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BÓLYA MÁRIA 

 

Bólya Mária vagyok, 58 éves ma-

gasépítő technikus. Pátyon 30 éve la-

kom, 5 lányom van.  

A katolikus közösséggel végigkí-

sértem az új templom és az új közös-

ség építését.  

10 éve tanítom az óvodás korosz-

tálynak a hittant, emellett a takarító-

csapat tagjaként szívügyem a temp-

lomnak mint épületnek az óvása, 

rendbentartása.  

Részt vettem a múlt évben zajló 

közösségújító folyamatban, aminek a 

hatása, remélem, lassan érezhető.  

Végtelenül hálás vagyok azért a bi-

zalomért, hogy az Atya és Ti is rám 

bízzátok az ovisokat.  

Köszönöm mindenkinek a szavaza-

tát, aki úgy érzi, helyem van a testü-

letben! 

BUDAVÁRI ZOLTÁN 

 

Budavári Zoltán vagyok, 47 éves, 

feleségemmel Krisztivel közösen ne-

veljük 4 éves kislányunkat, Zsuzsikát. 

Okleveles építészmérnök végzettség-

gel rendelkezem. Pátyon nőttem fel, 

itt jártam általános iskolába, hittanra, 

itt voltam elsőáldozó és bérmálkozó.  

Nagymamám, Ira néni közel 40 

évig volt az egyházközség kántora, 

édesapám több éven keresztül volt az 

egyházközség világi elnöke.  

Jómagam az előző ciklusban a 

templomépítő bizottságban tevékeny-

kedtem, valamint részt vettem a teme-

tői kistemplom felújítási munkáiban. 

A jövőben hasonló, illetve egyéb fel-

adatokban továbbra is szívesen se-

gédkezem. Szeretek zenélni, gitároz-

ni, énekelni, kerékpározni és focizni. 
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DR. KŐVÁGÓ ISTVÁN

Dr.Kővágó István vagyok, 56 éves orvos, 3 

felnőtt gyermek édesapja. 2001 óta élek Pátyon 

és 2005 óta vagyok megszakítás nélkül az egy-

házközség jegyzője, valamint a Pátyi Római 

Katolikus Templomért Alapítvány kuratóriu-

mának titkára. 2015-től hivatalosan is tagja let-

tem a Templomépítést Koordináló Bizottság-

nak. Gábor atya közvetlen munkatársaként 

részt veszek a Plébánia működésének koordi-

nálásában. Több állami pályázat anyagát készí-

tettem el és részt vettem az elvégzett munkák 

utómunkálataiban, a pályázati pénzek elszámolásában. Évről évre lobbizom a helyi ön-

kormányzatnál támogatásért, illetve Gábor atya megbízásából, testületünk világi elnöké-

vel közösen, képviselem Plébániánkat az Önkormányzattal folytatott egyeztetéseken. A 

támogatásokból befolyt összegek nagy segítséget jelentettek és jelentenek ma is új temp-

lomunk épülésében, illetve a temetői templom felújításában (pl. az épület külső tégla bur-

kolása és az új orgona megépítése, illetve jelenleg a temetőben álló Szent Imre műemlék 

templom külső renoválása).  

Megtiszteltetésként élem meg Gábor atya és a közösség bizalmát. 2013 óta szervezek 

adventi koncerteket plébániánkon. A sort a Szentegyházi Gyermekfilharmónia nyitotta, 

csaknem 800 fős közönség előtt. A koncerteket elsősorban evangelizációs tevékenység-

ként élem meg, mely egyben a plébánia hívei számára is segít a karácsonyi lelki készület-

ben. Évről évre sok olyan útkereső testvérünk érkezik a koncertre, aki utána a későbbiek-

ben is velünk marad. Szintén Isten kegyelmeként élem meg, hogy 2019-ben egyik fő 

szervezője lehettem új templomunk, a pátyi Szent II. János Pál templom szentelési ünne-

pének. Munkámat a fentiek szerint szeretném a későbbiekben is végezni. 

HERCZKU GYULA

 

Herczku Gyula vagyok. 1959-ben 

Nyírbátorban születtem. Nős vagyok, 

egy már felnőtt lány gyermekünk van. 

1987-ben költöztünk Pátyra. 

Szobafest -mázolóként dolgozom. 

Munkáim közé tartozik templo-

munk festése is. 
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HORVÁTH NORBERT

 

Horváth Norbert, a Baár-Madas 

Református Gimnázium fizikatanára 

vagyok. Négy felnőtt gyermek apja.  

1998-ban költöztünk ki Pátyra fele-

ségemmel és akkor még éppen igen 

kicsi gyerekeinkkel. Hamar befoga-

dott bennünket az egyházunk helyi 

közössége, amelyben akkor már ko-

moly csapat segítette papi vezetőnket.  

A bővülő egyházközségünk, még 

inkább sokasodó feladataihoz meghí-

vott képviselőségbe, azóta dolgozunk 

együtt. Most, a templomépítés után, 

sok apróbb feladat ellátásában, dönté-

sek segítésében vettem részt az egy-

házközség képviselő-testületében. 

Remélem, ezután is hasonlóan tudom 

szolgálni közösségünket. 

HURSÁN-CZÁJLIK NÓRA

 

Születésem óta Pátyon élek, csalá-

dom az egyházközség vérkeringésébe 

2001 környékén kapcsolódott be.  

Az ELTE történelem-német tanári 

szakán végeztem 2015-ben, utána a 

Zsámbéki Keresztelő Szent János Is-

kolaközpont tanáraként dolgoztam 

2019-ben kezdődő kisgyerekes élet-

szakaszomig. Részben szülői mintát 

követve – képviselői mivolttól füg-

getlenül – igyekeztem kivenni a ré-

szemet az egyházközség életéből. Ez 

a gyakorlatban közösségi események, 

programok szervezését jelentette és 

jelentené a jövőben is. 
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JORDÁN LÁSZLÓ

 

Jordán László vagyok. Feleségem-

mel és négy gyermekünkkel 2005 óta 

élünk Pátyon. Végzettségem szerint 

programozó matematikus vagyok. Je-

lenleg szoftver architektként dolgo-

zom egy nagy amerikai cégnél.  

Szabadidőmben szívesen olvasok, 

sportolok - futok, kerékpározok, síe-

lek. Családommal és baráti társaság-

ban kedvelem a szabadtűzi sütés-

főzést.  

2007-ben kerültem a Pátyi Római 

Katolikus Egyházközség képviselő-

testületébe. Azóta elsősorban a pénz-

tárosi feladatokat látom el. Új temp-

lomunk építésében - mint a Temp-

lomépítő Bizottság tagja - kezdetben 

aktívan részt vettem. A bizottsági tag-

ságomról munkahelyi és magánélet-

beli terhelések miatt később le kellett 

köszönnöm.  

Szeretném, ha az újonnan megala-

kult testület tevékenysége átlátható 

lenne a közösség részére. Továbbá azt 

is szeretném, hogy a testületnek élő 

kapcsolata legyen a közösség tagjai-

val és kiscsoportjaival, hogy közösen 

tudjuk megvalósítani terveinket. 

KARVÁZY SZABOLCS

 

1971-ben születtem. Felmenőim 

emberöltők óta Pátyon élnek, éltek, 

magam 8 éves koromig laktam itt, 

majd hazatértem, amikor családot 

alapítottam. 

25 éve vagyok házas, 6 gyerme-

künk van. 

Két ciklusban voltam már tagja a 

képviselőtestületnek. 

Ez évben püspök atyától átvehetem 

a világi kisegítő megbízást. 

,,Civilben” üzemeltetéssel, értéke-

sítéssel foglalkoztam, foglalkozom. 

Emberi kapcsolataim meghatározói 

létemnek. 
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KATONA MÁTÉ

 

Katona Máté vagyok, 1987.08.16-án 

születtem Csornán. Egy rábaközi kis 

községből, Szanyból származom. 

Középiskolába a győri Apor Vil-

mos Katolikus Iskolaközpontba jár-

tam, vele párhuzamosan elvégeztem a 

Győri Kántorképzőt, ahol 2006-ban 

sikeres kántorvizsgát tettem. 

Egyetemre szintén Győrbe jártam, 

mérnök informatikus szakra. Jelenleg 

szoftverfejlesztőként dolgozom Pes-

ten. 

A célom, hogy segítsem a tanács-

adó testület munkáját, hogy együtt 

egy élő, jól működő egyházközséget 

teremtsünk meg. 

KIRÁLY MÓNIKA

 

„Az élet olyan talentum, amelyet 

azért bíztak ránk, hogy átalakítsuk, 

megsokszorozzuk, s ajándékba adjuk 

másoknak.” Szent II. János Pál 

2002 óta élünk férjemmel és öt gyer-

mekünkkel Pátyon. Családunkkal a plé-

bániai közösség életében 15 éve veszünk 

részt. A zsámbéki Keresztelő Szent János 

Iskolaközpont pedagógusaként elsősor-

ban a hitoktatás, gyermekek evangelizá-

ciója és az édesanyák imaközösségeinek 

az életben tartása mellett érzek magam-

ban elhivatottságot. 

Hitoktatói tanulmányom során szerzett 

gyakorlatorientált tudásomat a közösség 

javára kívánom fordítani. A 6-14 éves 

tanulók hitoktatása 10 évvel ezelőtt a plé-

bániai közösségektől átkerült az oktatási  

intézmények feladatai közé, ezzel egy 

nagy űrt hagyva a közösségben megélt hit 

lehetőségeiben.  

Fontosnak tartom, hogy a Pátyon élő 

katolikus családok gyermekei – függetle-
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nül attól, hogy hova járnak iskolába – 

templomunkat, közösségünket sajátjuk-

nak tekintsék. Örömmel tapasztalom, 

hogy a Baba-Mama Kör, amit pár éve 

alapítottunk néhány lelkes anyukával, 

egyre több új gyermekkel, lelkes szülővel 

bővül.  

Szeretném, ha a nagyobb gyerekeket is 

be tudnánk vonni a közösségi progra-

mokba, ezért igyekszem a jövőben is 

többféle korosztálynak szóló, változatos 

programokat szülőtársakkal együtt meg-

szervezni (gyermekzarándoklat, gyerme-

kek keresztútja, gyermek rózsafüzér 

imádság, Ta-Ki játék, Szent II. János Pál 

életével megismertetni az iskolás gyer-

mekeket). 

MICZINGER ANDREA

 

Miczinger Andrea vagyok. 1967-

ben születtem Budapesten. 1996 óta 

élünk Pátyon. 3 fiatal felnőtt gyermek 

édesanyja vagyok. Jelenleg a Ha-

gyományok Házában dolgozom ügy-

viteli területen. 

2010 óta vagyok a képviselőtestület 

tagja. 2015 óta a számvizsgáló bizott-

ság tagjaként a gazdasági felügyeletet 

is ellátom. A havi pénzügyi elszámo-

lásokban segítek. 

Szívesen végzek sekrestyési, eskü-

vők, keresztelők körüli teendőket. A 

templom takarításában havi rendsze-

reséggel részt veszek. 

Tagja vagyok a közösség család-

csoportjának, az Édesanyák Imái 

keddi csoportjának vezetője vagyok. 

REMÉNYI JUDIT

 

1964-ben születtem Budapesten, a 

fővárosban nőttem fel. Férjemmel 

1996-ban költöztünk Pátyra. Itt nevel-

tük fel öt, ma már nagykorú gyerme-

künket. 

Angol-orosz szakos középiskolai 

tanári diplomával és hitoktatói vég-

zettséggel rendelkezem. Pedagógus-

ként dolgozom az érdi Marianum 

Gimnáziumban. 
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A pátyi egyházközségben ideérkez-

tünkkor befogadó közösségre talál-

tunk, melyben kiköltözésünk óta ott-

hon érezzük magunkat. Ugyanez idő 

óta kötődünk a Magyar Schönstatt 

Családhoz. Ez utóbbiban jelenleg a 

vezetői kör tagjaiként a családcsopor-

tokért és a régiókért viselünk felelős-

séget. 

A pátyi egyházközség képviselőtes-

tületének 2005 óta vagyok folyamato-

san tagja. Az évek során férjemmel 

együtt  sok és sokféle tevékenységben 

– lelki és közösségi programok szer-

vezése, gyakorlati tennivalók – vállal-

tunk részt. Testületbe kerülésem óta 

állandó feladatom a ’hirdetések keze-

lése’: összegyűjtése, egyeztetése, 

formába öntése és a hirdetőtáblák 

’karbantartása’, valamint plébániánk 

lapjának a Mégisnek a szerkesztése. 

Az adódó és rám szabott feladatokat 

továbbra is szívesen vállalom a kö-

zösség szolgálatában – amennyiben 

erre felhatalmazást kapok a képvise-

lő-testület tagjaként is. 

SADECKY ILONA

 

Sadecky Ilona vagyok. Férjemmel 

gyermekeinket Pátyon neveltük fel.  

28 éve vagyok az egyházközösség 

aktív tagja, 6 éve az egyházközség 

testületének tagja. 

Hátrányos helyzetű családokat tá-

mogató alapítványnál dolgozom. 

SCHUMICKY ANDRÁS (SZEPI)

 

Azon családok közé tartozunk, akik 

mindig a lakóhelyükön levő plébáni-

án igyekeznek megélni hitéletüket. 33 

évig a zugligeti Szent Család plébáni-

án nevelkedtem, jelentős részben 

Kozma Imre atya kezei alatt, ahol 

megtapasztalhattam a közösségépítést 

és annak megtartó erejét. 1995-ben 

költöztünk Pátyra, és feleségemmel 

elhatároztuk, hogy az itteni közös-
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séghez csatlakozva igyekszünk a ta-

pasztalatainkat átadni és minden 

erőnkkel szolgálni. 1997-től, Kertész 

Imre atya megjelenése óta tagja va-

gyok az egyházközségi tanácsnak, 19 

éven keresztül a templomépítő bizott-

ság vezetője voltam, célunk a csapat-

tal a közösség és a templom folyama-

tos építése volt. A templom felépítése 

óta a gondnoki teendőket, az üzemel-

tetést igyekszem ellátni önkéntesen 

(fűnyírás, nyitás-zárás, technikai 

problémák megoldása), valamint a 

liturgikus eseményeken igyekszem a 

hátteret biztosítani. Feleségem csak-

nem 20 éve templomunk sekrestyése. 

6 gyermeket neveltünk fel, akikből 

négyen az új templomunkban kötöt-

tek szentségi házasságot. Jelenlegi 7 

unokánkból hatan ide járnak rendsze-

resen szentmisére. Igyekszünk min-

den szentmisén és liturgikus esemé-

nyen időben jelen lenni. Szívesen 

szolgálnám továbbra is a közösséget 

lehetőségeim és legjobb képességeim 

szerint. (Bővebb információ: 

www.schumickyandras.hu) 

SCHUMICKY PÁL

 

Schumicky Pál vagyok, felesé-

gemmel és 3 gyermekemmel Pátyon 

élek, hivatásomból fakadóan keresz-

tény vállalkozó vagyok. A közösség-

hez 1995 óta tartozom, amikor szüle-

immel Pátyra költöztünk. Itt nőttem 

fel gyermekként a közösséggel 

együtt, a templom építését közvetlen 

közelről figyelhettem, és fiatal társa-

immal együtt részt vettünk minden-

ben, amiben tudtunk. Itt bérmálkoz-

tam és itt tartottuk az esküvőnket fe-

leségemmel 2015-ben. Lelki életemet 

a schönstatti közösség nagyban támo-

gatta. Helyi kisebb közösségünket 5 

házaspárral egységben alkotjuk, erről 

a 2020-as Mégis karácsonyi számá-

ban írtunk bővebben feleségemmel. 

Fontosnak tartjuk a nyári egyházkö-

zösségi tábort és annak lelki vonula-

tát. Feleségemmel a mindennapokban 

éljük szeretetben az ökumenét és 

gyermekeink ebben a légkörben nö-

vekszenek. Tagja vagyok 2013 októ-

bere óta a rózsafüzér társulatnak. 

Mindig fontosnak tartottam a litur-

gia szépségét, a közösség alkotó ere-

jét, a közös hálaadást és az új embe-

rek befogadását. Amikor házasságunk 

első éveiben a városban laktunk, fele-

ségemmel megtapasztaltuk a helyi 

plébánián a liturgiának a különös 

szépségét, valamint azt, hogy ismeret-

lenként, helyi gyökerek nélkül mily 
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nehezen fogadnak be bennünket, ha 

egyáltalán befogadnak. 

Sok mindent megtapasztaltam itt és 

máshol, rengeteg jó dologgal talál-

koztam, valamint kívülállóként né-

hány nehézséggel is szembesültem. 

Egyházközösségi képviselőként fon-

tosnak tartanám, hogy közösen a tes-

tülettel, Gábor atya és Laci atya veze-

tésével célokat tudjunk kitűzni, hogy 

hova szeretnénk eljutni és fejlődni. 

Sokáig a templom felépítése volt egy 

nagy közös cél, ami sok embert fel-

őrölt. Most is szükségünk van egy 

célra, hogyan tudjuk a Mennyei Ki-

rályságot építeni, ami a lelkek király-

sága, s nem kőből és malterból áll. 

Ennek mérőszáma számomra a lelkek 

sokasága. 

Fontosnak tartom a közösségeink 

mély megismerését és segítését. Fon-

tosnak tartom papjaink iránymutatá-

sát, vezetését, munkatársként való 

támogatásukat. Fontos, hogy a veze-

tőket támogassam és képviseljem, 

hogy kapocs legyek számukra, akár 

információval, hogy kihez mivel tud-

nak fordulni. Fontosnak tartom, hogy 

a hitből fakadóan, a közösséget alkot-

va, mindez szolgálattá és cselekvéssé 

változzék. A szinódusi felhívás szá-

momra fontos iránymutatás, aminek 

fényében szívesen dolgozom a közös-

ségünk fejlődéséért képviselőként az 

elkövetkező 5 évben. Ezen imának 

részletével zárom soraimat: 

“Add, hogy megtaláljuk benned az 

egységet, hogy együtt haladhassunk 

az örök élet felé, és ne térjünk el az 

igazság útjától, sem attól, ami he-

lyes.” 

TEMESSZENTANDRÁSI GÁBOR

 

Temesszentandrási Gábor vagyok, 

46 éves, négy fiú édesapja. Andi fele-

ségemmel és az évek során gyarapo-

dó családunkkal 15 éve vagyunk a 

pátyi közösség tagjai.  

Közösségbeli szolgálatban főleg 

Andi kórustagsága és a fiúk ministrá-

lása útján vagyunk jelen. 

Személyes érdeklődésem és elhívá-

som a közösségben leginkább a fiatal 

korosztályok, valamint a személyes 

problémákkal küszködők támogatása 

felé fordul.  

Kedvelem a kiscsoportos beszélge-

téseket, csendes elmélkedéseket, a 

természetjárást. 
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Ilyen irányokban törekednék tevé-

kenykedni, tiszteletben tartva a szük-

ségleteket, a már kialakult szerepeket 

és a kötelezően ellátandó feladatokat. 

Alakuljon bárhogyan is, azt várom 

magamtól, hogy szeretettel és türe-

lemmel járjak tovább a Jóisten által 

számomra kijelölt úton. 

THER TAMÁS

 

Ther Tamás vagyok, 4 gyermekes 

édesapa. 2018-ban költöztünk Pátyra, 

negyedik gyermekünk már itt szüle-

tett. Építészmérnökként végeztem, 

tartószerkezetek tervezésével foglal-

kozom, egyetemen oktatok és kuta-

tok. 

Gyerekkoromtól kezdve a 

Schönstatti lelkiséghez kötődök, ko-

rábban annak egyik ifjúsági közössé-

gét vezettem. Feleségemmel, Zsuzsi-

val jelenleg a közösség vezetőségé-

ben szintén a fiatalokért dolgozunk. 

Fontosnak tartom, hogy a pátyi kö-

zösség időről időre megünnepelje azt 

a csodát, hogy új templomunk van. 

Szép volna megtalálni a módját an-

nak, hogy hálát adjunk mindazok 

munkájáért, akik -helyenként egy-

mással harcolva, de mégis közösség-

ben - felépítették, vagy rendszeres 

szolgálatukkal fenntartják a templo-

mot. Otthont adtak és adnak ezáltal 

egyre bővülő, egyre színesedő egy-

házközségünknek. 

Fontos számomra, hogy a szentmi-

séken kívüli időkben lehetőséget ad-

junk az egyéni ötleteknek, hogy a kö-

zösség használja a templom tereit: 

beimádkozza, programokkal megtölt-

se, gyermekeink számára is otthonos-

sá tegye. A közelmúlt tapasztalata is 

azt mutatja, hogy az egymásért vállalt 

szolgálat frissé, lendületessé, vonzóvá 

tudja formálni közösségünket. 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI VÁLASZTÁS 2022 

 

A választás időpontja: 2022. május 21-22. 

szombat és vasárnap - a szentmisék alkalmával. 

 

Ha valakinek a jelöltekkel kapcsolatban jogos kifogása van, még a választás 

időpontja előtt Gábor atyának jelezheti írásban. 

 

A jelöltlistán szereplő nevekből a választás alkalmával 

a szavazólapon 14 nevet kell megjelölni. 

 

Szavazatunk akkor lesz érvényes, ha 14 vagy kevesebb jelöltre szavaztunk. 

Amennyiben a szavazólapon 14-nél több nevet jelölünk,  

szavazatunk érvénytelen. 

 
A testületnek választás nélkül – tisztségéből adódóan – tagja: 

Dr. Németh László atya 

Dr. Szloboda Lajos lelkipásztori munkatárs 

Lantosné Megyesi-Schwartz Dóra karvezető 

Rájuk nem kell és nem is lehet szavazatot leadni. 

 

MÉGIS 
A pátyi katolikus közösség térítésmentesen  

terjesztett időszaki kiadványa. 

 

Felelős szerkesztő: Reményi Judit 

(judit@remenyicsalad.hu) 

www.ude.hu 

Közösségünket érintő értékes írásokat szívesen 

közlünk 

A kiadványt támogatta:  

Miniszterelnökség  

(NEA-KK-19-N-0079) 

Páty  
Római Katolikus Plébánia 

 

Képviseli: Harkai Gábor plébános 

 

Székhely: 2071 Páty, Munkás tér, hrsz.: 884/5. 

Telefon: (06-26) 371-468 

Adószám: 19835972-1-13 

Bankszámlaszám:  

CIB Bank: 11103303-19835972-36000001 

Email: titkar@ude.hu 


