„Urunk! Kérünk, adj tehetséget, lelki és testi erıt,

hogy közösségünket és templomunkat a Te dicsıségedre felépíthessük!”
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Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt, MÉGIS ÉPÍTS!!
(Calcuttai Boldog Teréz)
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felsı sor: Michels Gábor, Karvázy Szabolcs, Király Endre, Jordán László, Gutowski Robert, Kecskés
Géza, Horváth Norbert, Havas Vince, Polgár András, Dr. Kıvágó István, Schumicky András
alsó sor: Lantosné Megyesi Schwartz Dóra, Megtért Mária Magdolna, Dalmadi Rudolf, Szloboda Lajos
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BESZÁMOLÓ A PÁTYI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2005. MÁJUS ÉS 2010. ÁPRILIS
KÖZÖTT VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL
Testületünk 2005. májusában, 14
taggal kezdte meg munkáját. A testület
egyházi elnöke az életének 89. esztendejében járó Zsolnay Béla apátplébános atya, világi elnöke Budavári Zoltán lett. A testület elnöke ma Harkai
Gábor plébánosi jogkörrel felruházott
adminisztrátor, Budajenı plébánosa.
Testületünk tagjai kivétel nélkül
feladatuknak érezték a Gutowski Robert, pátyi fiatal építész által jegyzett
templomtervek szerinti új katolikus
templom felépítését. Akkor hittük, ma
már tudjuk, hogy templomot csak erıs
közösség tud építeni, ezért különös
hangsúlyt fektettünk közösségünk építésére. Ehhez olyan programokra volt
szükség, mely „megszólította” valamennyi korosztály képviselıit.
A programok tervezésében és
szervezésében a pátyi testületek történetének elsı hölgy tagjai és családtagjaik, segítıik vittek vezetı szerepet.
Reményiné Somlai Judit és Czajlik
Gabriella évrıl évre megtervezték a
korosztályonkénti közös programok
tartalmát és idıpontjait.
Szólt program a kicsiknek, az iskoláskorúaknak, a fiataloknak, a felnıtteknek, de az – éveik számát tekint-

ve – idısebbeknek is. Általuk és velük
együtt szórakozhattunk családi farsangon, barlang túrákon, könnyebb és ún.
„hajszoló” teljesítmény túrákon. Táborozhattunk nyáron és télen, általában
50-60, esetenként 80-100 embert is
megmozgatva. A munkában segítıjük
Horváth Norbertné Németh Ági volt.

Együtt köszöntöttük a nyarat tanévzáró
bulikon Havas Vince, egyházközségünk gondnokának telkén és együtt
búcsúztattuk a nyarat ugyanitt. Czajlik
Zoltán testvérünk szervezésében végigjártunk jó néhány barlangot Budapesten, Aggteleken és Balatonedericsen. Kiadós „séták” alkalmával
ismerkedhettünk meg a jellegzetes
karszt jelenségekkel a szögligeti Szalamandra ház környékén, szintén az ı
vezetésével. A méltán közkedvelt ka-
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jaktúrákat szintén programfelelıseink
szervezték.
A Szent Imre napi búcsú évrıl
évre jelentısebb eseménnyé nıtte ki
magát. A reggeli szentmisét követı játékos, szórakoztató mősorok, színvonalas elıadások egyre több érdeklıdıt
csalogattak el a Mővelıdési Házba. Itt
évek óta ebéddel is készültünk, hogy a
búcsúban részt vevık számára ne csak
a kultúra, hanem a kulináris élvezetek
is örömet szerezzenek. Ez utóbbira volt
garancia Havas Vince és Rotharidesz
Frici bácsi utolérhetetlen kettıse,
melynek „eredményét” tavaly Püspök
atya is megkóstolhatta.
A karácsony és a húsvét eseményekben gazdag liturgiája kapcsolatot
teremtett a bibliai események és a városokban már kihaló félben lévı régi
magyar népszokások között. A betlehemes játék megszervezésében Horváth Norbertné Németh Ágnes,
Czajlik Gabriella valamint az óvodai
katolikus hittanfoglalkozások vezetıi
Reményi Lilla, Czajlik Rita, Czajlik
Nóra és Csernenszky Júlia dolgozik
évrıl évre, csakúgy, mint a Mikulás
„érkeztetésében” és a Mikulás-túra
megszervezésében. Évrıl évre egyre
több kisebb-nagyobb gyermek izgulja
vagy mosolyogja végig (életkortól
függıen) a Nagyszakállú érkezését
templomunkba és élvezi önfeledt
örömmel, az ajándékvárás izgalmában,

a betlehemes játék csodálatos meseszövését és dallamait.
Havas Vince, egyházközségi
gondnokunk nevéhez főzıdik a mára
hatalmas népszerőségre szert tett PÁTYI TAVASZ alapötlete. 2006-ban az
ı segítségével szervezett Pátyra búzaszentelı szentmisét a Kossuth Rádió.
Reméltük és hittük, ezzel hagyományt
teremtünk. Szerencsére igazunk lett!
Már 2006-ban is csatlakoztak a
búzaszentelı szentmiséhez más rendezvények, s ez a következı években
tovább folytatódott. Mára már igazi
kulturális fesztivált láthatunk nívós
elıadókkal és kézmőves vásárral. Napjainkra a rendezvény fıszervezıje
ugyan Páty Község Önkormányzata és
az Alapítvány Páty Fejlesztéséért, a
programok szervezésében, a színvonalas elıadók toborzásában egyházközségünk továbbra is részt vesz. A fesztivál központi eseménye pedig továbbra
is a búzaszentelı szentmise maradt.
2009-ben Spányi Antal megyés
püspök mondott szentbeszédet, idén
Takács Nándor nyugalmazott megyés
püspök celebrált szentmisét a megjelenteknek az új templom falai között.
A közösségépítés célja, hogy minél több olyan híve legyen egyházközségünknek, akik a magukénak érzik
közös örömeinket és gondjainkat. Az
elmúlt 5 év alatt örvendetesen gyarapodott egyházközségünk vallását is
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gyakorló, hitét nyíltan felvállaló híveinek száma. Örömteli, hogy közöttük
egyre több a kisgyermek.
Ünnepi szentmiséink régóta
„teltházasak”, de a „köznapi szentmiséken” (olyan vasárnapokon, amikor
nincs egyházi ünnep) is idıben kell a
templomba érkeznie annak, aki ülıhelyet szeretne kapni. Egy-egy szentmisén 8-10, sıt 12 gyermek is ministrál –
gyakran csak a fizikai korlátok (nincs
elég hely!) akadályozzák, hogy még
többen legyenek.
Mondják és igaz, „templomot ma
az épít, aki hisz a katolikus magyarság
lélekszámának gyarapodásában.” Mi
hiszünk!
A sok gyermek nagy felelısség,
de ebben a most leköszönı testület tagjai már gyakorlottak. 13 világi képviselınknek összesen 45(!) gyermeke van.
Nem számít különlegesnek az 5,
sıt a 6 gyermek sem közöttük családonként! Jelenlegi programfelelıseink
(Reményiné Somlai Judit, Czajlik
Gabriella) nemcsak hivatásukban (pedagógus), hanem gyermekeik számát
tekintve is napi szinten élik meg a sok
gyermek lelki vezetésének és mindennapi programjaik beosztásának felelısségét.
A gyermekek lelki vezetésében
komoly támaszt jelent a Schönstatt családmozgalom, melyben képviselıtestületünk három tagja (Karvázy Sza-

bolcs, Reményiné Somlai Judit és
Schumicky András) családtagjaival
egyetemben részt vesz.
Béla atya 2008. február 4-i halála
óta egyházközségünknek nincs helyben
lakó plébánosa, így a világi hívık szerepe felértékelıdött. Úgy vélem, kijelenthetı, sikerült a liturgiákat, korosztályos lelkigyakorlatokat, a karitászt, a
családpasztorációt és az imaórákat úgy
szerveznünk, hogy Gábor atya leterheltsége senki számára ne okozzon nehézséget. A lelki gondozásban, csakúgy, mint a pap nélkül végezhetı
szertartások bonyolításában (pl. temetés) elsısorban Szloboda Lajos lelkipásztori kisegítı vesz részt. Rajta kívül
több hitoktató is mőködik az egyházközségben, akik között egyre több a
fiatal. A sekrestyési feladatokat, a karitász csoport vezetését Schumicky Ildikó látja el, aki 6 gyermeke mellett a
családpasztorációban is példásan közremőködik. Munkájáért – néhány hitoktatóhoz hasonlóan – díjat nem fogad
el, azt igazi szolgálatnak tekinti és felajánlásként végzi.
A mőködési feltételeknél maradva nem maradhat szó nélkül jelenleg
használt templomunk díszítése. Nem
csupán a környezı települések templomainak díszítettségét alapul véve, de
önmagához képest is igazi élmény a
karácsonyi, a húsvéti vagy pünkösdi
templombelsı, illetve az úrnapi kör-

MÉGIS - 5

menet igazi virágözöne. A díszítettség,
mely nemcsak a kiemelkedı egyházi
ünnepeken, hanem a közbensı vasárnapokon is „tetten érhetı”, egyházközségünk gondnokának, Havas Vincének és Polgár Gizinek, temetınk új
üzemeltetı kertészének keze munkáját
dicséri. Az értékes virágok ráadásul
pénzszőkében lévı egyházközségünknek semmibe sem kerülnek, hiszen felajánlásként kapjuk Vincétıl.
Fontosnak tartom hangsúlyozni
és a közösség erejét mutatja, hogy a
nagy ünnephez kötıdı liturgiák (húsvét, karácsony) méltóak voltak az ünnep rangjához. Hívek nélkül, a vendég
papok munkáját segítı ministránsok
nélkül, az idınként önmagát is felülmúló egyházközségi kórusunk nélkül
és a lelkes világi segítık nélkül nem
ment volna…

A kórus az elmúlt öt évben méltán
szerzett magának elismertséget itthon
és külföldön (Kirchheimben) egyaránt.
A kórust Lantosné Megyesi Schwartz

Dóra vezeti. A szentmiséken a kórust
Monostori Balázs kíséri orgonán.
A testület sajtófelelıse, Reményiné Somlai Judit és férje Reményi
László nevéhez főzıdik egyházközségünk lapja, a MÉGIS újraindítása,
2006 novemberétıl. A lap azóta is teret
ad az egyházközségünk életét és programjait bemutató írásoknak. A lapszámok nyomtatását Schumicky András bonyolította, így egyházközségünk
számára költséget nem jelentett. Az
újság így a környezı településekre is
eljuthatott.
Mőködésünk másik fontos területe a katolikus temetı üzemeltetése. A
képviselı-testület Karvázy Szabolcs
temetıgondnok vezetésével 2005 óta
keresi a lehetıséget a temetı méltó, de
mégis hatékony üzemeltetésére – akár
külsı üzemeltetı bevonásával. Megvizsgáltuk más, üzemeltetésbe adott
temetık temetıi szabályzatát, konzultáltunk ilyen temetık tulajdonosaival.
Megalkottuk saját temetıi szabályzatunkat, mely tartalmazza a temetı belsı rendjét is. A kegyeleti szolgáltatók
bevonásával történı üzemeltetés mellett és ellene is szóltak érvek, de a testület végül úgy döntött, nem kegyeleti
szolgáltatóval képzeli el a hosszútávú
együttmőködést. Közben bekértünk
számos árajánlatot kegyeleti szolgáltatóktól, illetve feladtunk több hirdetést
megfelelı végzettséggel rendelkezı
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üzemeltetı felkutatása érdekében.
2009. március 27-én fogadta el a testület 5/2009. számú határozatát, melyben
üzemeltetı felkérése mellet döntött.
Jelenleg – kölcsönös próbaidı közbeiktatásával - Polgár Gizi kertészt, egyházközségünk tagját bíztuk meg a temetı üzemeltetésének feladatával.
Az elmúlt 5 évben állandó problémát jelentett a temetı méltó rendjének fenntartása, az otthagyott hulladék
összegyőjtése és elszállítása, a szétvagdosott, megrongált kerítés kijavítása, a temetı kaszálása, valamint a
zöldhulladék elszállítása. A hulladék
összegyőjtésében és elszállításában sokat segített testületünk tagja, a temetıgondnok helyettese, Tankó Ernı. İ
saját kisteherautójával, saját költségére
vitte el a temetıbıl a szemetet, melybe
nemritkán tekintélyes mennyiségő illegális úton a temetıbe jutott - kommunális hulladék és építési törmelék is
került…
Továbbra is megoldásra vár a ravatalozó épületének a használat szabta
követelményeknek és elvárásoknak való megfelelı átalakítása (pl. WC, kézmosó létesítése). A ravatalozó önkormányzati tulajdonban van, jóllehet a
terület, amelyen áll, egyházközségi tulajdon. A feladat így tárgyalásokat igényel és az önkormányzati testületre
vár.

Távlati célunk, - és talán most az
önkormányzathoz benyújtandó pályázat remélhetıleg sikeres elbírálását követıen ez meg is valósulhatna - hogy
elkészüljön temetınk digitális sírhely
katasztere, mely sokkal áttekinthetıbbé
és sokkal könnyebben kezelhetıvé
tenné a temetıi sírhelyek kiosztását,
nyilvántartását és megváltási idejének
lejáratát. Ez mintegy 500 ezer forintba
kerül és az összegre a pályázati pénz
nyújtana fedezetet.
Elkészült egyházközségünk képekkel illusztrált vagyonleltára, mely
tartalmazza egyházközségünk ingó és
ingatlan vagyonát. Az ingatlanokat –
az új templom telkének kivételével –
értékesítettük, az értük kapott vételárat
– mely minden esetben magasabb volt
vagy megegyezett a hivatalos becsértékekkel – az új templom építésére
fordítottuk. A vagyonleltár elkészítése
Schumicky András gazdasági felügyelı nevéhez főzıdik.
Kecskés Géza mindeközben restaurálta az oltárt, a Feszty Masa által
készített oltárkép keretét szú mentesítette, a papi széket felújította, megjavította a szentmise kezdetét jelzı csengettyő elszakadt zsinórját és templomi
zászlóinkat kitisztította.
Egyházközségünk
kétségkívül
legnagyobb, 5 évet átívelı, feladata
volt az új templom, plébánia és közösségi ház építésének elıkészítése, az
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építkezés megkezdése és – lehetıség
szerint - befejezése. Az építkezést –
szomszédunk többszöri fellebbezése
miatt – csak 2007-ben kezdhettük meg.
Az elsı kapavágás 2007. október 24-én
történt.

Ekkor még velünk volt Béla atya is,
aki a templomépítés feltétel nélküli
támogatója volt. 2000-ben ı alapította
a Pátyi Római Katolikus Templomért
Alapítványt azzal a céllal, hogy az új
templom építését támogassa. Az alapítvány vagyonát ekkor az ı megtakarított 100 ezer forintja jelentette…
Egyházközségünk külön grémiumot hozott létre az építkezés szakmaipénzügyi koordinálása érdekében. A
Templomépítést Koordináló Bizottság
elnökének Gábor atya Schumicky
Andrást nevezte ki, a grémium tagjai
voltak még Havas Vince, Jordán
László, Michels Gábor, Gutowski
Robert és Reményi László. A bizottság tagjai heti gyakorisággal vesznek
részt kooperációkon és végeznek munkaterület bejárást az építkezés helyszínén.

Felmérik az elvégzendı feladatokat, árajánlatokat kérnek be és ezeket a
testület elé terjesztik. A testület által
jóváhagyott munkákat megrendelik,
ellenırzik a teljesítés mőszaki tartalmát és javaslatot tesznek a munkadíj
kifizetésére. Munkájukhoz szükség
esetén szakmai segítıket (szakértıket)
is igénybe vesznek.
Egyházközségünknek nagy segítséget jelent az ÉrMe (értékmegırzı
keresztény üzletemberek szövetsége)
üzleti hálózattal való együttmőködés,
mely a magas színvonalú szakmai tartalom mellett felajánlásként végzett
sok-sok munkaórát is jelent. Szintén
hálával emlékezünk meg Márton atya
zsámbéki premontrei szakmunkás diákjairól, akik minden ellenszolgáltatás
nélkül végzik számunkra a templom
válaszfalainak és határoló falazatainak
felrakását. Az építkezéshez szükséges
anyagok megvásárlása – az anyagi lehetıségek szőkös volta miatt – mindig
több árajánlat egyidejő bekérése, értékelése, illetve folyamatos áralkukat
követıen ment végbe.
Az építkezés állásáról 2006 év
eleje óta – havi rendszerességgel cikksorozatban tudósított az egyházközség jegyzıje, Kıvágó István, hogy
örömeinkrıl, gondjainkról, az elıttünk
álló feladatokról és tevékenységünkrıl,
valamint az egyházközség eseményei-
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rıl beszámolhassunk. A cikkek a Pátyi
Kurír hasábjain olvashatók.
Igyekszünk önálló weblapunk
(www.ude.hu) segítségével aktuális
információkat a világhálón is közzétenni. Honlapunk üzemeltetése és karbantartása szintén felajánlás Reményi
László és Jordán László részérıl.
A lehetséges támogatók felkutatása, a távolabb és a helyben élık tájékoztatása érdekében igyekeztünk minél
több írott és elektronikus médiumban
is hírt adni szándékainkról, erıfeszítéseinkrıl – közösségünk és templomunk
építésének aktuális állásáról. A teljesség igénye nélkül: megjelent írás az Új
Emberben, a Keresztény Életben, a
Szent Kereszt Magazinban és a
Budakörnyéki Iránytőben, valamint a
Magyar Kurír címő internetes újságban. Beszámolt templomunk építésérıl
a Magyar Televízió, a Duna Televízió
és az Echo TV. Interjú hangzott el
Schumicky Andrással, a Templomépítést Koordináló Bizottság elnökével, 2010. március 17-én a Vatikáni
Rádió magyar nyelvő adásában.
Az építkezéssel - megannyi pályáztatás, árajánlat bekérés és egyeztetés után - eljutottunk a mai állapotig,
amikor is elkészült az új templom vasbeton vázszerkezete, a teljes tetızet, a
kerítés és a harangtorony. Zajlik a
templom nyugati falának külsı szigetelése és a külsı-belsı tereprendezés.

Mivel szokásos év eleji pályázatunkra
Püspök atya idén nem tudott forrást
biztosítani, az épület zárhatóvá tételét,
a nyílászárók behelyezését és a külsı
falburkolat – legalább részleges – felrakását idén nem tudjuk elvégeztetni.
Eddig mintegy 280 millió forint épült
be új templomunkba, melybıl 57 millió forint érkezett az Egyházmegyei
Hivataltól, további 127 millió forintot
Egyházközségünk fizetett ki és mintegy 96 millió forintot tesznek ki az
adományok és ingyenes felajánlások
(pl. harangok öntetése, harangtorony
építése, kerítés építése, templomtér
belsı aljzatburkolata, emeletre és a tetıtérbe vezetı lépcsık, tervezıi díjak,
mőszaki ellenırzés, sok-sok segédmunka, stb.). A használatba vételhez
még mintegy 80 millió, a teljesen kész
állapothoz mintegy 150-160 millió forint volna még szükséges - mai árakon
számolva.

Fentiek ellenére, vagy éppen azért,
több búzaszentelı püspöki szentmisének is otthont adott már az épülı temp-
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lom, sıt, Spányi Antal megyés püspök
atya 2009 novemberében – Szent Imrének, templomunk védıszentjének
ünnepén – bérmált is az épület falai
között!

2009-ben elveszítettünk egy igaz barátot Ozsvári Csaba (1963-2009) egyházi ötvösmővész személyében. İ,
akinek munkái méltán vívtak ki ismertséget és elismertséget még a Vatikánban is, élete legnagyobb munkáját szerette
volna
megvalósítani
új
templomunk bronzkapujának elkészítésével. Halálával nehezen pótolható
őrt hagyott maga után… A megkezdett
munkát most barátja és pályatársa, Pogány Gábor Benı fejezi majd be.
Egyházközségünk legfontosabb
mőködési bevételeit az egyházi hozzájárulás jelenti, melyet szerencsére egyre többen fizetnek. Az összegek nyilvántartása, a befizetett adományok
regisztrálása, az egyházközségi bankszámla kezelése és a különbözı kifizetések idıben történı teljesítése egyházközségünk pénztárosának, Jordán

Lászlónak a feladata. Matematikusként példamutató pontossággal készítette el féléves és éves jelentéseit, valamint az egyházközség zárszámadását
és költségvetését. Tette ezt olyan idıben, amikor az egyházközség éves
költségvetése meghaladta a 100 millió
forintot. Segítıi a számvevık (Michels
Gábor, Kecskés Géza) voltak, akik a
testületi jóváhagyást megelızıen áttekintették az adatokat.
Végezetül az egyházközségi képviselık nevében köszönetet mondok
mindazoknak, akik az elmúlt öt évben
szimpátiával kísérték munkánkat és
segítséget nyújtottak számunkra az említett eredmények eléréséhez.
Páty, 2010. április hónap
Dr. Kıvágó István jegyzı
Pátyi Római Katolikus Egyházközség

Az egyházközség jegyzıjének áprilisi
keltezéső beszámolója az egyházközség
ügyeinek tavaszi, az „átadás-átvétel” idıpontjában aktuális állapotát tükrözi. Mind a
temetıüzemeltetés, mind pedig a templomépítés kapcsán a nyár folyamán újabb fejlemények történtek, mindkét ügyben további
tárgyalások és egyeztetések folynak. Ezek
eredményérıl lapunk késıbbi számaiban tudunk majd hírt adni. (szerk.)
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A PÁTYI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK TAGJAI
Budavári Zoltán
2010 – 2015
Czajlik Gabriella
Gutowski Robert
Havas Vince
Horváth Norbert
Jordán László
Karvázy Szabolcs
Kecskés Géza
Dr.Kıvágó István
Lantosné Megyesi Schwartz Dóra
Megtért Mária Magdolna
Michels Gábor
Reményi Judit
Ribényi Orsolya
Schumicky András
Szloboda Lajos
Tankó Ernı
Póttagok:
1.
2.
3.
4.
5.

Király Endre
Polgár András
Bilik Mária
Miczinger Andrea
Dalmadi Rudolf
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BUDAVÁRI ZOLTÁN
1947-ben születtem Rákoscsabán.
Még ebben az évben költöztünk Pátyra a
dédszüleimhez. Azóta is
itt lakunk.
Az általános iskolát Pátyon végeztem, majd Budán a Petıfi
Sándor Gimnáziumban érettségiztem
1965-ben. 1971-ben kaptam villamosmérnöki diplomát a Budapesti Mőszaki Egyetemen. Ezután még három évet tanultam
Németországban számítástechnikát.

Jelenleg feleségemmel együtt nyugdíjasok vagyunk. Van egy gyógyszerész
lányom, tıle egy unokám és egy építészmérnök fiam, aki jelenleg Angliában dolgozik.
Édesanyám több, mint ötven évig
volt kántor Pátyon. Édesapám több, mint
harminc évig képviselıtestületi tag.
Most már én is több, mint harminc
éve vagyok az egyházközségi képviselıtestület tagja és jó pár éve világi elnöke.
Ezúton köszönöm meg a bizalmat
azoknak, akik újraválasztottak.

CZAJLIK GABRIELLA
1965-ben születtem Svájcban, magyar
szülık gyermekeként.
Házasságkötésem révén
kerültem haza Magyarországra, 1990-ben férjemmel telepedtünk le
Pátyon. 4 gyermekünk van: Nóra 19, Rita
16, Vera 13, Márk 5 éves.
Középiskolai tanulmányaimat még
Svájcban végeztem, tanítói diplomámat
azonban már az Apor Vilmos Katolikus
Fıiskolán Zsámbékon szereztem. A helyi
Bocskai István Álatalános Iskolában dolgozom.
Az egyházközségi képviselıtestü-

letnek az elızı ciklusban lettem a tagja:
2005-ben póttagnak választottak, 2006
februárjában emelt a testület a rendes tagok sorába.
Lányaimmal együtt tagja vagyok az
egyházközség énekkarának, dolgozom a
karitász csoportban, évrıl évre részt veszek a közösségi programok tervezésében,
elıkészítésében és lebonyolításában. Férjem, Czajlik Zoltán az egyházközség kirándulásainak, téli-nyári táborainak rendszeres szervezıje. Nóra és Rita lányom az
óvodában vezetnek hittan foglalkozásokat,
aktívan
közremőködnek
ünnepi
alkalmakainkon (pl. Mikulás, adventi
gyertyagyújtások, betlehemes).
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GUTOWSKI ROBERT
„Hiszem, hogy a
templom maga a közösség és a közösség
maga a templom. Hiszem, hogy ez a látható közösség és a benne
rejlı láthatatlan kegyelmi valóság jele és eszköze Krisztushoz vezetı utunknak.

Hiszem, hogy templomépítésünk minden
örömével és ünnepeivel, minden nehézségével és konfliktusaival együtt kedves az
Isten elıtt. Hiszem, hogy feladatunk meszsze túlmutat hétköznapi küzdelmeinken,
ezért csak az számít, hogy én vagy te mit
tudunk most megtenni azért, hogy a Házunk felépüljön. Minden más kérdés a
semmibe vezet.”

HAVAS VINCE
Mi is a bemutatkozás? A megismerkedés szándékával valaki megmondja a
nevét, a foglalkozását, esetleg a rangját.
Tehát, Havas Vince vagyok,
1954.06.14-én születtem Budapesten. Egy
nagykereskedelmi cég kereskedelmi igazgatója és 14 éve a pátyi egyházközösség
gondnoka.
- Itt most a megismerésem lehetıségét
szeretném kínálni, azt a folyamatot, amivel képet lehet alkotni valakirıl.
- Elıször a céljaimról, azért, mert a közösséget azonos célok, eszmék, elképzelések
és az azonos hitet gyakorló egyének alkotják.
- Mindig arra törekedtem, hogy ilyen csapat része lehessek.
- Életutam társa Éva, három gyermekkel
ajándékozott meg. Mindhárom ma már
önálló felnıtt ember.
- 14 éve költöztem családommal Pátyra.
- Ferences közösségben és iskolában ne-

velkedtem, a hitemet ajándékba kaptam.
Szeretném, ha megismernének,
akik még nem tudják ki vagyok - amit
tudhatnak már rólam :
- 1997-ben Kertész Imre atya meghívott a
képviselıtestületbe. Kertész Imre atya –
bátran merem állítani – sorsdöntı szerepet
játszott Páty életében, de tudom, hogy az
én életemben is. Miért? Elmondta nekünk,
hogy mit kell tenni: „Semmi nem fontosabb, mint a Krisztusi közösség !!!”
Ha İ nem lett volna, ma nem épülne Pátyon templom.
Ki is vagyok? Örök ötletelı. Talán
errıl ismerhetnek leginkább. A 2000-es
emlék a temetıben Mária országáért, az
évadnyitó-záró találkozók a hegyen, a Pátyi Tavasz, a búzaszentelı szentmisék.
Templomunk épüljön Szent Imre tiszteletére és II. János Pál emlékére, és a legfontosabb a közösségért való gondolat, amit
így fogalmaztam meg:" Urunk, kérünk,
adj tehetséget, lelki és testi erıt, hogy közösségünket és templomunkat a Te dicsıségedre felépíthessük."
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HORVÁTH NORBERT

I augusztus 13-án FARSANG…
1960.
nök, jelenleg fizikatanár vagyok a Baárszülettem Budapesten. Madas Református Gimnáziumban.
Feleségemmel, Ág1998 óta élünk Pátyon. Az egyháznessel 4 fiút nevelünk. községi képviselıtestületbe megboldogult
Áron 21, Norbert 19, Lénárt atya idejében kerültem. Azóta kiBence 17, Gergı 14 sebb-nagyobb szerepet vállalok Ágnessel
éves. Eredeti végzettségem villamosmér- együtt az egyházközség életében.
JORDÁN LÁSZLÓ
Feleségemmel és három
gyermekünkkel 2005 óta
élünk Pátyon. 1999-ben az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán végeztem programozó matematikusként. Jelenlegi állásomban orvosi diagnosztikai szoftvereket fejlesztek a General Electric egészségügyi ágazatánál.
2007 februárjában lettem tagja a
pátyi Római Katolikus Egyházközség
képviselı-testületének. Azóta a pénztárosi
teendıket látom el az egyházközségben,

továbbá tagja vagyok a Templomépítést
Koordináló Bizottságnak. Ahogy idım
engedi az egyházközségi honlapunk tartalommal való feltöltésében is segítséget
nyújtok.
Nagy örömömre szolgál, hogy az
újonnan alakult képviselı-testületnek is
tagja lehetek, és képviselıtársaim további
bizalmat szavaztak a pénztárral kapcsolatos feladatok ellátására.
Szabadidımben szívesen kerékpározok, sütök-fızök szabad tőzön, valamint
feleségem vállalkozását segítem az informatikai háttér megteremtésével.

KARVÁZY SZABOLCS
Tısgyökeres pátyi
vagyok, illetve mentgyütt. 8 évesen elkerültem a faluból,
majd családalapításom után visszakerültem.
Felmenıimrıl. Édesanyám, Molnár
Judit – elköltözésünkig – Pátyon, majd

Gombán tanított, követve édesapját (Molnár Jenıt) a katedrán, aki kántortanítóként
ismert mai napig a faluban. Édesapám –
Karvázy Zsigmond – aktív életét betegsége rövidre szabta. Földi létét több, mint 20
éve bevégezte. Szüleim mindketten nagy
családból valók. Biztosan ez is sokat számít abban, hogy feleségemmel – Leveleki
Gyöngyvérrel – 6 saját gyermeket neve-
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lünk.

déseket, mint a család után a következı
Életem eddigi útja. Kisgyermek ko- fontos szervezeti formát, melyben az emrom Pátyhoz, ifjúságom Gombához köt. A ber tevékenyen hathat környezetére. Egyközépiskola elvégzése után sokféle dolog- házközségünkben több, mint 5 éve vagal foglalkoztam. Hálás lehetek azért, gyok tagja a képviselıtestületnek, akkor
hogy szinte kizárólag olyan munkát vé- póttagként kerültem egy megüresedı
geztem, olyan helyen dolgoztam, ahol jól helyre. 3 évvel ezelıtt kaptam feladatul és
éreztem magam. 18 évesen elıször kétke- vállaltam el, hogy megpróbálom temetınk
zi munkát tanultam, így lettem mőszerész, adminisztratív és hétköznapi mőködését
majd kedvtelésembıl munka lett, táncot rendezettebbé tenni.
tanítottam elsısorban gyermekeknek.
A család, a munka és az egyházközMellette a pécsi egyetemen képeztem ma- ség mindennapos gondjai, örömei mellett
gam, majd a tánctanítást komoly tanulás részese vagyok a magyarországi
váltotta, hivatásos táncosként dolgoztam Schönstatt Családmozgalomnak, az Érme
az Állami Népi Együttes Budapest Tánc- keresztény üzleti hálózatnak, az Alapítegyüttesében.
vány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának.
1997-ben alapítottam családot, így a Pátyon, túl az egyházközség közösségén,
tánc és a vele járó ,,mővészélet” háttérbe igyekszem szélesebb körben, faluszinten
szorult. Azóta mőszaki – kereskedelmi követni mindennapjaink történéseit.
vonalon dolgozom.
Feleségemnek köszönhetem, hogy
,,Mert egy a kenyér, egy test vaközelebb kerültem az egyházhoz, hogy gyunk sokan; mert mindnyájan az egy kehitemben segített, megerısített. Mindig nyérbıl részesedünk.” /1 Kor 10,17/
szerettem a közösségeket, civil szervezı-

KECSKÉS GÉZA
1947-ben születtem és
születésem óta Pátyon
élek.
Családos ember
vagyok, ikerlányaim és
1 unokám van.
Munkám, amit
még ma is folytatok, fabútor restaurálás.

Három pátyi közösségnek voltam és
vagyok a tagja: a Sport Egyesületnek (13
év), a Páty Faluközösségért Alapítványnak
alapító és kuratóriumi tagja (13 év), valamint egyházközségi képviselıtestületi
tagként segítem a katolikus egyházat.
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DR KİVÁGÓ ISTVÁN
1965-ben
születtem
Budapesten egy három
gyermekes értelmiségi
család
legidısebb
gyermekeként. 1991ben szereztem orvosi
diplomát a budapesti
Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. 1995 óta dolgozom
üzemi szakorvosként a jelenlegi munkáltatómnál. 2001-ben költöztem családommal Budapestrıl Pátyra. Feleségemmel,
aki Dévény módszer szerint dolgozó
szakgyógytornász, három gyermeket nevelünk. Legidısebb gyermekünk, Balázs
már 20 esztendıs és a sorban középsı,
Krisztina is 18. A legifjabb, András 12
éves. Mindhárman a budakeszi Prohászka
Ottokár Katolikus Gimnáziumba jártak,
illetve járnak.
2005 vagyok tagja a Pátyi Római

Katolikus Egyházközség Képviselıtestületének mint jegyzı. Idén másodszor kaptam felkérést e megtisztelı feladatra. Szintén 2005 óta vagyok titkára a Pátyi Római
Katolikus Templomért Alapítvány kuratóriumának, melyet Zsolnay Béla apátplébános atya alapított 2000-ben és melynek
feladata az új templom építésének megsegítése. Tagja vagyok az ÉrMe (értékmegırzı) klub pátyi tagozatának és minden
minıségemben igyekszem segíteni egyre
erısödı templomépítı közösségünk erıfeszítéseit az új templom, közösségi ház és
plébánia mielıbbi használatba vétele érdekében. E cél szolgálatában cikkeket írok
helyi és térségi lapokban, illetve részt veszek szórólapok, adománykérı levelek
elkészítésében, valamint az alapítványi
téglajegyek értékesítésében és a templom
építésében.

LANTOSNÉ MEGYESI SCHWARTZ DÓRA
Pécsrıl származom.
18 évesen kerültem
Budapestre a Zeneakadémiára,
ahol
elvégeztem az énektanár-karvezetı,
majd pedig az egyházzene szakot is. Utána férjemmel Budapesten éltünk, tanítottam általános és középiskolában is. 4 gyermekünk van, 17,

14, 8 és 5 évesek. 2002 óta lakunk Pátyon
és 2004-ben kapcsolódtunk be az egyházközségi életbe. Pár éve vezetem a templomi szkólát, rendszeresen próbálunk, szeretnénk
a
szentmisék,
ünnepek
szépségéhez, emelkedettségéhez hozzájárulni.
Köszönöm a megtisztelı bizalmat.
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MEGTÉRT MÁRIA MAGDOLNA
1950-ben
születtem
Pátyon (ugyanannál a
bábánál, mint apukám). Itt voltam elsıáldozó, bérmálkozó,
késıbb
másokkal
együtt hosszú évekig segítettem Ira néninek a templom és a plébánia nagytakarításaiban, az Úrnapi körmenetek virágdíszítésében, bérmálkozásokkor a püspök atya

és kísérete vendéglátásában.
Egy fiam, két unokám van.
Örülök, hogy tagja lehetek a képviselıtestületnek, már a dédnagyapám is
képviselı volt, az édesanyám is, a rokonságban többen. Köszönöm a bizalmat
azoknak, akik szavaztak rám és Gábor
atyának is. Igyekszem hasznos tagja lenni
a képviselıtestületnek.

MICHELS GÁBOR
50 éves építımérnök
vagyok, a Budapesti
Mőszaki
Egyetem
Építımérnöki Karán
1986-ban végeztem,
majd
szakmérnöki
másoddiplomát szereztem területi információs rendszerekbıl
és távérzékelésbıl. Építıipari kivitelezéssel és beruházások bonyolításával foglalkozom. Jelentısebb munkáim itt Pátyon a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Idısek
Otthona és a pátyi ipari parkban raktárcsarnokok és irodaépületek.
Feleségemmel és négy gyerekünk-

kel több, mint 15 éve élünk Pátyon. Anna,
Luca és Bori lányunk 18, 16 és 12 évesek,
Ambrus fiunk 14.
2002 óta tagja vagyok az önkormányzati képviselıtestületnek, a jelenlegi
ciklusban alpolgármesterként. Korábban
az Alapítvány Páty Fejlesztésért kuratóriumában tevékenykedve vettem részt a falu
közügyeiben.
A jelenlegi egyházközségi képviselıtestületnek talán egyik „legrégebbi”
képviselıje vagyok. Alakulása óta tagja
vagyok a Templomépítést Koordináló Bizottságnak.
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REMÉNYI JUDIT
1964-ben születtem
Budapesten. Itt nıttem fel, jártam iskolába, érettségiztem,
majd szereztem angol-orosz szakos tanári diplomát 1988ban az ELTE Bölcsészettudományi Karán. 1991-ben kötöttem házasságot. Gyermekeink születése
elıtt két fıvárosi gimnáziumban is tanítottam, az elmúlt bı egy évtizedben pedagógusi hivatásom a szomszédos településhez, Zsámbékhoz köt. Jelenleg a
Zsámbéki Premontrei Keresztelı Szent
János Általános Iskola, Gimnázium és
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
tanára vagyok.
Házasságunkból 5 gyermek született, – 3 lány és két fiú, most 18, 16, 14, 12
és 8 évesek – akik közül a legfiatalabb
kettı már „tısgyökeres” pátyi, hiszen 5
esztendınyi építkezés után 1996 decemberében költöztünk Budapestrıl Pátyra.
Az akkor talán még csak bontakozó,
eszmélı pátyi katolikus közösségben igazi
befogadó, nyitott közösségre találtunk,
ami sokat segített abban, hogy már
ittlakásunk elsı hónapjaiban is otthonunknak érezhettük új lakóhelyünket. Ez volt
az az élmény, ami felébresztette bennünk a
felelısséget is e közösség iránt és a plébániai életbe való aktív bekapcsolódásra indított minket. Szeretnénk, hogy minden
régen itt lakó és újonnan érkezı megtapasztalhassa azt az érzést, ami nekünk

megadatott: a közös hitet valló, hasonló
gondokkal küszködı és örömöket átélı
családok egymás támaszaivá tudnak válni.
Ezt szeretnénk munkálni mindazokban a
feladatokban, melyeket a közösség tagjaiként vállal(t)unk, végeztünk és végzünk.
Jómagam családanyaként, pedagógusként és bölcsészként inkább az emberi,
lelki közösséget építeni szándékozó feladatokat érzem „testhezállónak”, míg férjem mérnökként a templomépítés kapcsán
bıven adódó mőszaki, gyakorlati és adminisztratív tennivalókból veszi ki a részét. Az elmúlt években – 2005-tól már az
egyházközségi képviselıtestület tagjaként
is – részt vállaltam a lelki és közösségi
programok elıkészítésében és lebonyolításában, évente összeállítottam a közösségi programok tervezetét, végeztem azok
koordinálását. Férjemmel együtt szerkesztjük az egyházközség lapját, hétrıl
hétre összegyőjtöm és fogalmazom a hirdetéseket, frissítem a templomi hirdetıtáblát. Szükség szerint – amennyire azt még
idım is engedi – részt veszek egyéb a
mindennapokban adódó szervezési, adminisztratív és kétkezi feladatokban. Férjem
a Templomépítést Koordináló Bizottság
tagja, valamint a Pátyi Római Katolikus
Templomért Alapítvány kurátora.
A megújuló képviselıtestület tagjaként is igyekszem majd eddigi feladataimat lelkiismeretesen tovább végezni. Köszönöm a közösség bizalmát, mely e
munka elvégzéséhez friss lendületet és
lelkesedést ad!
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RIBÉNYI ORSOLYA
A Prohászka Ottokár
Katolikus Gimnáziumban
végeztem
2006-ban, azóta
a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi karán vagyok
hittanár szakos hallgató. Jelenleg a helyi
plébánián tanítom hittanra a 4-7. osztályos tanulókat. Egyre bı-

vülı egyházközségünkben feladatomnak
érzem, hogy szeptembertıl kezdve a fiatalok különbözı programokon keresztül
(jobban) megismerjék egymást; ezáltal
egy olyan szilárd alapot létrehozva,
amelybıl az idısebbek erıt meríthetnek és
amelyre tiszta szívvel támaszkodhatnak.
Fontosnak tartom közelebb juttatni a fiatalokat ahhoz a felismeréshez, hogy a közösség jövıje rajtuk múlik.

SCHUMICKY ANDRÁS
Nehéz röviden
bemutatkoznom,
életem annyira
gazdag
volt,
hogy
nehezen
hagyok ki bármit
is, mert mai életemre az elızmények jelentısen hatnak.
1962. január 25-én születtem Budapesten
és a Zugligeti Szent Család Plébánián nevelkedtem. 1976-ban Kozma Imre atya
lett a plébános, aki egy új egyházképet
mutatott be nekünk, családban, közösségben gondolkozott, a hitoktatást laikusokra
bízta, ı csak az egyetemistákkal, házasokkal foglalkozott és megtanított minket a
liturgia szépségeire, a ministrálás rejtelmeire. Egyetemista koromban Ozsvári Csabával segédhitoktatóként is tevékenykedtünk 14-16 éves fiatalokat nevelve Surján
László hitoktató mellett. Itt alakult ki erre
az ifjúsági bázisra alapozva 1989-ben a

Máltai Szeretetszolgálat, melynek tevékenységében a kezdetek óta aktívan részt
vettem. Részt vettem az NDK határnyitás
elıkészítésében, a menekülttábor szervezésében, a romániai események segélyeinek szervezésében, a jugoszláv háború
sebesültjeinek és idıseinek Magyarországra juttatásában és sok-sok egyéb XX.
századi történelmi eseményben. 1992-ben
II. János Pál pápa elsı magyarországi látogatásakor valamennyi helyszínen az én
feladatom volt a mozgássérültek szállításának és ellátásának szervezése, 1996-ban
pedig második magyarországi látogatásakor a gyıri szentmisére már Pátyról Rom
Szilvesztert is el tudtam vinni.
1987-ben kötöttem szentségi házasságot dr. Könyves-Tóth Ildikóval, akivel 6
gyermekünket neveljük, 1995 óta Pátyon.
Pátyon a Máltai Gondviselés Ház volt az
elsı komoly intézmény, melynek megvalósításában részt vehettem, köszönet az
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akkori önkormányzati testületnek, akik
ehhez a telket ingyen adták. 1990 elejétıl
1996 februárjáig önkéntes fıtitkára voltam
a MMSZ-nek. Ekkor úgy döntöttem, hogy
a karitatív munkát a vállalkozással fel kell
cserélnem, mivel a család az elsı. 1995
óta a Szuverén Máltai Lovagrendnek vagyok tagja a máltai szellemben végzett
munkám elismeréseként. 1996 óta elsısorban a kárpátaljai magyarokat segítem
máltai kapcsolataim révén.
Fıtitkárságom alatt a Német Szövetségi Kormány „Integrált Szakemberek
Programjának“ voltam a magyarországi
felelıse, illetve PHARE managerként bonyolítottam szociális projekteket.
1995-ben költöztünk Pátyra, elsıként a dobogói disznó legelın. Fontosnak
tartom településünk lelki, szellemi, fizikai
fejlıdését. 1997-tıl, amikor is sikerült településünkre helyben lakó papot „szerezni“ Kertész Imre atya személyében, egyházközségünk tanácsának tagja vagyok.
1998 óta az Alapítvány Páty Fejlesztéséért
kuratóriumának elnökeként igyekszem
többedmagammal településünk fizikai,
szellemi fejlıdését szolgálni. Családunkkal a Magyar Schönstatt Családmozgalom
aktív tagjai vagyunk, ezzel is szolgálva
egyházunk megújulását. 2000-ben részt

vehettem templomunk alapkıletételi ünnepségének megszervezésében, és a mai
napig aktívan részt veszek az építés irányításában. 2007-ben Harkai Gábor atya kinevezett a templomépítési bizottság vezetıjének. Ezt a munkát családom és a
közösség támogatása nélkül nem tudnám
végezni. Köszönet a támogatásukért.
2001 óta a keresztény üzletemberek
hálózatának (ÉRME) társvezetıje vagyok.
Pátyról is többen csatlakoztak ehhez a
szervezethez.
A mostani testületben a gazdasági
felügyelı teendıivel és a liturgikus bizottság vezetıi feladataival bíztak meg Gábor
atya és a képviselı testület tagjai. Célom a
ministránsok képzése, a liturgiák minél
emelkedettebbé tétele, melyben a kórusnak is nagy szerepe van. További célom,
hogy belátható idın belül új templomunkat felszentelhessük és élı közösségi térként használhassuk. Ebben kérem mindenki segítségét, mert egyedül nem megy.
Merjünk együtt nagyok lenni!
„Urunk, kérünk, adj tehetséget, lelki
és testi erıt, hogy közösségünket és templomunkat a Te dicsıségedre felépíthessük.“

SZLOBODA LAJOS
Szloboda Lajos lelkipásztori kisegítıt a
Mégis 2009 nyáreleji

számában már részletesen bemutattuk. A
cikk honlapunkon – www.ude.hu – megtalálható, onnan letölthetı.
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TANKÓ ERNİ
1964-ben születtem
Székelyudvarhelyen.
Családommal
1994-ben költöztünk Pátyra. Feleségem, Anna Buda-

pesten dolgozik. Jómagam a Pilisi Parkerdı alkalmazásában állok. Két lányom itt
kezdte az általános iskolát, azóta mindketten felnıtt korba léptek. A pátyi katolikus
közösség tagjaiként lassan 16 éve vagyunk részesei a falu életének.

KIRÁLY ENDRE
1971 januárjában
születtem. Egy kis
Zala megyei faluban
nıttem fel. A majd
ezer fıs falu hangulata és életmódja
nagyban meghatározta életem. Pátyot
azért választottam késıbb lakhelyemül,
mert falusias hangulata és a táj szépsége
emlékeztet ezekre az idıkre. Középiskolai
tanulmányaimat Nagykanizsán végeztem
az akkori Landler Jenı Gimnáziumban. A
középiskolai évek alatti rengeteg tanulás,
szakkör, versenyre felkészítés, nyári tábor
nagyban meghatározták késıbbi tanulmányaimat is.
1989-ben felvételt nyertem az Eötvös Loránd Tudományegyetem nappali
tagozatára. Így kerültem fel Budapestre.
1994-ben diplomáztam, mint okleveles
matematika, fizika és számítástechnika
szakos tanár.
Az egyetemi évek nyári munkái adták késıbb azokat a tapasztalatokat, melyeket a munkahely-választásban késıbb
jól tudtam kamatoztatni. Így a tanári pálya
helyett a versenyszférát választottam, ahol

elıbb mint programozó dolgoztam közel 3
évig egy informatikai cégnél. Majd 1997
januárjában egyik volt egyetemi társammal megalakítottuk azt a céget, melynek
jelenleg is az egyik tulajdonosa és ügyvezetıje vagyok. A cég szoftverek gyártásával, komplex rendszerek bevezetésével és
üzemeltetésével foglalkozik.
Feleségemet még az egyetemen ismertem meg. İ jelenleg egy német nemzetiségi gimnáziumban tanít matematikát.
14 éve élünk boldog házasságban. Három
gyermekünk van: Karolina, Eszter és Gergely. Karolina idéntıl gimnáziumi tanulmányait kezdi meg, Eszter és Gergı a
pátyi általános iskola tanulói. 2002-ben
költöztem családommal Pátyra. Hamar
sikerült a gyerekek óvodai társain keresztül barátokra lelnünk a faluban.
Párommal együtt a nyitottságunkkal
és vállalásainkkal nagyon sok közösséget
segítettünk már az elmúlt évek alatt. Kezdeményezıje, majd alapítója és három
évig elnöke is voltam a zsámbékikanyaros egyesületnek. Nagyon sok nagyszerő embert sikerült megismerni és öszszefogni azokban az években, aminek nagyon sok látható eredménye is lett.
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2006 óta önkormányzati képviselı
vagyok, két és fél évig a Településfejlesztési Bizottság elnöke voltam. Ebben a ciklusban rengeteg fejlesztést és munkát sikerült elvégezni. Büszke vagyok arra, hogy
részese lehettem ennek a négy évnek.
2008 óta aktívan részt vesz családunk a Római Katolikus Egyházközség
munkáiban, rendezvényein is. Remélem,

hogy munkánkkal a közösséget nagyban
tudjuk támogatni és segíteni.
A bázai kápolnát dédnagyapám,
Tömpe József építette a hívek támogatásával még 1934-ben. Különösen nagy
öröm, hogy én is részese lehetek a pátyi
templomépítés közösségének és lehetıségeimhez mérten támogathatom annak
megalkotását!

POLGÁR ANDRÁS
1967-ben születtem Budapesten, ott is éltünk, 4
gyermekes családban.
Feleségemet 1990ben ismertem meg, majd
1991-ben összeházasodtunk. Azóta három
gyermekünk született.
Mivel Budapesten a hely elsı két
gyermekünk érkezésével kezdett nagyon
szőkös lenni, építkezésen gondolkoztunk,
amit különbözı kerülık után itt Pátyon
kezdtünk meg.
2001 augusztusában sikerült ideköltöznünk, gyermekeink már itt kezdték
meg az általános iskolát.
2004-ben érkezett harmadik gyermekünk, aki idén megy iskolába. A na-

gyobbak Budakeszire járnak a Prohászka
Ottokár Katolikus Gimnáziumba.
Én jelenleg egy ásványvíz forgalmazó cégnél dolgozom, feleségem kertészeti vállalkozást visz, ahol, ha idım engedi, segítek neki.
Pátyon a kezdetek óta otthon érezzük magunkat, nagyon sok jó szándékú,
segítıkész embert, barátot ismerhettünk
meg.
A folyton kevés idınk ellenére
igyekszünk a közösség és a templom építésében minél többet részt venni, munkánkkal segíteni.
Köszönöm azok bizalmát, akik szavazatukkal megtiszteltek, igyekszem eleget tenni nekik.

BILIK MÁRIA
Bilik Jánosné, Marika vagyok. 1966-ban kerültem
Pátyra, mivel a férjem ennek a csodálatos falunak a
szülötte. Azelıtt Budakeszi volt az otthonom.
Anyai ágon is kötıdöm

Pátyhoz. Két lányom van és két unokám.
Nyugdíjasként sok olyan munkába kapcsolódom be, amivel szebbé tudom tenni a
körülöttem lévık életét, úgy az idısekét,
mint a fiatalokét, mindenkiét, aki elfogadja a segítséget. 2007 óta az Új Ember katolikus újság terjesztésében veszek részt.
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MICZINGER ANDREA
1967-ben születtem
Budapesten. Férjemmel 3 gyermekünket neveljük,
akik 16, 14 és 10
évesek. 1996-ban
költöztünk Pátyra.
Szakmai felsıfokú végzettségem van
programozásból, de 19 éve egy személyzeti tanácsadó cégnél dolgozom, jelenleg,

mint irodavezetı.
A képviselıtestület póttagjaként
még nincs különösebb feladatom, de szívesen segítek programok megszervezésében, lebonyolításában. Munkámmal kapcsolatban a pénzügyeket is teljes körően
én bonyolítom a cégnél, akár ilyen típusú
feladatot is szívesen elvállalok.

DALMADI RUDOLF
1942.10.16-án születtem Jászberényben.
Édesapám a II.
világháborúban meghalt, hét árva gyermek
maradt utána. A hazáért
adta életét.
Zsámbékra, majd Perbálra költöztünk özvegy édesanyámmal. Perbálon jártam a 8 általánost, majd Budapesten végeztem a MÜM 9.sz. Iskolában mint
karosszéria lakatos. Estin közlekedési
technikumba jártam, de családi okok –
halál eset – miatt nem érettségiztem. Katonaidımet Budapesten töltöttem.
1964-ben vettem feleségül a pátyi
szülött és lakos Urbán Magdolnát. Azóta
is boldog házasságban élünk Pátyon az
Árpád u. 19-ben. Feleségem csecsemı- és
gyermekgondozó végzettségő.
Budapesten a MÁVAUT-nál, a je-

lenlegi VOLÁN-nál dolgoztam mint karosszéria lakatos csoportvezetı-mővezetı,
majd a Szigetcsépi TSZ-nél végeztem irányító munkákat. 28 évig önálló kisiparosként dolgoztam Pátyon mint karosszéria
lakatos. Közben megszereztem az autófényezı szakmát és kisiparosi jogot. 1996ban lettem nyugdíjas. Feleségem is nyugdíjas.
1984-ben is felkértek, hogy vállaljam el az egyházi elöljáróságot. Késıbb
Imre atya és Béla atya is megkért erre.
Akkor még úgy éreztem, nem tudnám elvállalni ezt a feladatot.
Mostani megválasztásom után
igyekszem minden tudásommal és igyekezetemmel „emberi alázattal” szolgálni a
Katolikus Egyházat, a rám háruló feladatot nagy szorgalommal elvégezni – az Úr
segítségével, Isten áldásával.
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AZ ÚJONNAN MEGVÁLASZTOTT EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELİTESTÜLET MEGALAKULÁSA, A TESTÜLET TISZTSÉGVISELİI, MUNKACSOPORTJAI ÉS AZOK FELELİSEI
Miután április folyamán az Egyházközségi Képviselıtestületek Szabályzatában leírtaknak
megfelelıen lezajlott egyházközségünkben az új
képviselıtestület választása és megtörtént a szavazatok összeszámlálása, Gábor atya az általunk
is közölt testületi taglistát felterjesztette a püspök
atyához jóváhagyásra. A püspöki jóváhagyást
követıen az új testület tagjai május 16-án vasárnap a szentmise keretében ünnepélyesen letették
képviselıi esküjüket.
Az eskütételt követıen az új testület elsı,
alakuló ülését május 28-án pénteken az esti
szentmise után tartotta a templomban.
Az alakuló ülésen a képviselık megválasztották a testület világi elnökét, jegyzıjét,
pénztárosát, gondnokát, gazdasági felügyelıjét,
valamint két számvizsgálóját. Megalakultak a
bizottságok, a munkacsoportok és felállt az öttagú egyházközségi tanács. Az egyes munkacsoportok feladatairól folytatott konzultációt követıen – a képviselıtestületi tagok javaslatait is
figyelembe véve – Gábor atya kinevezte a munkacsoportok vezetıit. A testület felállása a fentiek
alapján a következıképpen alakul:
elnök
Harkai Gábor plébános
világi elnök
Budavári Zoltán
egyházközségi tanács:
Harkai Gábor plébános
Budavári Zoltán világi elnök
Dr Kıvágó István jegyzı
Jordán László pénztáros
Szloboda Lajos lelkipásztori kisegítı
gazdasági bizottság:
Harkai Gábor plébános
Budavári Zoltán világi elnök
Jordán László pénztáros
Havas Vince gazdasági gondnok
Schumicky András gazdasági felügyelı
Kecskés Géza számvizsgáló
Michels Gábor számvizsgáló

temetıgondnokság:
Karvázy Szabolcs temetıgondnok
Tankó Ernı temetıgondnok helyettes
munkacsoportok és vezetıik:
liturgikus munkacsoport
Schumicky András
hitoktatási munkacsoport
Szloboda Lajos
családgondozási munkacsoport
Lantosné Megyesi Schwartz Dóra
karitatív munkacsoport
Megtért Mária Magdolna
sajtófelelıs munkacsoport
Reményi Judit
ökumenikus munkacsoport
Szloboda Lajos
programszervezı munkacsoport
Czajlik Gabriella
pályázatíró munkacsoport
Király Endre
A fentieken túl az egyházközség
képvilıtestülete 23/2010. (V.28) KT. határozatával megerısítette funkciójukban a Templomépítést Koordináló Bizottság tagjait: Gutowski
Robertet, Havas Vincét, Jordán Lászlót, Michels
Gábort és Reményi Lászlót, valamint annak vezetıjét, Schumicky Andrást.

MÉGIS
A pátyi katolikus közösség térítésmentesen terjesztett idıszaki kiadványa.
Megjelenik évente négy alkalommal.
Felelıs szerkesztı: Reményi Judit
(judit@remenyicsalad.hu)
Szerkeszti a szerkesztıbizottság.
www.ude.hu
Közösségünket érintı értékes írásokat szívesen
közlünk
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PÁTYI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
SZENT IMRE PLÉBÁNIA
Plébánia címe: 2071 Páty, Rákóczi u. 46.
PLÉBÁNOS: Harkai Gábor
Telefon: (06-26) 371-468
Mobil: +36 30 931 6530
Cím: 2093 Budajenı, Kossuth Lajos u. 25.
plébániai fogadóórák - elızetes telefonos egyeztetés szerint
KÉPVISELİTESTÜLETI TAGOK ELÉRHETİSÉGEI
NÉV
Budavári Zoltán
Czajlik Gabriella
Gutowski Robert
Havas Vince
Horváth Norbert
Jordán László
Karvázy Szabolcs
Kecskés Géza
Dr Kıvágó István
Lantosné Megyesi Schwartz Dóra
Megtért Mária Magdolna
Michels Gábor
Reményi Judit
Ribényi Orsolya
Schumicky András
Szloboda Lajos
Tankó Ernı

TELEFON
+36 20 934 8614
23 343 131
+36 20 972 4592
+36 30 991 0615
23 344 417
+36 20 520 66 04
+36 30 991 4121
+36 70 431 8686
+36 30 9412 600
+36 30 292 4001
+36 70 426 7362
+36 20 922 8095
+36 20 217 9271
+36 30 313 8386

E-MAIL
zoltanbuda@freemail.hu
gczajlik@freemail.hu
robert@gutowski.hu
havasv@freemail.hu
hnorbert2@gmail.com
laszlo.jordan@t-online.hu
szkarvazy@mac.com
kecskes.geza@hotmail.com
kovidr@t-online.hu
emesde@freemail.hu
judit@remenyicsalad.hu
ribenyi.orsolya@gmail.com
schumicky@t-online.hu
dentus@freemail.hu
tankoerno@gmail.com

KÉPVISELİTESTÜLETI PÓTTAGOK ELÉRHETİSÉGEI
NÉV
Király Endre
Polgár András
Bilik Mária
Miczinger Andrea
Dalmadi Rudolf

TELEFON
+36 30 399 8666
+36 30 457 9431
23 343 357

E-MAIL
ekiraly@gp-soft.hu
polgar.andris@gmail.com
mbilik@nagykanyar.hu
miczinger@t-online.hu
-

