első 
szabad választások előtt fél évvel, 1989. augusztus 20-án avattuk fel, felkérésünkre az akkori református tiszteletes, 
Bakonyi László szentelte meg az emlékművet, illetve az MDF szervezet nevében Soós István mondott beszédet a 
komoly létszámban megjelent meghatódott pátyi lakosok előtt, majd felhúztuk a pátyi címerrel ellátott saját készí-
tésű nemzeti zászlónkat, melyet Soósné Dani Margit készített.
 

 – 

30 ÉVE SZABADON – Mini-konferencia a rendszerváltozásról

Ettől a pillanattól a hely a településen jelképessé vált. Érdemes 
megjegyezni, hogy a mai Széchenyi-szobor helyén, akkor még vörös 
csillag állt! Ez volt ugyanis az első alkalom évtizedek óta, hogy a 
pártállamtól függetlenül, a hivatalostól eltérő megközelítésben 
megemlékeztek egy nemzeti ünnepről Pátyon.

Az a felemelő és egyben szomorú pillanat is az országzászlóhoz 
kötődik, amikor ’89 decemberében a Tőkés László elhurcolásakor 
kirobbant temesvári tüntetéseken életüket vesztett honfitársainkra 
némán emlékezett gyertyát gyújtva a pátyi tömeg. 

Az alábbi fotók, archív filmekből kivágva, ezeket az eseményeket 
rögzítik.”

A fát Páty közigazgatási határán belül, a szülők tulajdonában álló ingatlanon – a hatályos rendeletek betartása 
mellett – kell elültetni. A fákat évente kétszer, tavasszal és ősszel rendeli meg a PVK és adja ki a beérkezett igények 
alapján. A fákon termett gyümölcsökből készült lekvároknak az évek során versenyt rendezünk!

Dr. Bencze Gergő János – képviselő



TÓTH LÁSZLÓNÉ TANÍTÓNŐ ISKOLAIGAZGATÓ – otthonról nézve
Pedagógus-kolléga

Pedagógus-derű

Pedagógus-nő

„Lacikám, péntek délután kellene nekem a 
Zsiguli. Megyünk a kolléganőkkel tovább-
képzésre Százhalombattára. Hogy érsz ha-
za?” Feleség (41) otthon este

„Igen, mondta Karcsi, hogy lesz egy be-
mutatóóra Törökbálinton. Ugye titeket is 
érdekel a Zsolnay-módszer, drágáim? Me-
hetnénk együtt. Mit szóltok?”
Kolléganő (42) kolléganői-sógornői-barát-
női összejövetelen a Somogyin

„Tímea! Annyira emlékszem, hogy édes-
anyád pályakezdő koromban milyen körül-
tekintőn nyesegette le nekünk, csikóknak 
(így hívott minket) a vadhajtásainkat. Jöt-
tünk a fősuliról, tele önbizalommal és laza-
sággal. Úgy viselkedtünk a tanáriban is, 
mint a főiskolai büfében vagy sokkal in-
kább mint az iskolapadban, szünetben.
Első nap első szünetében a tanáriban egyi-
künk előkapta a zacskós kakaót, levágta a 
sarkát és abból szürcsölte a nedüt. Másnap 
Marika néni szó nélkül elé tett egy pöttyös 
bögrét. Hatott. Közben meg nem volt 
megszégyenítő. Érted?” Kolléganő (30) a 
folyosón az iskolában

„Anya! Nézd, mit találtam az íróasztal 
mellett leesve! A 90-ben végzett osztálytól 
kaptad. Jópofa. Kézzel írt és rajzolt bizo-
nyítvány, némi illusztrációval. Hallgasd 
csak! Név: Tóth Lászlóné / Szak: mate-
matika / Felszerelés: kréta+matekkönyv / 
Hangerő: néha jó, néha rossz / Megjele-
nés: Istennői / Jellemzője: A matektanárok 
gyöngye / és a slusszpoén: Órai hangulat: 
kitűnően jó. … Mi az hogy kitűnően jó? 
Elképesztő vagy, Anya!” Tímea (26) hétvé-
gén, a szülői házban, a Somogyin

„Tudod, Timi, úgy mondanám, hogy ahol 
édesanyád van, ott élet van. A tanáriban, a 
folyosón, az osztályteremben, az irodában. 
Az optimizmusa ragadós. Egyszerűen a 
problémáink sokkal kisebbnek látszanak 
az ő szemüvegén keresztül. Pedig biztos 
neki is vannak magánéleti gondjai, de képes 
a kapun kívül hagyni. Az iskolában a 
gyerekek vannak, a kollégák és a tanítás,” 
Ágnes (42) egy látogatás alkalmával a So-
mogyin.

„Képzeld el, Zotya! Nem véletlen, hogy te 
is így odavagy a motorért. Még beszélni 
sem tudtál, amikor már felültettelek a 
Pannóniára, a benzintankra. Apád is sokáig 

azzal járt munkába. De azt tudod-e, hogy 
édesanyádnak is volt? Milyen vagány volt
 az én menyem! Amikor fiatal házasok vol-
tak, ti a nővéreddel még nem voltatok a vi-
lágon, apád vett neki egy tűzpiros Babettát. 
Azzal járt az iskolába. Milyen jól mutatott 
rajta! Aztán egyszer, amikor indult volna 
haza, az Iskola utcában, úgy meghúzta a 
nyelét, hogy kiszaladt alóla. A motor össze-
tört, szerencsére Marikának haja szála sem 
görbült, de egy életre elment a kedve  a 
motorozástól,” Tóth Papa (62) unokájával 
az udvaron.

„Képzeljétek, milyen jelenetnek volt szem-
tanúja pénteken Vanyek Erzsi, amikor Ma-
rika átvitte őt a Ladával Budakeszire, hogy 
átvegye a kitüntetését. Mindketten csino-
san felöltözve. Az úton mindvégig gyanús 
kopogó, néha csattogó hangot hallanak a-
lulról az alváz felől. Amikor leparkolnak, 
Marika könnyed mozdulattal kiszáll, oda-
perdül egy öltönyös úr elé és mosolygósan, 
fesztelenül megkéri, hajoljon le, nézze meg 
legyen szíves, mi lehet a kocsi alatt. Mire a 
férfi azon mód letérdel és kiszedi a beakadt 
faágat. Aztán feláll, leporolja a nadrágját és 
mosolyogva, szép napot kívánva odébbáll. 
Azt mondja Erzsi, hogy Istennek hálát ad 
majd, ha ő 50 éves korában ily módon meg 
tud oldani egy ilyen kényes helyzetet, mint 
a Marika. Hát ilyen az én nővérkém” Vilma 
(48) egy pedagógus-barátnői összejövete-
len a Somogyin

Pedagógus-példa
0-ismeretlenes egyenlet a táblán: 
Tóth Lászlóné, született Peregovics Mária 
= PEDAGÓGUS. Pedagógus-példa.
Nekem és – tudtommal – sokaknak.
Idősebb és középkorú kollégáknak Pátyon, 
ahol 35 évig tanított és hatott.

– Anya, nem kéne itthon maradnod. Elbo-
rított a nátha. Egy-két nap alatt itthon biz-
tos kihevernéd. – Tímea (14) hétköznap 
kora reggel
– Ugyan már! Nincs lázam. Jobb a helyzet, 
mint tegnap este. Szerintem sokat segített 
az éjszakai ágy-meleg, meg az alvás. Csak 
az zavar, hogy ilyen piros az orrom a sok 
orrfújástól. Na de egy kis alapozó meg a 
szokásos csípő-elterelő kellékek és klip-
szek, és persze a megfelelő kendő segíte-
nek majd…. Nézd csak!” – Anya (42)

Tóth Tímea
lánya, középiskolai tanár, nyelvpedagógus
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kettő-negyvenest elérem. Háromra itthon 
vagyok. Cunika átjön majd és megmelegíti 
neked az ebédet,” Anya (34) otthon egy 
hétköznap reggel

„Kislányom, segítenél az öcsédnek bepa-
kolni a táskát? Tudod, nekem még hátravan 
a dolgozatjavítás és már kilenc óra” Anya 
(39) otthon egy hétköznap este

– Gyerekek! Az édesanyátok hánykor szo-
kott lefeküdni? – Tanító néni (37) a 2. osz-
tályban
– Az én anyukám nem szokott lefeküdni, 
csak felkelni. – Zoltán (7)

„Lacikám! A termemben van egy polc, ami 
több sebből vérzik. Elhozhatom? Megné-
zed?” Feleség (37) este otthon 

„Ne törődjetek vele, Svagerkáim! Naná, 
hogy a mi feleségeink félrevonulnak me-
gint és iskoláznak. Nem szoktátok még 
meg?” Férj (43) egy családi összejövetelen 
a Somogyin.

„Lacikám, holnap inkább csak ötre gyere 
elém, mert megígértem Évának, hogy egy 
kicsit összeülünk az alsós igazgatóiban, 
mert szeretne velem négyszemközt meg-
beszélni valamit,” Feleség (48) este a va-
csoránál 

„Timikém, ma este meglátogatok egy csa-
ládot a Dankó telepen. Józsika négy napja 
nem jött iskolába. Meg kell néznem, mi az 
oka. Beszélnem kell az édesanyjával. Van 
kedved velem jönni?” Anya (36)

– Anya, már megint miért jön ide ez a Zsu-
zsi? Nyári szünet van, nem? Különben is 
azt ígérted, hogy a mosogatás után malmo-
zol velünk – Zoltán (8) otthon a Somogyin

– Kisfiam, tudod, hogy pótvizsgára készül 
szegény. A szülei nem tudnak neki segíteni. 
Dolgoznak egész nap. Egy órácskát tanu-
lunk csak. Ha akarod, odaülhetsz te is az 
asztalhoz. És nem felejtettem el, amit ígér-
tem. Fogunk társasozni. – Anya (38)

Pedagógus-feleség

Pedagógus-segítő

Pedagógus-anya
„Kiscsillagom, most 
már nincs lázad. Ideké-
szítettem a reggelidet. 
Ma délelőttös vagyok. 
Aztán egy rövid érte-
kezlet. Szerintem a
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Szuper ajándékot kaptunk az első félévben elért 
versenyeredményeinkért, Ida néni szervezésében, 
a Kemény Alapítványtól. Településünk 
büszkesége, hogy az első magyar csillagásznő, 
Balázs Júlia leszármazottai Pátyon élnek.
Tavaly jelent meg Kertész Edina gyerekeknek 
szóló könyve a tudósnőről a Naphegy Kiadó 
gondozásában. Ezt a könyvet már karácsonyra 
megkaptuk, s február 9-én pedig lehetőségünk 
nyílt egy érdekes „túrán” részt venni a 
Csillagvizsgálóban. Az épület bejáratánál egy 
csillagász fogadott, és kérte: „Ne etessük a 
csillagokat, mert csak még jobban ideszoknak…” 
Ezután megnéztük a kupolákat, köztük az 1924-
ben épített 7-es kupolát. Varázslatos volt ebben a 
titokzatos világban barangolni. A csillagász sok 
érdekességet mesélt nekünk a bolygókról, több 
távcsőbe is belenézhettünk, s kémleltük az eget. 
A végén aztán kimentünk, s szabad szemmel 
néztük az égbolton elhelyezkedő csodákat. Vá
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„A lány, aki csillagász lett…”
– látogatás a Csillagvizsgálóban

„Meleg szeretettel függj a hon nyelvén! – mert ha-
za, nemzet és nyelv, három egymástól válhatatlan 
dolog; s ki ez utolsóért nem buzog, a két elsőért ál-
dozatokra kész lenni nehezen fog.”
(Kölcsey: Parainesis)
Azt hiszem, ez az anyanyelv iránti szere-
tet, tisztelet fűti az én kis tanítványomat is, 
aki – megnyerve az iskolai fordulót – elkö-
telezetten készült a megyei Kazinczy Szép 
Kiejtési Versenyre. 2020. február 7-én ke-
rült sor a területi versenyre Budaörsön, 
ahol 15 iskola legjobbjai mérték össze tu-
dásukat.
Nem kis büszkeséggel teszem közhírré, 
hogy Gáll Dávid, 7.c osztályos tanuló el-
söprő sikert aratott, s megnyerte a 7-8. 
osztályosok kategóriáját! 
Az országos háromnapos versenyen, Kis-
újszálláson ő képviseli iskolánkat.

A legszebben beszélő hetedikes bocskais

Hagyományt teremtettünk tavaly az alsósoknál. A ma-
gyar kultúra napjához kapcsolódva megrendeztük a 
Bocskai tudósai tanulmányi versenyt. Négy-öt fős 
csapatok indultak a második, harmadik és negyedik 
évfolyamokból. A tanórákon megszerzett ismerete-
iket és a logikus gondolkodásukat használva lehettek 
eredményesek a csapatok. A magyar, a matematika és a 
természetismeret témaköreiből összeállított kérdésso-
rokat csak együttműködve oldhatták meg a gyere-
kek. Nagy izgalommal készültek és versenyeztek a 
nebulók, és szép eredmények is születtek, néhány 
pontos eltérések voltak csak a csapatok között.
A másodikosoknál:
I. helyezett: a  Kisrókák (2.a)

II. helyezett: a Lángeszek (2.c) és a Szupercsajok (2.a)

III. helyezett: az Einstein jobban tudja (2.c) nevű 
csapat lett

A harmadikosoknál:
I. helyezett: a Szupervillámok (3.c)

II. helyezett: a Holdfény (3.b)

III. helyezett: a Kjumplipüjék (3.c)

IV. helyezett: a Kecskék (3.a)

V. helyezett: a Villámok (3.b) nevű csapat lett

A negyedikeseknél:
I. helyezett: a  Retkes répák (4.c)

II. helyezett: a Tudós négyes (4.b)

III. helyezett: a  Szuny lámák (4.b)

IV. helyezett: a Boros banánok (4.c)

V. helyezett: a Fantasztikus négyes (4.a)

VI. helyezett: a Bocskai lányok (4.c) nevű csapat lett

Gratulálunk minden résztvevőnek, akik már a 
tudásukat tudósok módjára használják!

 
Ida néni – felkészítő tanár

Szívből gratulálunk! Hajrá! 

Tudósok versenye

a büszke tanító nénik

8 2020. március
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Jelmez, tánc, mulatság, játék, eszem-iszom, tombola és zsák-
bamacska vette birtokba február 7-én a Bocskai iskola föld-
szintjét. Ezen a napon szuperhősök farsangját tartotta az alsó 
tagozat, melyen rengeteg gyerek mutatta be jelmezét. A felvo-
nulást a PSE tornász szakosztályának bemutatója színesítette. 
A jelmezbemutató után ügyességi játékokban próbálhatták ki 
magukat a gyerekek. A mulatság tombolahúzással zárult.

Mindenkinek köszönjük a segítséget, akik hozzájárultak a 
rendezvény fergeteges hangulatához.

Rég voltam már ilyen jó farsangon! No nem 
azért, mert a mi osztályunk, a 7.c és a 7.a ren-
dezte…! A farsang előkészítése, megszervezé-
se mindig a 7. évfolyam feladata iskolánkban. 
Már hetekkel előtte tervezgettük, ki miben vesz 
részt, mit vállal magára a szervezésből; kitalál-
tuk a témát, ami az idén a mese és a rajzfilm 
volt. Minden résztvevőnek a jelmeze valamilyen 
módon kapcsolódott e témához.

Hirdettünk jelmezversenyt, de aki úgy érezte, nem 
a helyszínen szeretne beöltözni, hanem előzőleg vi-
deofelvételt készített, az is ringbe szállhatott. Torta-
verseny is volt!

A büfében tényleg, mi szem-szájnak ingere – minden 
fellelhető volt, igen baráti áron. A földszinti aulá-
ban arcfestés/csillámtetoválással, lufiálarc szelfisa-
rok, hajszínezés várta az érdeklődőket.

S mindeközben folyt az osztályok közötti mese-
kvíz! 4-5 fős csapatokban kellett felismerni a mesé-
ket, s válaszolni a feltett kérdésekre. Ennek össze-
állítását Harazdy Bánk, Bödőcs Ábel és Vági Sándor 
készítette. No és a tombola!!! Annyi ajándéktárgy 
volt, hogy 6-ig, a rendezvény végéig, éppen hogy 
sikerült kiosztani őket! Így táncra már alig maradt 
idő. De ezt nem is bántuk! Nagyon jó volt együtt 
lenni, játszani, bohóckodni egy kicsit. 

Természetesen, az idén is Nagy Marci és Szojka 
Feri szolgáltatták a hangtechnikát, és ők vezették le 
a jelmezfelvonulást is. Köszönet illeti még a 7.c és a 
7.a osztály szülőinek a munkáját, hiszen még este 
7-kor – az egész napi talponállás, helytállás mellett – 
ott voltak a romeltakarításkor is…

Egy fergeteges farsang margójára…Ha február, akkor farsang!

                                                                                        Szervezők

Köszönjük a Trevi cukrászda torta felajánlását, 
Szojka Feri üzletének ajándék kuponjait, valamint 
Poppánné B. Melindának és csapatának a szépséges 
tornatermi dekorációt, az Albán pékségnek a 100 
kiflit, amiből a fincsi hot-dogok készültek.

Bödőcs Ábel és Baricz Márk, 7.c osztályos  tanulók

2020. március
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Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2019. (XII. 2.) határozata alapján

a 2020/2021 nevelési évre a beiratkozás időpontja 

Kötelező 2020 szeptemberétől óvodába járniuk azoknak a 
gyermekeknek, akik 2020. augusztus 31-ig betöltik a 3. élet-
évüket. A beiratkozásra várjuk még azok jelentkezését, akik 
2020. december 31-ig betöltik a 3. életévüket.

2020. április 20–21., 8.00–17.00 óráig.

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

gyermek nevére kiállított személyi azonosító 
(születési anyakönyvi kivonat).

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

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

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

oltásait megkapta).

ÓVODAI BEÍRATKOZÁS

Demény Erika – Óvodavezető

NYÍLT NAPOK a Pátyolgató Óvodában

Sok szeretettel várjuk leendő óvodásainkat és szüleiket 
délután 15–17-ig, és 

délelőtt 9–11-ig, 
az óvoda Fészek, Tyúkanyó és Csicsergő épületében!

2020. április 8-án, szerdán 
április 9-én, csütörtökön 

A Pátyolgató Óvoda Nevelő Testülete

A Pátyolgató Óvoda szülői szerve-
zete minden évben, egy hétvégi 
napon farsangi mulatságot szervez 
az óvodás gyermekek és  családjaik 
számára. Így a szülőknek lehető-
ségük van egy kicsit együtt mulatni, 
bohócműsoron nevetgélni gyerme-
keikkel.
A gyerekek belépője egy könyv. 
A jelmezes felvonulás után a gyere-
kek oklevelet kapnak és a hozott 
könyvekből választhatnak egyet! 
Így minden kisgyermek egy új könyv-
vel gazdagodva térhet haza a farsan-
gi mulatságból.

Január vége, február eleje az óvodá-
ban is a farsangi jókedvről szól. A 
Danhauser család felajánlása révén 
február 6-án élőzenés táncházba láto-
gathattak el óvodásaink a Művelődési 
Házba. Az élő muzsika elvarázsolta a 
gyerekeket, jó hangulatban ismerked-
hettek a magyar népzenével, magyar 
népi hangszerekkel és a magyar nép-
tánc alapmotívumaival. 
A farsangi időszak régen is a lakodal-
makról szólt, ezért Danhauser Lilla 
egy játékos legénykérőt és csúfolót is 
tanított a gyerekeknek.
A közös játék és tánc, az élőzene va-
rázsa nagy élményként hatott kicsikre 
és nagyokra.

CSALÁDI FARSANG 
a Pátyolgató Óvodában

FARSANGI TÁNCHÁZ 

Pergel Zsuzsanna

Demény Erika

A nyílt napokon, szerdán 14.30–15.00-ig, illetve 
csütörtökön 8.30–9.00-ig vezetői óvoda bemutatót tartok 
a Fészek (új) épület tornatermében!

–
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Ismét fergeteges buli kerekedett óvodánk idei alapítványi báljából, köszönhetően a 

két szervezőnek – Ribényi Krisztina óvónőnek és Szilágyi György pszichológusnak –, 

akik mindent elkövettek, hogy olyan estével lepjék meg a résztvevő szülőket és kol-

légákat, amelyen mindenki jól érzi magát.
A szervezés heteken keresztül tartott, s a fellépést táncpróbák sorozata előzte meg. A 

zenét mindannyiunk nagy kedvence, Sági András szolgáltatta.
A nyitást követően hamarosan megtelt a Művelődési Ház, mintegy 120 vendég jött el, 

hogy jelenlétével megtisztelje az estét, valamint támogatásával segítse a Pátyolgató Óvodát.
A kolléganők diszkó táncát a fellépő hölgyek mellett egyetlen és pótolhatatlan férfi kol-

légánk szereplése tette még emlékezetesebbé fantasztikus – raszta hajú – megjelenésével és 
mozgásával. A táncot megelőzően Hiroko Katoh gyönyörű hangjában és az őt zongorán 
kísérő Harazdi Miklós zongorajátékában gyönyörködhettek a jelenlévők. A fellépők között 
köszönthettük még volt óvodásunkat, Harazdi Bánkot és osztálytársát, Váradi Sándort.

A szülők és kollégák által felajánlott tombolatárgyaknak, a megvásárolt támogató- és 
belépőjegyeknek köszönhetően, valamint a koktélbár és süteményes asztal finomságaiból 
származó bevételének köszönhetően az idei alapítványi bálunk kiemelkedő bevétellel zárta 
a szombat estét.

Köszönet érte minden óvodánkat támogató szülőnek és kollégának, mint ahogy azért is, 
hogy jelenlétükkel emelték az est fényét. Bízunk benne, hogy jövőre ismét együtt tölt-
hetünk egy fantasztikus estét.

Nagy várakozással készültünk február nyolcadikára, hiszen ismét Nyílt napon vártuk a Waldorf-
pedagógia után érdeklődő, iskolaválasztás és iskolaváltás előtt álló családokat, hogy közelebbről is 
megmutathassuk, miért szeretnek a gyermekeink itt tanulni és miért szeretünk mi szülők is itt lenni. És 
persze azt is, hogy milyen belülről a Pátyi Waldorf  Iskola, milyen a közösség. Mint minden évben, most 
is igyekeztünk olyan programot összeállítani, ami eléggé informatív, szórakoztató és ugyanakkor 
kedvcsináló is. 

A vendégek megcsodálhatták a gyerekek kézimunkáiból, rajzaiból és füzeteiből készített kiállítást. A zenés meg-
nyitót egy rövid játék követte, majd a gyermekek és szüleik is részt vehettek különféle kézműves foglalkozásokon, 
s idén is tartott bábelőadást a  Budántúli Waldorf  Óvoda szülői közössége. Az öreg néne őzikéje történetébe a 
gyerekek mellett a szülők is belefeledkeztek. Ugyanitt mesélt később a következő első osztály leendő osztálytaní-
tója is, akit ismét rengeteg csillogó szemű gyerek és felnőtt hallgatott meg. Most is nagy sikert aratott a beszél-
getősarok, ahol az érdeklődő szülők tehették fel a Waldorf-pedagógiával, az iskolai élettel, az iskolaérettséggel 
kapcsolatos kérdéseiket, valamint megismerkedhettek Hervai Jánossal, aki az osztálytanítója lesz az ősszel induló 
első osztálynak. A délelőtt folyamán rengeteg elvi, gyakorlati és technikai kérdésre válaszoltak az iskola Tanári 
Kollégiumának jelen lévő tanárai, valamint a fenntartó Budakörnyéki Waldorf  Alapítvány Kuratóriumának 
képviselői. Öröm volt több olyan szülővel is beszélgetni, akik magasabb osztályba szeretnének átjelentkezni.

A program kedvelt része volt az iskola épületének bejárása, de Teaházunk is nagy népszerűségnek örvendett, és

SZOMBAT ESTI LÁZ A PÁTYOLGATÓ ÓVODÁBAN

Suta Melinda – óvodapedagógus

NYÍLT NAP A PÁTYI WALDORF ISKOLÁBAN

Győr Sándor

lehetett válogatni az iskola szülői közösségének kézműves 
csoportja által készített portékákból.

Nagy élményt jelentett együtt tölteni az érdeklődő 
családokkal ezt a szombat délelőttöt, számunkra nagyon jó 
érzés volt látni a kis csillogó szemeket a kézműves terem-
ben, a csodálatot a bábjáték és a mese alatt. 

Reméljük, mindenki olyan jól érezte magát, mint mi! 
Köszönjük, hogy eljöttetek!

2020. március

fotó: Molnár Erika
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Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete legifjabb tagja, aki azonban korosztályát meg-
hazudtoló tudatossággal készült hivatására és a közéleti szereplésre is. Egy éve diplomázott a budapesti 
Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, a faluvezetésben a Jóléti és Szociális Bizottság alelnökeként 
tevékenykedik. 

Környezettudatosság és közösségépítés
Beszélgetés Dr. Bencze Gergő János képviselővel

mellett gyereket nevelni, de biztos vagyok benne, hogy 
ezek életünk legszebb évei. 

Ismert, hogy az orvosképzés egy igen hosszú 
folyamat, hiszen még csak általános orvosi diplo-
mát kaptatok. Mire szakosodtok?

A feleségem orr-fül-gégész szeretne lenni, én pedig 
szülész-nőgyógyász.

Akkor most rezidens képzésre jársz?
Majd az ősztől kezdem el. Jelenleg háziorvosi ügye-

leteket látok el, Váctól Budaörsig a tágabb térségben. 
Úgy gondoltam ugyanis, hogy a két kicsi és a házé-
pítésünk miatt rengeteg a napközbeni teendő, amit rezi-
densként már nem tudnék könnyen megoldani. 

Gondolom, mélyvíz ez a terület. Nem féltél 
belevágni?

Egyetem után, rezidens képzés helyett kevés lehe-
tőség van orvosként elhelyezkedni, gyógyszercégekhez 

– 

– 

– 
– 

– 

– 

– Gergő! Mikor kapcsolódtál be a helyi közéletbe?
– Viszonylag korán, mert 2013-ban, érettségi után én 

alapítottam meg Pátyon a Fidelitas-t, ugyanis szerettem 
volna a keresztény-konzervatív gondolkodású fiatalo-
kat megszólítani, és összefogni egy politikai-ifjúsági 
szervezetbe. 2014-ben beléptem a helyi Fidesz-csopor-
tba, és egy évvel később, 2015-ben már beválasztottak a 
helyi elnökségbe, jelenleg is így dolgozom. 

– Hova jártál gimnáziumba?
– A budapesti Baár-Madas Református Gimnáziumba, 

ahol tizenkét évig tanultam, általánostól érettségiig. 
– A középiskola szellemisége vagy a családi lég-

kör hatott rád, adott annyi ösztönzést, hogy a köz-
élet felé fordulj?

– A gimnázium és a családom keresztény-konzervatív 
szellemisége egyértelműen nagy hatással volt az érték-
rendem alakulására. Édesapám szabolcsi lelkész dinasz-
tiából származik, s maga is református lelkész, Bencze 
János. A családom azonban inkább óvna a közéleti sze-
repléstől, így ez inkább belülről fakad. Engem mindig 
érdekelt a történelem, a politika, így örömmel vágtam 
bele az új feladatba. 

– Ha jól tudom, te lelkesen jártál a pátyi cser-
készcsapatba, a PÁKICS-ba is.

– Igen, hétéves voltam, amikor a családunk Pátyra 
költözött, s kicsiként már a kezdetektől cserkészked-
tem, s őrsvezető-helyettesi rangig vittem, az érettségi 
után viszont abbahagytam. De nekem nagyon sokat a-
dott, mert olyan közeget teremtett, ahol értelmesen el-
tölthettük a szabadidőnket, találhattunk olyan barátokat, 
akik hasonló értékrendet vallottak.

 Számomra a pátyi református gyülekezet is egy na-
gyon fontos közösség, magam is hívő református kere-
sztyén ember vagyok. A feleségem hívő katolikus, így 
felváltva járunk misére és istentiszteletre. A szüleim hi-
telesen élték elém a kereszténységüket, az egyházi gim-
názium is hasonló szellemben nevelt, nekem természe-
tes, hogy a saját családom is ezen értékek mentén mű-
ködik.

– Már kétgyermekes édesapa vagy, alig huszonöt 
évesen. Nem általános ez a korosztályodban. 

– Huszonkét éves voltam, amikor összeházasodtunk a 
feleségemmel, még a gólyatáborban ismerkedtünk meg, 
s három évre rá volt az esküvőnk. Ő is orvos, és még egye-
temre jártam, amikor az első gyermekünk megszületett. 
Nem mondom, hogy könnyű az orvosi egyetem és munka
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mehettem volna, vagy például hajbeültetéseket csinál-
hatnék… Az ügyeleten viszont rengeteget lehet tan-
ulni, hiszen ott mindenféle esettel találkozik az ember, 
az alap és sürgősségi ellátásról elég átfogó képet ad. 
Egyébként az egyetem alatt két és fél évig dolgoztam 
segédápolóként a Szent Imre Kórházban, ahol sok 
mindent ellestem a belgyógyászatból. 

A pályaválasztásod sem családi hagyományt 
követ?

Abban már biztosan lehet családi ösztönzés, mert a 
nagyapám háziorvos volt Abonyban. Édesapám pedig, 
nem orvosként, de húsz éve a Bethesda Kórházban dol-
gozik, négyéves voltam, amikor eljöttünk Debrecenből, 
ahol a nagytemplomban szolgált. Jelenleg a Bethesda 
Kórház Alapítvány ügyvezetője, a gyerekkórház diakó-
niai igazgatója.

A szüleim azt mondják, hogy már három-négy 
évesen határozottan állítottam, hogy orvos leszek, vagyis 
szó szerint, mióta az eszemet tudom annak készültem.

Szülész-nőgyógyász rezidens képzésre jelentkeztem, 
és ha megnyílik az ország első abortusz- és hálapénz-
mentes szülészete a Bethesdában, odamegyek dolgozni.  

Ez a tudatosság vitt a képviselő-jelöltségig is?
Nem volt ez ennyire tudatos, viszont megkerestek 

a Fidesztől, hogy a fiatalokat képviselhetném a testület-
ben, és örömmel elvállaltam, de nem nagypolitikai cé-
lokkal, hanem a helyi közösségért szeretnék cselekedni. 

Az önkormányzati feladatok közül az 
egészségügy egyértelmű, s úgy látom, a 
környezetvédelem még kiemelten a te területed 
lett. Ezeken kívül milyen ügyek tartoznak hozzád?

– 

– 

– 
– 

– 

– 

– 

– 

Az egészségügyi ellátás egyik kulcs-fejlesztési terület 
a jövőben, a buszjárat a biatorbágyi rendelő megköze-
lítését is szolgálja, az új egészségház építése a szakren-
delések bővítését segíti… 

A választások előtt a környezetvédelmi programun-
kat én írtam, s most is szívügyem. Természetesen, az 
önkormányzat eddig is foglalkozott a környezetvéde-
lemmel, csak nem volt ennyire konkrét, öt évre szóló 
programja. Most lett gazdája a témának, és örömmel 
tapasztalom, hogy a lakosok és civil szervezetek is egyre 
inkább megtalálnak az ügyekkel, legyen az faültetés, 
fecskefészek program, komposztálás, vagy bármi más. 
Azt látom, hogy egyre többeknek fontos, hogy minél 
zöldebb legyen a településünk, nagy sikere volt például 
az általam szervezett szemétszedésnek. 

A harmadik fontos területem, a fiatalok megszó-
lítása, ugyancsak összefügg ezzel is, hiszen ha élhető 
környezetet biztosítunk a faluban, szívesen maradnak 
itt, vagy jönnek vissza a fiataljaink Pátyra.

Hogyan látod a fiatalok megszólításának kér-
dését?

A világhálón való jelenlét elengedhetetlen, van 
képviselői facebook-oldalam, és minden fontosat kite-
szek oda, de mostani fiataloknak már ez is elavult, van 
helyette Instagram, Snapchat, TikTok stb...

A legfontosabb megtartó erőnek mégis az offline kö-
zösséget tekintem. Számunkra ilyen otthont adó közös-
ség a gyülekezet, a PÁKICS, de másnak lehet ez az ifi, a 
PSE, vagy bármilyen jó célra szerveződött közösség.
Képviselői munkám során minden erőmmel ezen helyi 
szervezetek támogatásán leszek. 

Szádváriné Kiss Mária

Páty Község Önkormányzata
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PVK szelektív pont

Komposztláda program

Ingyenes volánbusz bérlet a pátyi lakcímű diákoknak

Helyi buszjárat indítása
Életfa program:
Zöldítési program:

Középületek energetikai korszerűsítése, napelemek kihelyezése.
Illegális szemétlerakók felszámolása, rendszeres szemétszedés. 
Gyakoribb veszélyes hulladék gyűjtés.

, ahol ingyenesen leadható PET palack, fólia, egyéb műanyag, papír, 
karton, italos karton, üveg. PVK-s speciális zsákokban zöld hulladék, sitt. Reményeink 
szerint hamarosan használt izzók, lámpák, fénycsövek, elemek, akkumulátorok is.

 ingyenes komposztládák a lakosságnak, így kevesebb zöld 
hulladékot kell elszállítani drágán műanyag zsákokban, és remélhetőleg csökken az avarégetés.

 ősztől a környéki településekre 
és a fővárosba, így népszerűsítve a tömegközlekedést.

, ami átmegy Biatorbágyra a vasútállomáshoz.
 minden megszületendő pátyi gyerek családja kap egy gyümölcsfa csemetét.

 Az APF-en keresztül fa védősávok kialakítása a község szélein, 
belterületi faültetések, parkosítás, virágosítás.

Az Önkormányzat környezetvédelmi programjának legfontosabb elemei:
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ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Baba–mama klub Hétfő–Szerda 10.00–12.00

Baba–mama angol Kedd 10.00 ÚJ!

Angol társalkodó Klub Szerda 8.00–9.00   18.00–19.00

Ringató Szerda 9.30–10.00

Felnőtt néptánc 

Ovis néptánc Kedd 16.30–17.30   csütörtök 16.30–17.30

Kedd 19.30–21.30

Tánc&játék gyerekeknek Kéthetente csütörtök 15.00–16.30

Torna Gizussal Kedd–csütörtök 18.15–19.15 szombat 8.00–9.00

Zumba Anettával Hétfő–szerda 18.45–19.45 

Body ART Stellával Kedd–csütörtök 19.00–20.00 IFI KLUB!

Gyerekzumba Hétfő–szerda 15.00–16.00

Hip–hop Hétfő–szerda 17.30–18.30 

Klasszikus balett Csütörtök 16.15–17.15 IFI KLUB!

Modern tánc Csütörtök 17.30–18.30 IFI KLUB!

Torna Krisztával Hétfő–szerda 19.00–20.00 IFI KLUB!

Kung–fu Hétfő–szerda 16.15–17.15

Pátyi Kórus Csütörtök 18.00–20.00

Sakk Péntek 16.00–19.30

Henna Hastánc Csütörtök 19.30–20.30   vasárnap 9.00–11.00 

Társasjáték Klub Minden hónap utolsó vasárnapján 14 órától

Mami ima Minden hónap utolsó szerdáján 10 órától

NYUGDÍJAS KLUBOK

Ady Klub Hétfő 16.00–19.00

Egyetértés Klub Csütörtök 14.00–17.00

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!
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PÁTYI MŰVELŐDÉSI HÁZ

PÁTYI KÖNYVTÁR   
Rákóczi u. 37. – Nyitvatartás
Hétfő: 12.00–17.30
Kedd: 8.30–12.00 és 12.30–16.00
Szerda: 12.30–20.00
Csütörtök: 12.00–17.30
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K Dátum Időpont Program Helyszín

2020.03.08. 9.00–16.00

2020.03.10. 9.00–11.00 Vegyes vásár MH Nagyterem

2020.03.13. 18.00 Pilvax Kávéház MH Nagyterem

2020.03.14. 10.00–13.00 Nagy játék és ruha börze MH Nagyterem

2020.03.14. 15.00 1848–as forradalom és szabadságharc Széchenyi tér

2020.03.19. 9.00–11.00 Vegyes vásár MH Nagyterem

2020.03.20. 19.00
Pátyi Zene Szalon – zene és beszélgetés Miklósa 
Erikával

MH Nagyterem

2020.03.21. 10.00–11.00 Ad Libitum gyerekkoncert MH Kisterem

2020.03.21. 15.00
Irodalmi Barangolások Kiss Eszterrel – Híres 
irodalmi családok – A Karinthyak

Közösségi Ház

2020.03.24. 9.00–11.00 Vegyes vásár MH Nagyterem

2020.03.25. 10.00–11.00 Mami ima MH Kisterem

2020.03.28. 9.30–11.00 Eszemadta gyerektáncház MH Nagyterem

2020.03.29. 14.00 Társasjáték Klub MH Nagyterem

2020.03.31. 9.00–11.00 Vegyes vásár MH Nagyterem

2020.04.04. 10.00–13.00 Nagy játék és ruha börze MH Nagyterem

2020.04.04. 19.00
Locsolóbál az ADY Nyugdíjas Klub 
szervezésében

MH Nagyterem

2020.04.06. 19.00 Czentár László – előadás – Várady kastély 
története 1.

Hagyományok 
Háza

2020.04.09. 18.00 Magyar költészet napja Közösségi Ház

2020.04.09. 9.00–11.00 Vegyes vásár MH Nagyterem

Sakkverseny MH Nagyterem
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2020.04.18. 19.00 Iskola Bál MH Nagyterem

2020.04.19. 9.00–16.00 Sakkverseny MH Nagyterem

2020.04.20. 19.00
Czentár László–előadás – Várady kastély 
története 2.

Hagyományok 
Háza

2020.04.21. 9.00–11.00 Vegyes vásár MH Nagyterem

2020.04.24. PÁSZTI Zeneiskolai Koncert MH Nagyterem

2020.04.25. MH Kisterem

2020.04.26. MH Nagyterem

2020.04.28. 9.00–11.00 Vegyes vásár MH Nagyterem

2020.04.28. 15.00–18.00 Véradás MH Nagyterem

2020.05.01. Tűzoltó–sport és rendészeti gyermek majális Focipálya

2020.05.02. Pátyi Tavasz Széchenyi tér

2020.05.07. 9.00–11.00 Vegyes vásár MH Nagyterem

2020.05.13–18. 8.00–18.00 Tüdőszűrés MH Kisterem

Tánclépésben 6.

A Fürgelábú Tánccsoport 
szeretettel megköszöni a 
felajánlásokat a farsangi 
tombolához az alábbiaknak:
Gilán, CBA, Gazdabolt, 
Simi Pékség, Pátyi Faló, 
Café Trevi Cukrászda, 
Paagh étterem, Bacsusz Gyümi, 
Pupák ajándékbolt, 
KRÉN zöldséges, Festékbolt, 
Papír írószer, Bio bolt, 
Király Andrea kozmetika, 
Gabi virágos, Szabó László, 
GáBORok Háza, Szirota Márta, 
Harcsa Sándor, Dr. Szabó Valéria, 
Richtarcsikné Varga Anna, 
Pátyi virágos

Társasjáték Klub

19.00

17.00

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
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Az úgynevezett Missziós keresztet február 20-án, a Nagyböjt kezdetét (február 26., Hamvazószerda) 
megelőzően, a pátyi Szent II. János Pál Templomban állították föl. A 2007-ben készült keresztet a Budapesti 
Városmisszió alkalmával állították fel először, majd az esztergomi bazilika északi kereszthajójában nyert 
végleges elhelyezést.
A hívek számára Pátyon három napig volt látogatható Ozsvári Csaba (1963–2009), 46 éves korában elhunyt egyházi 
ötvösművész alkotása, amely az idén Budapesten, szeptemberben megrendezésre kerülő 52. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus szimbóluma. Ferenc pápa 2017 novemberében áldotta meg a keresztet, amely azóta beutazta a Kárpát-

medencét. A kereszt tölgyfából készült, közel három méter magas, bronz 
borításokkal gazdagon díszített. Leveles-indás mintázatában az ősi magyar 
életfamotívum jelenik meg. A kereszt egyben ereklyetartó is, hiszen közép-
pontjában, ezüst tokban Szent Kereszt-ereklye van elhelyezve, melyet a le-
veles díszek fordulataiban magyar, ill. magyar vonatkozású szentek ereklyéi 
vesznek körbe.

Ozsvári Csaba a pátyi templomépítő közösséggel szoros, baráti kapcso-
latot ápolt, és élete egyik fő művének tekintette azt a bronzkaput, amit az új 
pátyi katolikus templom kapujának szánt. Valamennyi kazettát korai halála 
miatt már nem készíthette el, de az összesen 14 kazetta közül megvalósult 6 
a templom belső terében került elhelyezésre. A művésznek, akinek legis-
mertebb művei közé tartozik az a domborművekkel díszített misekönyv, a 
magyar egyház hivatalos ajándéka, amelyet II. János Pál pápa magyarországi 
látogatása alkalmából alkotott. 

Az egyházművészet területén maradandót jelentő liturgikus és szakrális 
művészi alkotásaiért, valamint küldetésként megélt munkássága elismeré-
seként a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) posztumusz 
Pro Ecclesia Hungariae díjat adományozott Ozsvári Csabának. A mise-
könyvet jelenleg Ferenc pápa is használja.

A Missziós kereszt érkezésével kapcsolatos liturgikus alkalmak mellett az 
érdeklődők egy portréfilmet is megtekinthettek Ozsvári Csabáról, hitvallá-
sáról és munkásságáról.

Nagyböjt előtt Pátyra érkezett a Missziós kereszt

Kép és szöveg: Dr. Kővágó István

A húsvéti vigilia szertartása a tűzszenteléssel kezdődik, melyet a keresztvíz 
megszentelése követ. A szertartás keretében megszólal a templom 5 harangja. 
A nagypénteki istentisztelet és a húsvéti vigilia időpontja között a szertartásokon 
sem harangot, sem csengettyűt nem használnak a katolikus templomokban, 
csupán kereplőt. A nagyszombati ünnepi szertartás végén a miséző pap és segítői
– a hívek kíséretében – körmenetre indulnak. A feltámadási körmenettel Jézus 
feltámadását, a halál felett aratott győzelmét ünnepeljük.

A szertartásokra szeretettel hívjuk a kedves Testvéreket.
Harkai Gábor plébános és plébániánk képviselő-testülete nevében áldott húsvéti 
ünnepet és kegyelemteljes készületet kívánunk az újság olvasóinak és a község 
minden lakójának!

Nagyheti és húsvéti liturgikus rend 
a Szent II. János Pál Templomban

Április 8-án, nagyszerdán, 
este 7 órakor 
koncertet ad Pátyon, 
a Szent II. János Pál 
Templomban a Gemma 
Énekegyüttes. 
A koncertet megelőzően az 
együttes a Mátyás-templomban 
lép fel a pátyival azonos, 
nagyböjti műsorral.

Pátyon ad koncertet 

a GEMMA 
ÉNEKEGYÜTTES

 18 órakor
 15 órakor

18 órakor
8 órától

20 órakor
10 órakor
9 órakor

Nagycsütörtöki ünnepi szentmise 
az utolsó vacsora emlékére
Nagypénteki keresztút
Nagypénteki istentisztelet Jézus szenvedésére, kereszthalálára 
és sírba tételére emlékezve – énekelt passió történettel

Nagyszombaton a szentsír őrzése
Húsvéti vigilia ünnepi szentmise és feltámadási 
körmenet nagyszombaton
Húsvétvasárnapi ünnepi szentmise ételszenteléssel
Húsvéthétfőn szentmise

 – 

Dr. Kővágó István – egyházközségi jegyző

2020. március

A koncertre a belépés díjtalan.
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Idén januárban ismét bemutatkoztak nyílt edzésen a Pátyi Sport-
egyesület tornászai, ahol bemutathatták hozzátartozóiknak, bará-
taiknak, ismerőseiknek, hogy mennyit ügyesedtek és erősödtek. Az 
átfogó bemelegítés után a gyerekek erő-, tartásjavító, képesség- és 
mozgáskoordináció fejlesztő, valamint akrobatikus gyakorlatokkal 
kápráztatták el a jelenlévőket. Tornászaink külön-külön csopor-
tokban talajon, lovon, gyűrűn, gumiasztalon, ugrólovon, gerendán 
és korláton, illetve ezek kiegészítő szerein dolgoztak. A több mint 
200 főt megmozgató esemény nagyon jól sikerült, minden tornász 
nagyon fegyelmezetten, kitartóan és a legjobb tudása szerint haj-
totta végre a feladatokat. 
 
Sportolóinknak lehetőséget biztosítunk a felkészülésre, hogy szö-
vetségi, valamint diákolimpia tornaversenyeken vehessenek részt. 
A Magyar Tornaszövetség országos versenyét tavaly ősszel rendez-
ték, melyen egyesületünket Szakály Botond képviselte, ahol egyéni 
összetettben bronzérmet szerzett. 
 
Idén már januárban megkezdődtek a diákolimpia versenyek. 
A torna szakosztályból 9 sportoló (Vida Izabella, Kirschner Fanni, 
Forster Noémi, Csonka Léna, Gravencz Veronika, Vida Franciska, 
Nagy Tímea, Varga Robertina és Szakály Anna) vett részt a buda-
pesti és megyei döntőkön „A”, illetve „B” kategóriában. Az erős és 
nagy létszámú mezőnyben „B” kategóriában Gravencz Veronika 
és Csonka Léna harcolta ki a továbbjutást az országos elődöntőbe, 
melyet február végén rendeznek. „A” kategóriában Szakály Anná-
nak és Varga Robertinának szurkolhatunk, akik már bejutottak a 
diákolimpia áprilisban megrendezendő országos döntőjébe.
Sportolóink erőn felül küzdötték végig a színvonalas versenyeket 
elismerést szerezve ezzel maguknak, iskolájuknak és a Pátyi Sport-
egyesületnek is. 

Versenyzőink ezután sem pihenhetnek, mert még februárban a 
Tornacsarnokban rendezik meg a Katolikus Iskolák Országos 
Tornaversenyét, ahol már második alkalommal vehetnek részt a 
tornászaink. Alsós, Felsős és középiskolás korcsoportban is tor-
názhatnak sportolóink. Nekik is szurkolunk, hogy minél eredmé-
nyesebben szerepeljenek.

A tornaedzések a pátyi Bocskai István Magyar–Német Két Taní-
tási Nyelvű Általános Iskola tornatermében vannak. A tornázni 
vágyók nagy részét pátyi gyerekek alkotják, de a foglalkozásokon a 
Zsámbéki-medence több településén (Budakeszi, Biatorbágy, 
Zsámbék, Telki, Budajenő, Etyek, Herceghalom, Gyermely) élő 
gyerekek is részt vesznek. Lehetőséget biztosítunk minden évben a 
gyerekeknek több turnusban nyári táborozásra is, illetve a látvá-
nyos akrobatikus ugrásoknak köszönhetően egyre több torná-
szunk vesz részt szívesen minitrampolin bemutatókon, sportna-
pokon és nyílt edzéseken, ezzel is hangsúlyozva a torna diáksport 
jelentőségét a térségben. A legutóbbi nagysikerű fellépésünk a 
Bocskai István Általános Iskola farsangi rendezvényén volt.
 
Edzéseinken várunk minden volt, jelenlegi és leendő tornászt.

TORNÁSZOK

Szakály Róbert – szakosztályvezető

PSE HÍREK
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1944. december–1945. február között a budai kitörés, azaz „Budapest 51 napig tartó 
ostroma a II. világháború egyik leghosszabb helységharca volt. A Várban 28 ezer 
német, 30 ezer magyar és 3 ezer nyilas tartózkodott. A kitörésben 14 ezer német, 2 
ezer magyar katona és 2,5 ezer nyilas vett részt és állt szemben 176 ezer szovjet és 
román támadóval.” Történelmi adatok támasztják alá, hogy a környéket, és így 
Pátyot is elfoglalták az oroszok. Fosztogatás, öldöklés mindenfelé. Áldozatok 
mindenhol. Pátyon is! Itt az egyetlen női áldozat Nyitrai Lídia volt, akire és ezekre a 
vészterhes időkre keresztlánya, Eta néni emlékezik. De csak telefonon tartjuk a 
kapcsolatot.

A mai Árpád utca–Petőfi Sándor utca sarknál bal oldalon, az utolsó háznál orosz 
ütegállás volt. A környékén egy sebesülteket ellátó állomást is felállítottak, de 
egyelőre azt nem sikerült kideríteni, hogy a falu területén pontosan hol. A régiek 
még tudták, mi már nem, de a Csilla von Boeselager utca elején álló – ma hatalmasra 
nőtt – eperfát is jelfának ültették. A Pincehegy oldalában számos katona sírja 
rejtőzik – vegyesen orosz és német katonák, tisztek nyugszanak ott.

1945. február 14., délelőtt a Várady tanyára betörnek az orosz katonák – kezdi Eta 
néni. Szép, magas, fekete hajú fiatalasszony a padlásra menekül(ne), létrába 
kapaszkodik, lábát emeli... de oldalról egy katona hasba lövi, azonnal meghal. 
Tönköl Gáborné Nyitrai Lídia 42 évet élt. Egyetlen női áldozat Pátyon, a református 
temetőben helyezik végső nyugalomra 16-án. Sírja ma már nem található. 

A nénivel tovább beszélgettem a budai kitörés kapcsán és a pátyi Páskom részen 
menedéket talált német katonák helyzetéről. Elmondta, hogy az éléskamrában 
elbújt német katonákat egy pátyi lakos adta orosz kézre, de előtte egy katona 
jegygyűrűjét még elvette, cserébe kenyeret, tejet ígért, de csak a fegyverek érkeztek. 

Az orosz katonák (akik között volt olyan fiatal gyerek is, kinek a bokáját verte a 
puskatus) kirángatták a németeket a menedékből, levetkőztették és fejbe lőtték őket 
asszonyok, gyermekek szeme láttára… 

A borzalomról nem akar tovább beszélni Eta néni, akinek a teljes nevét nem 
írhatom le. Fél. Még ma is. Miért faggatom? – kérdezi többedjére. Hisz én nem 
érthetem. 

S igaza van! 

ÉLT 42 ÉVET  A budai kitörés egyetlen női áldozata Pátyon–

KOROKON ÁT
„A történelem az élet tanítómestere”
Érdekes tantárgy, sok az évszám benne.
Elmagyarázza milyen volt régen,
Könyvekben, füzetben és sok szép térképen.

Az ősemberek még barlangban éltek,
Sokat vadásztak és sosem henyéltek.
A szavakat sem bírták még rendesen leírni,
A húst sem sütötték, csak nyersen tudták enni.

A Római Birodalom nagy volt és erős,
Azt mondták császára mindenkit legyőz.
Fővárosa volt a gyönyörű Róma,
Történelemből majd sokat tanulsz róla.

A hunok betörtek a mai Hazánkba,
Fordítva nyílaztak, s úgy mentek csatákba.
Vezérük volt a hős Árpád fejedelem,
Ők voltak mindenkire a nagy veszedelem.

Szent István volt az első királyunk,
Az Ő kérésére jött Szent Gellért barátunk.
Sokat segített a magyar népnek,
Ő nevelte fel ifjú szent Imrénket.

Sok minden történt még a nagy világban,
Kolombusz járt már Amerikában.
A törökök dőzsöltek Európában,
De visszaküldtük őket Törökországba.

Nem könnyű tantárgy a történelem,
De ezt tanítják már nyugaton, keleten.
Van benne sok szó görögül, latinul,
Okos lesz tőle az aki tanul... 

S. Adorján – 11 éves

Hájas Ágnes 

„Legégetőbb feladatunk, hogy tudás-hidat verjünk a még szájhagyomány kultúrába született és 
abban élő, lassan kihaló nemzedék és a jövő generációi közé.” – fogalmaz Jánosi András 
népzenész, kutató. 2020-ban, a Szövetség a Magyarokért Páty Hagyományőrző 
Egyesület célul tűzte ki: megpróbál hidat építeni, tudást átadni, kapcsolatot terem-
teni idősek és fiatalok között. A helyszín adott: a Hagyományok Háza. Az idei év 
során zenei, irodalmi, történelmi előadásokra és hozzájuk szorosan kapcsolódóan a 
fiatalokat is bevonó alkalmakra, a nemzedékek találkozására invitáljuk a kedves 
falubélieket. 

Ezt a célt szem előtt tartva első alkalommal januárban a Pátyon élő Jánosi András 
népzenész, zenekutató, tanár, Egy tudós népzenész címmel tartott előadást. Pályája 
kezdetétől egészen napjainkig vette sorra munkálkodása kiemelt állomásait, és kala-
uzolt bennünket a népzene világában hangsúlyozva annak a mindennapi életünkbe 
történő beépülése fontosságát. Gazdagabbak, színesebbek leszünk általa, jobban 
tapadunk gyökereinkhez, erősebben állunk identitásunkban. 

Második alkalommal, februárban Gondolatok Molnár Anna balladájáról címmel 
Kádár Ferenc operaénekes, keramikus tolmácsolásában Molnár Anna balladájáról 
hallhattunk sok-sok érdekes ismeretanyagot. A ballada Bartók Béla A kékszakállú 
herceg vára című operájának adta az alapötletét, s ezen összefüggésekre világított rá 
Kádár Ferenc a maga vidám, mesélős stílusában.

A Hagyományok Házában a programok ingyenesek. Mindenkit 
szeretettel várunk a jövőben is. Kérem, kísérjék figyelemmel hirdetéseinket!

Kulturális esték a Hagyományok Házában

Hájas Ágnes – Szövetség a Magyarokért Páty Hagyományőrző Egyesület  

2020. március

fotó: Szabolcs Eszter
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Közel fél évszázaddal ezelőtt támadt fel bennem a 
lázas érdeklődés, hogy szeretett szülőfalum múlt-
járól kutakodjam. S az elmúlt évtizedek során nagy 
mennyiségű információ birtokába jutottam. Ezek 
egy részét sikerült megosztanom az itt élő, érdek-
lődő emberekkel, más részét íróasztalom fiókjai 
őrzik, az utóbbiak közül olvashatnak alább a neves 
magyar régész pátyi látogatásáról.

Az Új magyar lexikon 1962-es kiadása csupán pár 
sort szentel Rómer Flórisnak (1815–89) 
művészettörténet egyik úttörője. Benedek rendi tanár volt. 1848-
ban beállt a honvédseregbe. A szabadságharc bukása után nyolc 
évi várfogságra ítélték. 1860-ban az MTA levelező tagjává 
választotta. A kiegyezés után egyetemi tanár, majd a Magyar 
Nemzeti Múzeum régiségtárának igazgatója lett.” Rómer 
Flóris a 19. század utolsó harmadában, a kiegyezést is 
magában foglaló időszakban foglalhatta el a tudomá-
nyos életben azt a helyet, amely méltán megillette őt.

Mint a Magyar Tudományos Akadémia Archeológiai 
Bizottmányának titkára, a Bizottmány elnökével – Kubinyi 
Ágostonnal – és tagjaival (rajtuk kívül +12 fő) össze-
fogva országos méretű mozgalmat bontakoztattak ki a 
hazánkban fellelhető régészeti leletek megóvására.

A bizottmány tagjai hallatlan energiával és kitartással 
járták az országot. Leírásokat készítettek, szervezték az 
ásatásokat, nyilvántartásba vették a nevezetes régisége-
ket, javaslatokat tettek az ásatásokra ajánlható helyekre. 
Szoros kapcsolatot ápoltak a magángyűjtőkkel, lelkesí-
tették, honfias érzelmeikre is apellálva ösztönözték őket, 
hogy az általuk fellelt tárgyak legértékesebb darabjait 
ajánlják fel, ajándékozzák a Nemzeti Múzeumnak. Ha 
biztatásuk, apellálásuk eredménytelen maradt, akkor 
szerény lehetőségeik szerint némi pénzt ajánlottak a le-
letért. Munkájukról rendszeresen beszámoltak az Ar-
cheológiai Közlemények című folyóiratban amelynek 
ugyancsak Rómer Flóris volt az egyik szerkesztője. A 
kibontakoztatott országos méretű mozgalomnak kö-
szönhetően került kapcsolatba Rómer Flóris régész és a 
pátyi földbirtokos magángyűjtő Várady József  udvari 
tanácsos.

Az Archeológiai Közlemények című folyóiratban lel-
tem rá Rómer Flóris Magyar régészeti krónika című írá-
sára, amelyben Pátyon tett látogatásának – vagy ahogyan 
ő fogalmaz – ,,kirándulásának” élményéről ad számot. 
Élménybeszámolójának tartalmi részét megosztom az 
érdeklődőkkel.

,,1865. július 23-án Várady József  udvari tanácsos úrral 
kirándultam Pátyra, hogy érdekes gyűjteményeit, és ott létező 
néhány római régiséget megnézzek. Meglepett a majd teljes

,,régész, a magyar 

múzeum, mely természeti, érmészeti tárgyakból, régi edényekből 
áll, és kitűnő ritkaságokat is foglal magában. Pátyon a kozáromi

RÓMER FLÓRIS RÉGÉSZ PÁTYI LÁTOGATÁSA

Wiedermann Gábor

pusztatemplom helyén voltam, körülötte sok cserép van, magának 
a templomnak már semmi nyoma, a völgyben az út mellett egyedül 
egy kerek ablaknak tagozata hever körteféle átmetszettel, sok 
szürke cserép van itt is.

– 

 
– 

– 

– 

– 

A református lelkészlak falában csinos oltárkát találtam… 
A felírás egyes betűi fonákul valának téntával kimázolva, úgy 
hogy főleg az első sor valódi értelmét nehéz volt kipuhatolni…

Ezen érdekes emlék találtatott a főkút mellett, melynek kia-
padhatatlan forrása mai nap is örvendezteti vizével a lakosságot.

Nagytiszteletű Szabó Lajos lelkész úr a nevezett követ a 
Magyar Nemzeti Múzeumnak nem csak ígéré, hanem ottlétem 
után nem sokára honfias készséggel be is küldé. (1865. aug. 24-én)

Ugyanott a faluháza udvarának kerítő falában áll egy római 
kő, melynek felső része el van törve, mindazonáltal 1 láb (30 cm) a 
föld alatt van…

Ez is a főkútnál a budai úttól jobbra találtatott 1857-ben. A 
felső faragványon jobbra áll egy nő, balra férfialak, köztük mag-
zatjuk. Az alsó dombormű, négy kerekű szekéren három alak ül, 
előtte a befogott ló van, egy másik szemközt áll. A kő igen rongált 
állapotban van.

A kozáromi felhagyott kútnál mintegy 10 db. vízvezető csőt 
találtak..., mely igen halvány agyagból készült és a Lukács fürdői 
hengeres csövektől egészen elüt. Kívül és belülről kitűnik, hogy ezen 
csövek korongon készültek. 

Ugyanott Mocsay János háza előtt egy mérföldmutató töredék 
áll. A darab egész kerek… körös körül pontozó pöröly nyomai 
láthatók, de írást nem tudtam fölfedezni.

Sasfészkén a száraztó fölött három hamvedret találtak, de 
mivel csak homok volt bennük, össze is zúzták. Hijában írunk, 
hijában kérjük annyit az értelmiséget, hogy az embereket nagyobb 
kíméletre buzdítsák!“

Talán éppen ez utóbbi eset tapasztalata vezérelte Rómer 
Flórist – egy esztendővel pátyi látogatása után – arra, hogy 
1866. június 15-én felhívást intézzen az ország földmű-
velőihez a talált régészeti leletek megóvása érdekében. A 
felhívást – mintegy 4000 példányban – szétküldték a fal-
vakba ahol nem csak kifüggesztették, de szövegét kido-
boltatták, hogy kellő nyilvánosságot kapjon a tartalma. 
Ennek is köszönhetően a Nemzeti Múzeum számos pátyi 
leletanyagot őriz.

Felhasznált irodalom:

Új magyar lexikon /Akadémiai Kiadó 1962/

Archeológiai Közlemények 1866-1869

2020.04.19-én 18.00 órakor 

www.jfmk.hu 

Biatorbágyon, a Faluházban
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Köszönettel vettem Platz Jánosné Tóth Erzsébet, Cséke Endréné Vecsei Magdolna, Pappné Bognár Katalin, 
Bereczkiné Czemmel Margit és Simon István jelentkezését, akik a februári számban közzétett Vöröskeresztes és 
Népegészségőri tanfolyam résztvevőinek nevét pontosították, illetve a hiányzó adatokat kiegészítették. Az általuk 
elmondottak szerint az első kép 4. sorának elején bal oldalt nem Izsó Teréz, hanem az 1920-as születésű Vég 
Jánosné Urbán Mária áll. A második sor 3. helyén nem Sági, hanem Kovács Julianna látható. A második képen az 
ülők sorában jobbról a 2. asszony Jámbor Imréné. Az álló sor 4. helyén baloldalt nem Hulé Irén, hanem Prohászka 
Jánosné, a jobb oldalon az első helyen nem Pásztor Mária, hanem Bilig Józsefné Horváth Irén áll és mellette a 
másodikként Bognár Károlyné Monos Erzsébet, az ötödik helyen Szabó Gézáné Nyitrai Erzsébet látható.
A most közölt képekhez is kérem az Önök segítő közreműködését!

VÖRÖSKERESZT ANNO

MÚLTIDÉZŐ

A második képet Polgár Viktória kölcsönözte nagynénje, Polgár Gizella hagyatékából. A felvétel 
az 1960-as Mezőgazdasági kiállítás alkalmával készült a Várady kastély előkertjében, itt még 
látható a kör alakú díszkert szegélyezett része. Az egészségügyi szolgálatot a Vöröskereszt ve-
zetői és aktivistái adták.
Balról jobbra: „Gyurcsó” Juhász Istvánné, László Julis néni, Thoma Terus néni, Polgár Gizella vé-
dőnő, Dr. Kuthy Ákos községi orvos, Kovács Julianna, a mögötte álló két hölgy arca ismeretlen, a 
csoportkép oldalát Kohári Ilona zárja.
  

Ismételten kérem, ha valakinek 
van régi képe, vagy más dokumen-
tuma az egészségügyi témához – 
és szívesen közzétenné – a rend-
szerváltás előtti időről, jelezze a 
06 30 680 2448 számon, hogy a 
Múltidéző sorozatban megjelen-
hessen.

Jelentkezésüket előre is köszönöm!                      

Szabó Andrásné

Múltidéző

2020. március

Első kép: Ez a felvétel 1959-ben készült a Járási Tanács V.B. 
Mezőgazdasági Osztálya és a helyi TSZ által szervezett ter-
ménykiállítás alkalmával a Várady kertben a Vöröskereszt szol-
gálat résztvevőiről.
Jobbról balra haladva: Szarvas Julis néni az iskola hivatal-
segédje (a gyerekek kedvence), Polgár Gizella védőnő, Szöllősi-
né Pálfalvi Margit óvónő, Thoma Terus néni, Kuthy doktor úr, a 
bal oldali két hölgy neve bizonytalan, a szélső magasabb való-
színű Meggyesi Ilona óvodavezető.
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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„Maskarások, bolondok

Rázzátok a kolompot!

Takarodjon el a tél,

Örvendezzen aki él!” 

(Sarkady Sándor)
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