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PPÁÁTTKKAAII  

HHÍÍRREEKK  

Pátkai Hírek XXI. évf. 3. szám    2011. október 

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA 

                     MEGHÍVÓ 

Tisztel Pátkai Lakosok! 

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepén 
tartandó megemlékezésünkre, melyet a képviselő-testület körösfői meghívása miatt  
idén  2011. október 19-én 16:30-kor tartunk a Vak Bottyán téri szoborparkban. 

 

Október 6. ─ Az aradi vértanúk emléknapja 
 
Két hónappal a világosi fegyverletétel után, 1849. október  
6-án Aradon kivégezték a szabadságharc tizenhárom honvéd 
vezetőjét. A szabadság mártírjai évekig jeltelen sírokban 
nyugodtak. Az aradi vértanúk kivégzésének napját 2001-ben 
nemzeti gyásznappá nyilvánították.  
De kik is voltak ők? Tizenkét honvéd tábornok – Aulich Lajos, 
Damjanich János, gróf Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich 
Károly, Lahner György, gróf Leiningen-Westerburg Károly, 
Nagysándor József, gróf Poeltenberg Ernő, Schweidel 
József, Török Ignác és Vécsey Károly – és egy ezredes, 
Lázár Vilmos. 
Aulich Lajos német polgári család sarja, Damjanich János 
szerb katonacsaládból származik, gróf Dessewffy Arisztid 
magyar nemesi család gyermeke, Kiss Ernő magyar-örmény 
származású, Knézich Károly horvát család gyermeke, Lahner 
György német polgári családból származott, gróf Leiningen-
Westerburg Károly német főnemesi család sarja, Nagysándor 
József magyar nemesi családból származott, gróf 
Poeltenberg Ernő osztrák nagybirtokosok gyermeke volt, 
Schweidel József német polgári származású, Török Ignác 
magyar kisbirtokosi család gyermeke és Lázár Vilmos 
magyar-örmény családból származott.  
A tizenhárom vértanú közül tehát három volt teljesen magyar. 
És mégis mindannyian letették az esküt Magyarországra, 
vállalták a harcot az elnyomó Habsburgok ellen, pedig nem 
voltak született magyarok! De kit nevezhetünk, mondhatunk 
magyarnak? Szerintem az a magyar, aki annak érzi magát, 
aki úgy gondolkodik, és ami a legfontosabb, hogy úgy 
cselekszik!  
A német és szláv származású főtisztek magyaroknak 
vallották magukat, Magyarországot a hazájuknak tekintették 
és nemcsak szóban, hanem tettekkel is. Életüket adták az 
országért. 

Mindenféleképpen meg kell még 
említenem gróf Batthyány Lajost. Az ő 
kivégzése politikai gyilkosság volt. Ferenc 
József útjában állt, „bűne”, hogy ő volt 
Magyarország első alkotmányos 
miniszterelnöke. 
Fontosnak tartom, hogy e hős férfiak 
áldozatát megőrizzük, és példaképként 
állítsuk áldozatukat a mai felnövekvő 
generáció elé. Hazafiak voltak ők, 
többségük még csak nem is 
Magyarországon születtek, de vérüket 
adták a magyar szabadságért. 

Demeter Zoltán 

Palágyi Lajos: Az aradi vértanúk 

Szabadságharcunk letűnt napvilága, 
Te vakító nap a század delén, 

Nem pazaroltad sugarad hiába, 
Bár vak sötétbe halt meg az égi fény, 
Eszméiden nem győzött az enyészet, 
Örökbe hagytad Hallhatatlan részed’, 

Fényeddel fényt hint kereső századokra 
A tizenhárom vértanú alakja. 

S ők élni fognak, élni mindörökkön, 
Szent lesz, örökké szent a sírgödör, 

Amíg az eszmény ki nem hal a földön, 
Míg magyar szellem még magasba tör, 

Az igét, melyért éltet áldozának, 
Szívébe írták az egész hazának, 

Utódtól fogja hű utód tanulni: 
Hogyan kell élni, s hogy lehet meghalni.
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Kedves Pátkaiak, 

Felkérést kaptam az újság szerkesztőségétől, hogy a most 
megjelenő kiadványban pár szóban foglaljam össze, mi is történt 
kicsiny falunkban. El is kezdtem összegyűjteni az elmúlt időszak 
történéseit és végiggondoltam, mit fogok megosztani az 
érdeklődőkkel. 

Írni akartam a nyári rendezvényeinkről, megköszönve a sok-sok 
munkát és segítséget az egyes események szervezőinek. Írhattam 
volna a pályázataink valós helyzetéről, az elért sikerekről, 
kudarcokról, arról, hogy milyen szép lett a Kossuth utca felújított 
része, hogy hogyan újítjuk meg a közmunka programmal  
a buszmegállóinkat, vagy hogy a tervek szerint hogyan költözik  
a könyvtár az iskolaépületbe. De természetesen írni kellett volna  
a csatorna alakulásáról, hogy rendben teljesítjük fizetnivalóinkat 
és hogy szépen készül a faluban lévő vezeték, és a tervek szerint 
még idén részeket aszfaltoznak vissza a Kossuth utca és  
a Fehérvári út egyes szakaszain. 

De ahogy elkezdtem írni mai cikkemet, be kellett látnom, hogy 
nem tudok ezekre a dolgokra koncentrálni, miközben fejben a 
készülő önkormányzati törvény tervezetét próbálja a Hivatal 
értelmezni. Baj lesz ebből, folyamatosan ez az érzése az 
embernek…  

A kormány az „alaptörvény asztalával” betette a lábát a 
hivatalokba. Nem tudom, hogy Önöknek van-e már Alaptörvénye 
és Nemzeti Hitvallása? Keressék a Hivatalban, már zsebfüzetben 
is kapható, és „ingyen” az állam finanszírozza a mi adóinkból. No 
de visszatérve az eredeti gondolatomhoz: akkor ha már van 
asztal, van szék,- alakul ez -, le is írták gyorsan a tervezet 
fogalmazói, hogy az önkormányzat vagyona na nem ám Pátka 
községé és a helyieké - azaz a közösségé -, hanem a nemzeti 
vagyon része (tudják: ilyen volt az a sok magángyár is, mint a 
Videoton, meg repülőtér, meg vasút stb.) - és mint ilyen vagyon, 
természetesen térítésmentesen elvehető az önkormányzattól. 
Most azok, akik ’89 előtt szocializálódtak, rögtön rá is vághatnák, 
hogy ez intézményesített államosítás; de hát ami a nemzeté, az a 
nemzeté - azt nem lehet államosítani, csak a helyére kerülnek 
végre a dolgok. Ezután tovább olvasva rájön az ember, miért is 
nincs szüksége arra a vagyonra az Önkormányzatnak? Hát mert 
hivatal nélkül mit is kezdene vele, parlagon meg már miért 
hagynák? Ja, ha még nem hallotta volna valaki, a terv szerint 
3000 fő alatt nincs hivatal, majd lesz valamiféle körjegyzőség, meg 
egy számítógép a hivatalban, mármint az épületben. Ember? Na, 
az nem, talán majd egy adminisztrátor, ha esetleg valaki nem 
értene a géphez. Majd a „közös hivatalban”, meg majd a 
”járásban” ott lesz ember is, jegyző is. Mi is csatlakozunk majd 
valahová, mondjuk Székesfehérvárhoz. Apropó: próbált már valaki 
a székesfehérvári jegyzőnél ügyet intézni? No, az lehet, hogy nem 
lesz olyan, mint nálunk… De hát mindenki próbáljon szerencsét és 
mondjuk adjon be egy építési engedélyt… No de mért is akarna 
ügyet intézni a polgár, hiszen törvényben azt is megfogalmazták, 
hogy hogyan:  

„8.§ (1) A helyi választópolgárok a helyi önkormányzás alanyaként 
kötelesek: a) öngondoskodással enyhíteni a közösségre háruló 
terheket, képességeik szerint hozzájárulni a közösségi feladatok 
ellátásához”. Azaz: segíts magadon, az Isten is megsegít, és fizess, amikor kell.  

De fejleszteni is egyszerű lesz: kitaláljuk mondjuk, hogy építünk egy másik ravatalozót. És akkor a képviselő-testület döntése 
után majd a kormány rábólint, hogy mehet-e. Máskor meg majd a kormány megmondja, hogy mit kell kötelezően 
megvalósítanunk. A tervezetre természetesen rá van írva, hogy a kormány álláspontját nem tartalmazza. De félő. hogy ez az 
önkormányzati törvény nemsokára valósággá válik, és ezzel egy olyan falurombolási korszak kezdődik el, amelyet még el sem 
tudunk képzelni. Pedig a magyar vidék nélkül ennek az országnak nincs felemelkedése, boldogulása. Én már csak remélem, 
hogy „(…) ész, erő és oly szent akarat”, van elég ott fenn a fejekben, mert „még jőni kell, még jőni fog egy jobb kor…” 

 
Nagy Dániel, polgármester

 
Kis politikai gazdaságtan 

FEUDALIZMUS: Van két tehened. Az "uraság" elvesz tőled 
egy kevés tejet adó fejében. 

IDEALISTA SZOCIALIZMUS: Van két tehened. Az állam 
elveszi tőled és berakja a közös istállóba, a többiek tehenei 
közé. Neked törődnöd kell az összes tehénnel, cserébe az 
állam ad egy kevés tejet. 

BÜROKRATIKUS SZOCIALIZMUS: A teheneidet egy volt 
csirketenyésztő gondozza, neked viszont azokkal a 
csirkékkel kell foglalkoznod, akiket az állam a 
csirketenyésztő polgártól vett el. Az állam annyi tejet és 
tojást ad, amennyire a törvények szerint szükséged van. 

FASIZMUS: Van két tehened. Az állam elveszi őket, megbíz 
a gondozásukkal. Cserébe vásárolhatsz a tejből. 

IDEALISTA KOMMUNIZMUS: A két tehened közös a 
szomszédaiddal. Te és a szomszédod egyfolytában azon 
veszekedtek, ki a "tehetség" és ki a "nélkülözhetetlen". 
Eközben, mivel senki nem dolgozik, éhen hal a tehén, így 
senki nem kap tejet. 

SZOVJET KOMMUNIZMUS: Két tehened van. Bár te 
gondozod őket, de az állam elveszi az összes tejet, te 
viszont annyit lopsz vissza belőle, amennyit csak tudsz, és a 
feketepiacon értékesíted. 

PERESZTROJKA: Van két tehened. Te gondozod őket, de a 
maffia elveszi az összeset. Viszont annyit szerzel vissza 
belőle, amennyit tudsz, és eladod a legális piacon. 

KAMBODZSAI KOMMUNIZMUS: Van két tehened. Az állam 
lefoglalja mindkettőt, és lelő téged. 

DIKTATÚRA: Van két tehened. Az állam lefoglalja őket, 
téged pedig besoroz katonának. 

TISZTA DEMOKRÁCIA: Van két tehened. A szomszédod 
meg kijelöli azokat, akiknek adhatsz tejet. 

REPREZENTATÍV DEMOKRÁCIA: Van két tehened. A 
szomszédod kiválaszt olyanokat, akik megmondják, ki 
kaphat tejet. 

BÜROKRÁCIA: Van két tehened. Az állam megszabja, hogy 
mikor etetheted és fejheted őket. Fizet érte, hogy ne fejd 
meg őket, majd amikor úgy gondolja, akkor lelöveti az 
egyiket, a másik tejét pedig kiönteti a csatornába. A tehén 
lelövéséről mindenféle nyomtatványokat kell kitöltened. 

KAPITALIZMUS: Nincsen egy tehened sem. A bank nem ad 
kölcsönt tehén vásárlására, mivel nincsen egyetlen tehened 
sem fedezetként. 

TISZTA ANARCHIZMUS: Két tehened van. Ha a tejet nem 
olcsón adod, akkor a szomszédod megöl és elveszi őket. 

ANARCHO-KAPITALIZMUS: Van két tehened. Eladod az 
egyiket és veszel egy bikát. 
 

SZÜRREALIZMUS: Van két zsiráfod. Az állam arra kötelez 
téged, hogy vegyél tangóharmonika órákat. 
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A Vak Bottyán téri parkfelújítási pályázat 

Önkormányzatunk még 2008 folyamán pályázatot nyújtott be 
a Vak Bottyán téri park felújítására. A pályázat hosszas 
elbírálását követően 2011-ben kaptunk értesítést arról, hogy  
a pályázat nyertes lett. 
Ezt követően a testületnek azzal a helyzettel kellett 
szembenéznie, hogy a pályázat ugyan 100%-os támogatású, 
azonban a támogatás csak a beruházás nettó összegére 
terjed ki, mely 16 millió forintot tesz ki, azonban a beruházást 
terhelő ÁFA összegét, mintegy 4 millió forintot az 
önkormányzatnak saját költségvetéséből kellene biztosítania. 
Emellett, mivel a 20 milliós beruházási összeg már eléri a 
közbeszerzési értékhatárt, közbeszerzési eljárást kellene az 
önkormányzatnak lefolytatnia, melynek díjai egyrészt tovább 
növelik a költségeket, másrészt ezáltal valószínűsíthető, hogy 
nem pátkai vállalkozás tudja megvalósítani a beruházást, 
hiszen a beszerzési kiírásban nincs mód olyan feltétel 
előírására, mely a helyi vállalkozásoknak kedvez. 
Tekintettel arra, hogy az önkormányzati költségvetés nem 
rendelkezik olyan tartalékokkal, mely lehetővé tenné az ÁFA 
és a felmerülő további költségek megfinanszírozását, ezért a 
testület többségi döntésével a pályázat visszautasítása 
mellett döntött azzal a kitétellel, hogy a park felújítása 
továbbra is kiemelt feladat, és a közmunka program 
segítéségével, a helyi adottságok felhasználásával, és a 
lehetőségekhez mérten a következő évi költségvetésbe 
betervezésre kerül a feladat. 
A döntést követően azonban azzal a helyzettel is szembesült 
az önkormányzat, hogy a visszautasító döntéstől függetlenül 
nincs lehetőségünk a pályázat megvalósítására, ugyanis a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal értesítést küldött 
arról, hogy a pályázati rendszerbe benyújtott regisztrációnk 
nem megfelelő, így jelenleg nem vehetjük igénybe  

a vidékfejlesztési pályázatok forrásait. A problémát az okozza, 
hogy korábban az Önkormányzat került regisztrálásra,  
a Polgármesteri Hivatal adataival (adószám stb.). Sajnos  
a szükséges adatok az Önkormányzatnál továbbra sem állnak 
fenn, ezért először törölni szükséges az Önkormányzat 
regisztrációját, majd helyes adatokkal regisztrálni kell  
a Polgármesteri Hivatalt (mely október közepén sikeresen 
megtörtént). Ez sajnálatos módon valóban túlzott és 
érthetetlen bürokráciának tűnhet, de az uniós források 
rendszere sosem volt egyszerű, és még mindig jobb most 
szembesülni egy ilyen hibával, mint adott esetben később, 
egy már megvalósított pályázatot követően egy esetleges 
visszafizetési eljárásba kerülni. 
Annak érdekében azonban, hogy a jelenleg futó pályázati 
körből se maradjon ki településünk, a Diák és Ifjúsági 
Sportegyesület (DISE) és a Pátkai Református Egyház 
közreműködésével 3 pályázatot is sikerült benyújtani, melyek 
mindegyike sikeresen szerepelt az első fordulóban: 

- Gárdonyi Gáza Szabadtéri Teátrum (a DISE 
közreműködésével) 

- Gárdonyi Géza Szabadtéri Teátrum 
Rendezvényközpontja (a DISE közreműködésével) 

- Codex Pátka „920 év a helyek lábánál” (A Pátkai 
Református Egyház közreműködésével). 

Segítségüket ezúton is nagyon köszönjük, és bízunk benne, 
hogy a második fordulóban is sikerrel szerepel mindhárom 
pályázat. Ennek érdekében az eljárási díjak fedezésére az 
önkormányzat anyagi támogatást nyújt a benyújtó 
szervezeteknek. 

dr. Dávid-Nagy Krisztina 

 

Népszámlálási tájékoztató 

2011. október 1-jén népszámlálás kezdődött, amely október 31-ig 
tart.  
A népszámlálás végrehajtását az Országgyűlés által elfogadott 
törvény rendeli el. Az adatszolgáltatás minden kérdésre kötelező, 
kivételt képeznek ez alól az anyanyelvre, a nemzetiségre, vallásra, 
egészségi állapotra, fogyatékosságra vonatkozó kérdések, 
amelyek szenzitív (érzékeny) kérdések, így ezekre a válaszadás 
önkéntes. 
 A kötelező adatszolgáltatás megtagadása a törvény szerint 
szabálysértés. 
A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása szerint amikor a 
számlálóbiztos becsönget, saját biztonságuk érdekében 
győződjenek meg róla, vajon igazolványán az a név és sorszám 
szerepel-e, mint az adatszolgáltatói boríték bal felső sarkán. És ha 
igen, úgy kérjük, fogadják bizalommal a számlálóbiztost, 
közreműködésükkel segítsék munkáját! 
Községünkben a következő személyek kaptak számlálóbiztosi 
megbízást:  

• Ódor Józsefné 
• Ódor Zsuzsa 
• Hajdú Andrásné 

• Lejer Lászlóné 
• Dávid Ilona 
• Ugronitz Szilvia 

Felülvizsgáló: Rekettyei Ildikó 

Kérem, hogy a népszámlálás során a községben a népszámlálási 
munkát végző számlálóbiztosokkal működjenek együtt, tegyenek 
eleget előírt adatszolgáltatási kötelezettségüknek! 

Köszönettel:      
 Járfás Péterné, jegyző 

EU Élelmiszersegély Program 
 
Az Európai Unió által finanszírozott EU Élelmiszersegély 
Programot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
szervezi. Településünk 2010 őszén csatlakozott a 
programhoz. Községünk a Katolikus Karitásszal, a 
projekt egyik segélyszervezetével vette fel a kapcsolatot. 
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy csak katolikusok 
részesülhetnek az adományokból. A karitász lényege az 
önzetlen, szolgáló szeretet, amely nem nézi a 
felekezethez való tartozást.  
Az élelmiszereket előállító vállalkozásokat az MVH 
közbeszerzés útján választotta ki, a 2011-es II. forduló 
nyertes feldolgozói befejezték az élelmiszerek 
beszállítását, 5 868 tonna élelmiszer került a 
segélyszervezetek raktáraiba. A programban közel 2600 
település vesz részt.  
A segélyből részesülők listáját Pátka község 
egészségügyi és szociális bizottsága állította össze, ezt 
folyamatosan frissítjük, aktualizáljuk. Évente kétszer, 
tavasszal és ősszel kapunk élelmiszeradományokat. 
A tavaszi osztáskor 91 család kapott 
élelmiszercsomagot. Minden jel arra utal, hogy ez egy 
hosszútávú, gyümölcsöző kapcsolat lesz a Katolikus 
Karitásszal. 
Ha valaki tud a környezetében olyan személyről vagy 
családról, aki igényelné a segítséget, kérem jelezze az 
önkormányzatnál. Végül szeretném megköszönni a 
segítők áldozatkész munkáját.    

 
„Minden, amit tesztek, szeretetben történjék.” 

(1 Kor 16, 14) 
Demeter Zoltán 
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Tisztelt Szülők! 

A 2011/12-es tanévkezdéssel ismét felszínre kerültek a gyermekek iskolába járásával korábban kialakult problémák, melyek  
a közlekedéssel és az iskolai (igazolatlan) hiányzásokkal kapcsolatosak. 
Felhívom figyelmüket arra, hogy a tavalyi évben történt törvénymódosítás következtében, ha a tanköteles gyermek  
a közoktatási intézmény kötelező tanórai foglalkozásairól 10 órát igazolatlanul mulaszt, akkor a közoktatási intézmény 
igazgatójának jelzése alapján a gyermek lakó-, vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője 
gyámhatóságként eljárva felhívja az iskoláztatási támogatás jogosultját a várható következményekre. Az adott tanévben 
igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás után - amennyiben a védelembe vétel még nem áll fenn - 
a jegyző elrendeli a gyermekvédelembe vételét, továbbá a teljes összegű iskoláztatási támogatás felfüggesztését. 
Sajnos az elmúlt tanévben már több szülő/ gondviselő megtapasztalta, hogy az eljárás során nemcsak a támogatás 
felfüggesztésére került sor, hanem a szabálysértési törvény alapján a szülő vagy törvényes képviselő a közoktatási 
törvényben meghatározott kötelezettségek elmulasztása miatt szabálysértési eljárás alá került, ahol 50.000 forintig 
terjedő pénzbírsággal sújtható. 
A szabálysértési eljárás során hozott jogerős döntések a központi szabálysértési nyilvántartásba kerülnek bevezetésre.   
A központi nyilvántartás egységesen tartalmazza minden szabálysértési hatóság által megállapított szabálysértési 
szankcióra és annak végrehajtására vonatkozó adatokat.  Az adatokat a büntetést vagy intézkedést megállapító 
határozat jogerőre emelkedésétől számított három évig kezelik.  
Ezért kérem a tanköteles szülőket, hogy a gyermekek hiányzása esetén az iskola által megszabott határidőben igazolják  
a hiányzásokat, és beszéljék meg gyermekeikkel az esetleges igazolatlan hiányzások jogkövetkezményeit. Amennyiben  
a hiányzásokkal (annak igazolásával) probléma merülne fel, úgy az adott intézmény igazgatóját vagy az osztályfőnököt 
szíveskedjenek felkeresni. 

A másik kardinális kérdés a buszon történő utazással kapcsolatos.  

Az elmúlt időszak tapasztalatai szerint több gyermek nem tartja be a buszon történő utazás szabályait. Az Önkormányzat 
lehetőségéhez mérten próbálja segíteni a szülőket azzal, hogy a gyermekek minden nap eljussanak az oktatási intézménybe, 
és onnan haza is jussanak. Sajnos iskolajáratot nem sikerült beindítani, ezért a helyközi járaton tudnak csak utazni  
a gyermekek.  
A Képviselő–testület a 2011. szeptemberi iskolakezdéstől 2 fő buszkísérőt biztosít, valamint megalkotta az iskolás gyermekek 
utazásával kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló 10/2011.(VIII.24.) számú rendeletét. A rendeletben 
szabályozásra kerültek a biztonságos utazás megvalósulását szolgáló, valamint a bejáró tanulók utazási költségeinek 
finanszírozásáról szóló rendelkezések, a buszkísérők alkalmazásának szabályai, a betartandó magatartási szabályok, 
és a szabályok be nem tartásának jogkövetkezményei. 
A jegyzőhöz szeptember elseje óta több panasz érkezett . A panaszok kivizsgálása megkezdődött, a leggyakoribb magatartási 
gondok az utasok zavarása, lármázás, szemetelés, buszkísérő sértegetése, szúró eszköz használata, galacsindobálás, 
reggelizés (kakaós csiga maszatolás), verekedés, randalírozás. 
Az elkövetett magatartások miatt az önkormányzat a jegyzővel és a rendőrséggel együttműködve próbálja a szabályok 
betartatását biztosítani, és a rendet fenntartani. A Képviselő-testület a rendelkezésére álló lehetőségeket figyelembe véve 
közmeghallgatást tartott, melyre a szülőket meghívta, azonban a meghirdetett napirendi pontra nem jöttek el.  
Így marad a jogi út, melynek során a napokban azon szülők, akiknek gyermekeivel probléma volt első körben felszólító levél 
útján értesülnek az eljárás megindításáról, majd eredménytelenség esetén szabálysértési eljárás keretében történik  
a felelősségre vonásuk, melynek vonzata a fentiekben vázolt szabálysértési nyilvántartásba történő bejegyzés. 
Ezért kérem a szülőket, hogy a gyermekekkel beszélgessenek el, hívják fel figyelmüket a szabályok betartására, és  
a magatartási szabályok megsértése esetén várható következményekre. 

Pátka község jegyzője 
 

Közös dolgaink 3. 
 
Közmeghallgatás – 2011. 06. 01. 
Sajnos alig volt érdeklődő, összesen 
talán ha húszan voltunk. Ez nagyon 
nagy baj. Ennyire nem érdekelnének 
senkit helyi dolgaink? Értem én, hogy 
mindenki a saját dolgával van elfoglalva 
és van elég baja. De ez azért mégis 
kevés. Igazából ez azért baj, mert 
megszűnik a társadalmi kontroll. Ha a 
törvényes lehetőségeket sem 
használjuk ki, úgy a mindenkori vezetés, 
fent és lent, úgy érzi, hogy szabad a 
pálya. Érdekes, hogy a boltban, a 
buszon és számos helyen van 
véleményünk, kritikánk. Akkor a 
hivatalos helyen miért nem állunk elő a 
farbával? Talán csak akkor jó valami, ha 
balhé van? Hol vannak a Pátkáért oly 
lelkesen tenni akarók, magukat a 
pátkaiak képviselőjének nevezők? 
Érzésem szerint nem tanulunk saját 
hibáinkból soha. Mert nem a dolgok 

után kell menni, hanem elé. Közösen az 
ilyen alkalmakat megragadva kell 
beszélni közös dolgainkról. Tudom én, 
hogy elfásultunk, belefáradtunk abba a 
sok hazugságba és becsapásba, 
amiben részünk volt. De értsék meg, a 
saját dolgainkat senki sem oldja meg 
helyettünk! És ezek a dolgok az 
otthonainkba is begyűrűznek, ott vannak 
nap mint nap. Visszasírhatjuk a múltat, 
az akkori nyugalmat, ha nyugalomnak 
hisszük, de nem jön vissza soha többé! 
Ma falunkban a bezárkózás, az 
összetartás hiánya dominál. Csak 
rajtunk múlik, lesz-e változás, vagy sem. 
A jelen és a jövő olyan lesz, amilyenné 
mi tesszük. Ez a mi felelősségünk. 
Hiába zárkózunk be, fordulunk befelé, 
leszünk, vagy vagyunk pesszimisták, ez 
a világ ilyen, benne az életünket csak mi 
alakíthatjuk, tehetjük elviselhetővé. 
A nyári programok és a civilek - 2011. 
07. 26. Egész nyári programot szervez 
az Önkormányzat. Ez jó. A kérdés csak 

az, hogy valóban eljönnek-e a pátkaiak? 
Mert el kell jönni, ott kell lenni. A családi 
napon együtt lehet az egész család. 
Milyen egyszerűnek tűnik, mégis a 
mindennapokban milyen nehéz. A 
családi nap nagyon sikeres volt. 
Gratulálok a civil szervezeteknek a 
szervezéshez. Rácáfoltatok, valóban 
történt valami. Külön gratulálok a 
sportkörnek, többen voltak kint, mint egy 
meccsen.  
A hetényi gyerekek meghívása pedig 
igazán jó ötlet volt. Kétségtelen, hogy 
valami megmozdult, ha gyengén is a 
civil életben. Beszélni kell az örökifjú 
nyugdíjasokról, hiszen mindig, 
mindenben lehet számítani rájuk. Sokat 
emlegetjük más települések sikereit, 
pedig a titok egyszerű: összefogás és 
együttgondolkodás. Nálunk ez ritka, 
inkább az irigység, az örökös kifogások 
a jellemzőek. Csak akkor eredményes 
egy falu és a civilek, ha a lakosság 
partner ebben. Ha szerveznek valamit, 
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elmegyünk, érdeklődünk, segítünk. Újra 
felajánlom, hogy hívjanak! Megyek, 
segítek és minden civil kezdeményezést 
bizonyos határokon belül a testületben 
is támogatok. Elmaradásunk nagy, csak 
a megváltozott szemlélet segíthet! Ha 
nem, ez a falu soha nem tud előre lépni. 
Gyermek foci 
Ma (2011. 06. 20.) kimentem megnézni 
az U13-as csapat edzését. Nagy 
élmény volt. Ennyi sugárzó arcot, 
mozogni vágyó gyereket nagyon jó látni. 
És sokan helybeliek! Minden 
elismerésem azoké, akik nem hagyták, 
hagyják, hogy ezek a gyerekek 
elkallódjanak. Szabadidejüket 
feláldozva edzést tartanak, foglalkoznak 
a gyerekekkel. A szülők, sőt a 
nagyszülők is figyelemmel kísérik a 
foglalkozásokat. Ez még nagyszerűbb. 
A sport közösségre nevel, egészséget 
ad. Sokkal több segítséget kell adni 
ezeknek a korosztályoknak. Van, volna 
tehát feladat. Mert nem beszélni kell 
arról, hogy így meg úgy a gyerekek, 
meg az ifjúság. Hanem tenni, áldozni 
kell. Mégpedig pénzt, sokszor nem is 
keveset. Mert a gyerek igenis jó 
befektetés, ami megtérül. Baj, hogy 
Pátkán ezt nem így látjuk sokszor!  
2011.07.04. 
A kulturálatlanság, bunkóság ékes 
bizonyítéka amit tapasztalok, hogy a 
hirdető táblákról letépik a kihelyezett 
hirdetéseket. Valakik ezzel 
szórakoznak? Különösen a régi orvosi 
rendelőnél. Vajon miért pont ott? Hiába, 
nehéz a társadalom többségéhez 
igazodni. 
A másik dolog a közterületen történő 
alkoholfogyasztás. Persze hogy senki 
sem törődik vele. Egyesek úgy vedelik a 
sört a bolt előtti parkban, ahogy belefér. 
Teszik tüntetőleg, lám én ezt is 
megtehetem. Csak akkor érdemes 
rendeletet alkotni, ha be tudjuk 
TARTATNI. Ha nem, csak kinevettetjük 
magunkat.  
2011.07.26. 
Nagyszerű hely lenne a sportöltözővel 
szemben a gátoldal, rendbe kellene 
tenni, mivel  ott egész nyáron lehetne a 
füvön focizni. Esetleg még koncerteket 
is lehetne szervezni. Igazi természetes 
környezet. Sajnos a tó adta 
lehetőségeket az elmúlt húsz évben 
sem tudtuk kiaknázni. Voltak jó 
elképzelések, de azok elszálltak, mint a 
füst. Nem mindig lehet a pénzhiányra 
hivatkozni, kibúvót keresni. 
Világos, hogy nem könnyű dolog 
harcolni széllel szemben… De sok 
olyan van, mint ez a pálya, amit mi 
magunk egy kis szervezéssel, munkával 
meg tudnánk csinálni. Mellette számos 
dolgot lehetne telepíteni, mint ahogy volt 
is és van is. Egy kulturált, szép 
környezet kialakítható lenne. 
Lakáseladás, park pályázat - 
2011.07.28. 
Semmiképpen sem támogatom a 
szolgálati lakás eladását. Mégpedig 
azért, mert semmi sem indokolja. 

Legalábbis én nem tudok olyan 
kifizetési kötelezettségről, melyet nem 
tudunk teljesíteni. A döntés szerint 
céltartalék lesz a pénz, le kell kötni. Na 
de építeni, ennyiből? Van még kifizetni 
valónk a csatornánál, de ott ez bagó! 
Most nem szabad eladni, csak ha 
muszáj! Muszáj? Nem tanulnak 
képviselőtársaim a múlt hibáiból? 
Természetesen a többség 
megszavazhatja, de vállalja-e rossz 
döntést a jövőben is? Ráadásul bagóért 
eladni? A képviselők nem örökre kapták 
a mandátumot és nem azért, hogy 
elherdálják a KÖZVAGYONT, hanem 
azért, hogy gyarapítsák azt. Vannak 
helyzetek, amikor nincs más megoldás, 
el kell adni valamit, hogy kifizessünk 
valamit. Pályázati önrészt, tartozást, stb. 
Ez most nem áll fenn? Vagy csak én 
nem tudom? 
A park pályázat 
Oly sok év után végre ez a kis falu is 
nyer valamit: tizenhatmillió forintot. 
Óriási pénz egy parkra. De végre mi is 
nyerünk. Hogy vannak vele 
vesződségek, hogy utófinanszírozású, 
hogy az áfát nem kérhetjük vissza? 
Igaz. Hogy bekerül kb. négymillióba 
saját erőből? Igaz. Hogy az 
utófinanszírozás és maga az Unió 
lassú? Igaz. Hogy az Unió szigorúan 
ellenőriz, megszámol minden térkövet? 
Igaz. De ma csak így lehet pályázatot 
nyerni, csak így lehet előre lépni. Az 
elmúlt húsz évben Pátka nagyon 
lemaradt. (Ezen a csatorna megépítése 
sem változtat). Már a huszonnegyedik 
órán is régen túl vagyunk. Csak okos 
gazdálkodással, gyakran fájó 
áldozatokkal lehetne előrehaladni. De 
ez mindig elmaradt, nem volt elég 
akarat a képviselőkben, és a lakosság 
passzivitása sem kényszeríttette ki a 
fejlődést. Így jutottunk el odáig hogy 
most nyerünk egy kis pénzt és 
megfelelő gondolkodás nélkül néhány 
hét alatt eldönti a többség, hogy nem 
kell a nyert összeg. Aztán új és új 
pályázatokról hallunk. Ezt beadjuk így 
és így. Minek? Megnyerjük és az 
aktuális testület lemondja? Hogy a 
civilek száz százalékos támogatást 
nyernek? Igaz. De nem nyernek, vagy 
nem tudjuk előfinanszírozni, stb. Kifogás 
mindig van. Így és ezért nem jutunk 
sehova. Sajnos. 
Ebbe a sorba tartozik, de a jó oldalon az 
a hír, hogy a Református Egyház is 
nyert egy kis pénzt. Jelen állás szerint a 
tisztelendő úr nem ijedt meg a 
feladattól, nem mondja vissza a nyert 
pénzt. Sőt, áttörésnek mondja! És igaza 
van! Ez valóban áttörés, mert csak 
akarattal, elszántsággal lehet célt érni! 
Persze nem árt a kapcsolat, a jó 
pályázat, a koncepció sem. Számomra 
ilyen kicsi és mégis milyen nagy a 
különbség! Hajrá Pista, csak így tovább! 
Fogathajtás - 2011.07.31. 
Július 30-án igazán nagy siker volt a 
fogathajtás megyei versenye. Nagyon jó 
reklámja volt a falunak. Csak gratulálni 

tudok azoknak a lelkes szervezőknek, 
akik összefogtak és időt, energiát nem 
sajnálva létrehozták ezt a napot. Ugye, 
hogy lehet? Ugye, hogy van értelme? 
Sokan támogatták anyagilag a 
rendezvényt, hiszen pénz nélkül nem 
megy.  Van érdeklődés, van fantázia, 
van valódi eredmény. Lehet, hogy a 
lovas társadalomban van az igazi 
esély? Én csak gratulálni tudok nektek, 
bebizonyítottátok, hogy van itt mit 
keresni, csak akarni kell. Így tovább!  
Püspöki látogatás -- 2011. 08. 07. 
Nagy dolog, hogy egy ilyen nagy 
egyházi méltóság eljön egy ilyen 
viszonylag kis gyülekezethez, egy kis 
faluba. Nem tisztem mindenről írni, 
biztos megteszi más, mégis akiben van 
egy kis hit, annak csodálatos, felemelő 
érzés egy ilyen nagy tiszteletnek 
örvendő atyafi meghallgatása. 
Elismerésem mindenkinek, aki e nap 
szervezésében, lebonyolításában részt 
vett. 
Árkok, utak, külterület - 2011. 08. 15. 
 Nagyon sok helyen kitisztították az 
árkokat, mert a csatornafektetés közben 
betemették. 
Eddig megúsztuk, nagy esőknél nem 
volt komoly baj. Bár egyszer régen több 
fal bedőlt, pince is dőlt össze, stb, csak 
ezt már elfelejtettük. Ez baj. Nagyon 
komolyan és szigorúan kellene venni az 
árkok tisztítását, az átereszek 
karbantartását. Mind az 
ingatlantulajdonosnak, mind az 
önkormányzatnak. Ebben is nagy a 
lemaradás. A baj egyszer jön és akkor 
hiába sírunk! 
Az útjainkról beszélni is nehéz, mert 
gyakorlatilag nincsenek. A csatornázás 
előtt is katasztrofálisak voltak, most 
meg! Talán jó hír - bár nem hivatalos -, 
hogy a közútkezelő komoly pénzt fordít 
az út felújítására, és igen szigorúan 
ellenőrzi a csatornázás utáni 
helyreállításokat is. Az együttműködés 
példás a kivitelező és az út tulajdonosa 
között, ezt én is tapasztaltam. De ez 
csak a Kossuth és a Fehérvári utca, mi 
lesz a többivel? Nehéz, rengeteg pénzt 
igényel, de tény, hogy meg kell oldani . 
A külterületi utak semmit nem változtak. 
Az ott élők nehéz hónapok elé néznek 
sajnos! Pátkán mindig is éltek családok 
a falun kívül. Tehát ez nem egy újszerű 
helyzet. A Termelőszövetkezet 
megszűnése óta kevés előrehaladás 
történt. Ők is adót fizető emberek, 
akiknek legalább ez járna. Egyelőre ez 
van. Szó volt összefogásról, közös 
munkáról, és mi van? Sokat járok 
kerékpáron ezeken a területeken, hát 
volna mit tenni az adóforintokért. Az 
augusztus 24-i ülésen beszéltem a 
problémáról, a válasz alapján sötéten 
látom a jövőt. 
Szeretném megköszönni Gelencsér 
József  úrnak az önzetlen munkáját, 
amivel egy aranyos padot készített a 
fehérvári úti buszmegállóba. Sokan 
követhetnék a példáját, hisz nem egy 
igazán jó képességű mester él a 
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faluban. Így is lehetne szebbé tenni a 
falut. Persze volt már, aki tett is. Akinek 
nem inge, ne vegye magára! Én ezúton 
köszönöm neked, Józsi. Isten tartsa 
meg jó szokásod, és kívánok sok 
boldogságot neked és családodnak. 
2011. 08. 19. 
Énekkar – 2011.08.20. 
Megdöbbentett, hogy nem énekelhettek, 
jobban mondva nem volt szükség az 
énekükre augusztus 20-án. Hogy nem 
fér bele a műsorba, netán az egyház 
falai közé csodás hangjuk, énekük? Ezt 
ki döntötte el? Hallotta már őket? Tudta, 
hogy mit, hogyan akartak énekelni? 
Nem hiszem! Szégyen, hogy ez 
megtörténhetett. Igen, elfogult vagyok 
velük, mert annak idején egy kis közöm 
volt ahhoz,  hogy elindult ez a kis 
társaság. De azóta sokat tettek, akkor is 
ott voltak, amikor senki más. Akkor is, 
meg bármikor, amikor kellett. No, nem 
kaptak ők valami óriási támogatást, 
nem! Általában azt sem, amit kértek. 
Pedig a Rózsa Fesztivált is felvállalták. 
Vagy talán az a cél, hogy mindenki 
kedvét vegyük el??? Ezúton kérlek 
benneteket, ne adjátok fel!  
Rózsa Fesztivál –2011.08.28. 
Immár hatodszor rendezték meg. 
Gratulálok mindenkinek, aki szervezte, 
tett érte. A fenti énekkarral kapcsolatos 
véleményemet erősíti meg ez az 
esemény. Örülök annak is, hogy a 
képviselőtestület elfogadta a 
javaslatomat, és a nyári programokra 
tartogatott pénzből biztosította az 
amúgy előre tervezett utcabált. 
Egyébként érdemes elgondolkodni 
azon, hogy ez a rendezvény legyen a 

jövőben egyfajta falunap is. (Nagyon 
tetszett a „Most múlik pontosan” című 
nóta a Quimby-től). 
Felhívás! Ha már Rózsa Fesztivál, 
vegyen, aki csak teheti két-három tő 
rózsát az ősz folyamán és ültessük ki 
házaink elé az utcára!!! Olyan lepusztult 
a közterület, dobjuk ezzel fel! 
Kíváncsian várom és figyelem, hányan 
követik példámat. Aki többet is tenne, 
jelentkezzen nálam. Tudják, hol lakom. 
Aki nem tudja, annak tájékoztatásul 
leírom, hogy a számom:  
06 30 757 50 11. 

Temetők 
Azt mondják, hogy őrült vagyok, hogy 
miért foglalkozom a temetőkkel, és 
egyáltalán jól van az úgy, ahogy van. Ez 
nem igaz. De nem kell meggyőznöm 
senkit, csak nézzenek körül, bármerre 
járnak, mennyivel rendezettebbek, 
szebbek mindenütt a sírkertek. Nekünk 
ez így is jó? Sajnos úgy tűnik, hogy 
igen. Néhány lelkes ember még nem 
adta fel. Vajon meddig bírják még? És 
hol vannak a többiek, az Önkormányzat, 
a civil szerveződések (Pátkáért 
egyesület   stb.) Igen,  újra és újra duma 
van, tett nincs. 
Ma, szeptember 12-én kaptam a hírt  
a falugondnoktól, hogy mindkét temetőt 
lekaszálták. Ennek örülök. Ilyen Pátkán 
még SOHA nem történt. Higgyék el, ez 
lenne a normális, a természetes. 
Köszönjük! 
Szüreti felvonulás - Nagy örömmel 
töltött el, hogy az idén is volt. Minden 
elismerésem a szervezőké, a 
résztvevőké. 

Ez az esemény is jelzi, hogy ha 
lappangva is, de vannak, akik 
mocorognának ezért a faluért. Éppen 
ezért kell, kellene újra gondolni, 
szabályozni a civil mozgalmak 
támogatását. Sajnos ebben sem 
hisznek nekem, hogy lehet ezt 
másképp, jobban megoldani.  
Ma reggel munkából jövet láttam a 
berényi busz balesetét Csalánál. Óriási 
szerencse, hogy nem volt sérült. Erről 
jut eszembe, gondolunk-e néha arra, 
hogy mekkora felelősség van a 
sofőrökön? Ugye nem? Reggel 
felszállunk, rögtön bealszunk, és 
minden oké. Pedig mögötte akár 
hatvan-hetven ember is utazik, és ha 
baj van, a balhét mindig ő viszi el! S 
ahogy ebben az országban szokás, ha 
már nincsenek megfizetve, akkor 
legalább becsüljük meg őket. Én 
mindenesetre köszönöm nektek, hogy 
vigyáztok rám. Jó utat nektek, nekünk!  
 
Szeretném megköszönni Oláh 
Tamásnak, hogy látva a sok szemetet a 
temetőben, markolójával elhordta. Eddig 
is sokat segített, tett, remélem, hogy a 
jövőben is számíthatok rá. Hát most újra 
ennyi a közös dolgaink, amik vannak és 
lesznek. Én pedig, amíg lehet, amíg 
hagyják, mindig leírom a véleményemet, 
mert a szó elszáll, de az írás 
megmarad. Egy másik írásból vett 
gondolattal zárom soraimat: ”Minden 
kormány a javunkat akarja, de mi nem 
adjuk neki!” 

Maradok tisztelettel: ifj. Hollósi Dezső

 
A Vak Bottyán tér 6. szám alatti szolgálati lakás eladásáról 

A testület 2011. szeptember 28-i ülésén döntött a Vak Bottyán 
tér 6. szám alatti szolgálati lakás adásvételét rögzítő 
szerződés tartalmának elfogadásáról, és megbízta a 
Polgármestert a szerződés aláírására. 

A döntés előzményeként korábban már határozat született a 
lakás meghirdetéséről, valamint ingatlanbecslő szakember 
felkéréséről is azt követően, hogy a lakás jelenlegi bérlője 
jelezte az önkormányzat felé vásárlási szándékát. 

A testület több körben vitatta meg az eladás 
szükségességének kérdését, meghallgatta a jelenlegi bérlőt 
is, és a következő indokok alapján hozta meg többségi 
döntését: 

- az ingatlan fenntartási költségei lényegesen 
magasabbak,   mint a befolyó bérleti díj, különös tekintettel 
arra, hogy a közlejövőben (1-2 éven belül) a lakhatóság 
további biztosítása érdekében jelentős, több milliós összeget 
kitevő felújítási munkálatok elvégzése válik szükségessé, 
melyet a bérleti díjból finanszírozni töredékében sem 
lehetséges. 

- a jelenleg futó szennyvízberuházás keretében 
felmerültek olyan többletköltségek, melyek korábban nem 
kerültek betervezésre, így például a Honvédségnek fizetendő 
területhasználati díjak, szolgalmi jogok díjai stb. A lakosságtól 
befolyó önerő, a pályázati forrás és a felvett hitel nem biztos, 
hogy fedezetet tud nyújtani ezen extra költségekre, ezért egy 
tartalékalap képzése szükséges, ezt biztosítaná az ingatlan 
eladásából befolyt összeg.  

 

Ez az összeg egy elkülönített számlára kerül, és csak abban 
az esetben kerülne felhasználásra, amennyiben a fent 
részletezett költségek az eddigi forrásokból nem 
rendezhetőek. Amennyiben pedig nem kerül felhasználásra, 
abban az esetben új szolgálati lakás vásárlására/építésére 
kerül felhasználásra (reményeink szerint pályázati lehetőség 
bevonásával). 

Mindezek alapján a testület a pénzügyi bizottság szakmai 
döntésének bevonásával, valamint az ingatlan-szakértői 
becslés adatai alapján az eladás mellett döntött. Az eladási ár 
az ingatlannak az önkormányzat vagyonleltárában szereplő 
értéke, vagyis 6.335.902 Ft. Tekintettel azonban arra, hogy az 
értékbecslő véleménye alapján az ingatlan forgalmi értéke 
4.950.000 forint terheletlenül, üres állapotban, míg a 
költségalapú értékelés alapján (vagyis a bekerülési értéken) 
5.342.000 forintot ér, ezért az önkormányzat 835.902 Ft 
letelepedési támogatást nyújt a vevőnek, melynek ellenében a 
vevő vállalja, hogy 5 évig nem adja el az ingatlant.  Ez 
hatalmas összegnek tűnhet, azonban látnunk kell, hogy az 
önkormányzathoz befolyó vételárösszeg így is 5.500.000.-Ft, 
amely az értékbecslő által megadott áron bőven felül van, 
továbbá az önkormányzat által feladott ingatlanhirdetésre a 
jelenlegi bérlőn kívül más nem jelentkezett, így jobb árat más 
sem ajánlott az ingatlanért. A szerződés tartalma 
természetesen nyilvános, azt az önkormányzatban bárki 
megtekintheti (a vevő személyes adatai kivételével, ezek 
adatvédelmi okokból nem nyilvánosak).  

 
dr. Dávid-Nagy Krisztina 
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Nem könnyű! 
 
Kedves pátkai lakosok! Eltelt egy év az újonnan megválasztott képviselő-testület ciklusából, és azt kell, hogy mondjam, nem 
könnyű a helyzetünk. Lelkiekben fel voltunk készülve a legrosszabbra és majdnem azt is kaptuk:  

- egy hiányos csatornázási projektet,  
- egy gondokkal és büntetésekkel terhelt ravatalozót,  
- egy környezetszennyeződéssel sújtott Belmajort,  
- egy megnyert parkpályázatot, amelynek az önerejét sem tudjuk biztosítani, 
- egy használhatatlan, átláthatatlan önkormányzati épületet omladozó-düledező falakkal, 
- egy húsz éve nem rendszerezett irattárat, 
- használhatatlan közutakat,  
- és számos hiányt az önkormányzat határozataiban. 

A panaszáradatot még folytathatnám, de mi azt vállaltuk, hogy a helyükre tesszük a dolgokat és jelenleg ezen az úton 
haladunk. Az első siker számomra az, hogy csillapodtak a kedélyek a választások előtti időszak óta. A második pedig, hogy 
majdnem mindenki megtalálta a helyét és a feladatát a testületben és azt jól végzi. A testületi ülések „mesedélutánjait” lassan 
felváltja a határozott, átgondolt, lényegre törő és felelősségteljes döntések sora. A csökkentett létszámú képviselői apparátus 
miatt több teendő hárul egy-egy képviselőre (természetesen csak azokra, akik vállalják is azokat). Lehetséges, hogy keveset 
beszélünk és írunk a feladatainkról, de ez is azt mutatja, hogy csak annak van ideje beszélni és írni, aki nem sok érdemleges 
munkát végez. Azt gondolom, hogy talán túl vagyunk a nehezén és pozitív a mérlegünk. A kommunikáció terén még van hová 
fejlődnünk, de ez a feladatok között sajnos csak sokadik a sorban.  

A szociális bizottság elnökeként úgy látom, hogy a tavalyi évihez hasonló számú és típusú kérelem érkezik felénk. Sajnos azt is 
látom, hogy bizottságunk a legtöbb esetben anyagi forrás hiánya miatt utasítja el a kérvényeket és a szociális rendelet  alapján 
csak a legkirívóbb eseteket tudjuk pozitívan elbírálni (ld. 1/2011. (I.26.) számú rendelet a szociális igazgatás és szociális 
ellátások helyi szabályzásáról). 

Nagyon nehéz üres zsebbel és felhalmozott kölcsönökkel gazdálkodni, de ha a csatornázási projektet tekintjük, akkor a négy 
település közül a Pátkai Önkormányzat teljesíti a legjobban a pénzügyi ütemezést.  

Végezetül a Székesfehérvár Város és Térsége (Pátka, Pákozd, Seregélyes) Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési 
Önkormányzati Társulás küldötteként szeretném tájékoztatni a lakosságot a kivitelezés jelenlegi állapotáról: 

Megépített és minősített csatorna hosszak és bekötések 2011. augusztus 31-ig: 
 

Település Gerinccsatorna (fm) Bekötővezeték (fm) Bekötés (db)  Település Lefektetett 
gerinccsatorna 

(fm) 
Székesfehérvár 12.290 5.959 798  Székesfehérvár 16.974 
Pákozd 8.463 1.575 175  Pákozd 9.648 
Pátka 6.870 3.779 405  Pátka 7.934 
Seregélyes 7.895 5.021 558  Seregélyes 8.375 
Összesen: 35.518 16.334 1.936  Összesen: 42.932 
 
 

Település Előlegszámla 1. részszámla 2. részszámla 3. részszámla Összesen 
Székesfehérvár 369 484 953 132 012 977 143 714 598 *214 716 660 859 929 188 
Pákozd 171 617 396 102 104 256 *102 331 536 *145 347 856 521 401 044 
Pátka 60 712 178 60 350 881 *28 068 068 *45 754 762 194 885 889 
Seregélyes 157 564 989 33 145 871 61 482 087 *113 800 147 365 993 094 
Összesen: 759 379 515 327 613 985 335 596 289 519 619 425 1 942 209 215 
* Részelőleg levonva. 
 

ifj. Nánási László 

A Pátka Kultúráért Közalapítvány hírei 
 

Hosszú évek tétlenségét követően a Polgármester Úr és a képviselőtestület elgondolása alapján a Pátka Kultúráért 
Közalapítvány 2011-ben újraindítja, felújítja működését. A pátkai önkormányzat képviselőtestülete a hatékonyabb működés 
érdekében a kuratórium létszámát 10 főre emelte. Az új kuratórium tagjai - figyelemmel a településünkön tapasztalható igen 
aktív és széleskörű civil aktivitásra - kivétel nélkül valamely civil szervezet ajánlásával kerültek megválasztásra. Reményeink 
szerint az új kuratórium biztosítani tudja a jövőben az alapszabály szerinti hatékony és törvényes működést. 

A képviselő-testület elhatározásával összhangban, a közalapítvány vezetőségének eltökélt szándéka, hogy a civil szervezetek 
támogatásán túlmenően minél több pályázati lehetőséget önállóan megragadjon. Ennek érdekében nem késlekedünk a 
szükséges regisztrációk- és egyéb adminisztratív teendők elvégzésével. Segítve a helyi civil vezetők munkáját, a kuratórium 
első döntései között szerepelt az utófinanszírozott pályázatok lehetővé tétele. 

A folyamatos munka megkezdése előtt egy kellemetlen feladata is van a vezetésnek. Sajnálatos módon az alapítvány éveken 
keresztül nem tett eleget az adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségeinek, így ezeket a problémákat mindenképpen 
orvosolni kell. 

Dávid Csaba 
kuratóriumi elnök 
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Nyugdíjas Híradó 

 

Tisztelt nyugdíjas társaim! 
 
A Klub az alapszabályban leírtak alapján tevékenykedik, mint 
mindig. A vezetőség számot ad az eltelt időszakról községünk 
lakosai számára. 
Az utolsó jelentkezésünk óta sikerült egy felejthetetlen „Tópartit” 
rendezni, ahol egy mindenki számára ízletes halászlét készítettek 
a horgász ismeretekkel rendelkező klubtagok. Külön köszönetét 
fejezi ki a vezetőség a főzőbrigádnak. 
Az éves programunknak megfelelően a tervezett társadalmi 
tevékenységünknek eleget téve végrehajtottuk 
az orvosi szolgálati lakás kerítésének festését. Köszönetemet 
fejezem ki ezúton is azon klubtagoknak, akik rész vállaltak a 
munkában. Külön köszönet hölgytagjainknak, akik meglepték a 
festőket tízóraival, nagyon jól esett a zsíros kenyér. 
Szeptember: kirándulással egybekötött, a testvér-települési 
tagokkal közösen sikerült eljutnunk a komáromi melegvizes 
fürdőbe, ahol tagjainkkal, barátainkkal közösen kellemes egész 
napos programot töltöttünk el. 
Nagy tisztelettel jelentjük, hogy Klubunk létszámra 5 fővel 
gyarapodott. Ezúton mondok köszönetet az új belépőknek, akik 
vállalták, hogy a közösségi élet hasznos tagjai lesznek. Az 
alapszabályt megismerve jöttek közénk. A vezetőség aktív 
klubéletet, kreativitást és hasznos, egészségben eltöltendő hosszú 
életet kíván mindnyájuknak. 
Október: Megemlékeztünk az Idősek Világnapja alkalmából 
kortársainkról. Ez alkalomból az óvodások verssel, énekkel 
köszöntöttek bennünket. Megható érzéssel, könnyes szemekkel 
hallgattuk a kicsinyeket. Az egész klubtagság köszönetét fejezi ki 
az óvodai pedagógusoknak a kicsik felkészítéséért. 
A Gárdonyi Géza emléktábla koszorúzását hajtja végre a klub 
tagsága az író halálának évfordulója (október 30.) alkalmából.  
A megemlékezésre szeretettel hívunk minden érdeklődőt. 
31-én elhunyt kortársakról emlékezünk meg a klubnap keretében. 
November: a tervben szereplő névnapra készülünk, ahol a tagság 
névnaposait köszöntjük Dori Horváth Béla nosztalgikus zenéje 
mellett. 
Orvosi előadást hallgatunk meg háziorvosunk szervezésében az 
idősebb korosztály érintő gondokról, problémákról. 
Szellemi vetélkedőt tartunk, ahol megdolgoztatjuk 
agytekervényeinket. Mint mindig, most is kellően felkészült 
levezetővel. 
Készülünk a Mindenki Karácsonyára, annak hagyományait 
elevenítjük fel. 
Készülünk továbbá az év végi zárásra és a következő, 2012-es évi 
program elkészítésére, valamint az eltelt évről szóló közgyűlési 
beszámolóra. 
 
Tisztelt olvasók! Röviden ennyi tájékoztatatást kívánt a vezetőség 
adni. A Klub továbbra is nyitott és várja azokat, akik szeretik a 
közösségi életet és elfogadják alapszabályunkat. 

  
A vezetőség nevében:  

Gács János, a Nyugdíjas Klub elnöke 

 
 

Idősek köszöntése 
 
Az október 1-jei Idősek Világnapja alkalmából szeretettel köszöntjük településünk valamennyi idős 
lakóját! Kívánunk mindannyiuknak jó egészséget, tartalmas nyugdíjas éveket! Ezúton köszönjük a 
Nyugdíjas Klub munkáját is, mellyel tartalmas programokat szerveznek idős lakóinknak, és számos 
hasznos társadalmi tevékenységben vállalnak részt. Isten éltesse Önöket sokáig! 

Pátka Község Önkormányzat képviselő-testülete 

Idősek világnapjára 
 

Kedves idősödő és idős sorstársaim, tisztelt olvasó! 

Október 1-je, az Idősek Világnapja alkalmából  
a Nyugdíjas Klub tagsága nevében köszöntjük Önöket. 
Az elmúlt időt ne nézzük tétlenül, mert az öregedés ellen 
nemcsak szabad, hanem kell is harcolnunk. Hogyan? 
Válasszunk szabályokat, melyeket tartsunk is be, hátha 
segítenek mindennapjaink vidámabb, célszerűbb 
elviselésében. 
Ne féljünk a haláltól, ne is gondoljunk rá túl sokat! 
Fékezzünk meg minden haragot és felindulást, és azt se 
kívánjuk, hogy körülöttünk napról napra minden tökéletes 
legyen. Ne viaskodjunk örökösen a világgal. 
Szeressük a fiatalságot, segítsük a nálunk idősebbeket 
és az elhagyatottságban élőket. 
Ne legyünk féltékenyek senkire, és ne akarjunk senkin 
bosszút állni, mert a gyűlölet méregként tárolódik 
szervezetünkben és a külsőnket is elcsúfítja. 
Igyekezzünk barátkozni, beszélgessünk el az 
embertársainkkal könnyedén. Sétálgassunk sokat, ha 
tehetjük a zöldövezetben, a játszóterek környékén, ez 
segít, hogy ne csak önmagunkkal foglalkozzunk, sokkal 
kiegyensúlyozottabbak leszünk testben és lélekben 
egyaránt. 
Ha lehetőségünk engedi, utazzunk, ismerjük meg szép 
országunk még nem látott tájait, kövessük a médiát, mert 
a jól értesültség fiatalít bennünket. Igyekezzünk széppé 
tenni környezetünket. 
Ha az ember megöregszik, többnyire még van ideje, de 
egyre kevesebb az ereje. Tud gondolkodni, de egyre 
kevésbé tud cselekedni. Fogynak barátai, ismerősei, ha 
eltávozik házastársa, magára marad, csökkenhet az 
életkedve és nem utolsó sorban életereje. 
Hogy ezeket elkerüljük, fogadjuk meg Albert Schweitzer 
nekünk írt szép sorait: 
Senki sem attól öregszik meg, mert rengeteg év van 
mögötte. Akkor öregszünk csak meg, amikor búcsút 
mondunk az ideáljainknak. Az évek során bőrünk 
ráncosodik, a lelkesedésről lemondva pedig a lelkünk. 
Gondok, kétségek gyötörnek bennünket, s a hosszú-
hosszú évek, melyek földre sújtják a fejet és porig 
alázzák a tántoríthatatlan lelket. 
„Annyira maradsz fiatal, amennyiben bizalmad van, és 
olyan öreg leszel, amennyire kétségbe esel. Annyira 
maradsz fiatal, amennyi a reményed, és olyan öreg vagy, 
amennyire elcsüggedsz.  
Ameddig a világ az emberek és a végtelen szépségének, 
örömének, merészségének, nagyságának és hatalmának 
üzenete eléri a szívedet, addig fiatal vagy.  Amikor 
szárnyaid ellankadnak, és szíved belsejét a 
pesszimizmus hótakarója és a cinizmus jégpáncélja 
borítja be, akkor csakugyan megöregedtél.” 
E gondolatokkal kívánunk minden sorstársunknak és a 
tisztelt olvasónak jó erőt, egészséget, kitartást a 
felsoroltakhoz. 

A Nyugdíjas Klub tagsága - Pátka, 2011.10.04. 
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Búcsú Gondnok Testvérünktől Alapító elnökünk, Gyuszi bácsi emlékére! 

„Elmegyek ahhoz, aki küldött engem!” (Jn. 16,5) Ez volt a 
napi Ige a református kalauzban akkor, amikor megkaptam a 
hírt, hogy Busi Istvánné Kati testvérünk hosszabb 
betegséggel való küzdelem után letette lelkét Megváltó 
Urunk kezébe. Nem először tette ezt, hiszen hosszú kereső 
korszak után már letette életét Krisztusa kezébe 
megtérésekor, mely másik gyülekezetben történt, de része 
volt benne az előző lelkipásztor szolgálatának is. Én már úgy 
ismertem meg őt, mint aki az evangélium embere. Mint 
akinek egyik legnagyobb öröme, amikor azt látja, hogy a 
gyülekezet betölti missziói küldetését egy-egy élő Igét hirdető 
lelkipásztor meghívásával, evangéliumi alkalom 
megszervezésével. Szívügye volt a látogatás, de egészsége 
gátolta benne. Megbízható, egyenes ember volt, ezt a régi világ 
értékrendjét hordozó otthonból hozta. Ami a szívén volt, tudni 
lehetett, hogy előbb-utóbb a száján is ott lesz. Az ember nem is 
gondolja, mekkora érték valaki, akivel tisztában lehet lenni.  

Megbízható volt, ösztönösen Katit kerestem, ha meg kellett oldani 
valamit. Lelki ember volt, ami azt jelenti, hogy élte a hitet, harcolta 
a hitnek harcait és ösztönösen gyakorolta a szeretetet. Azt 
gondolom, Pátka büszke lehet magára vendégfogadó készség 
viszonylatában, mégis, ebben a közegben is számomra 
kiemelkedő, amilyen természetességgel, szívélyességgel és 
„szakértelemmel” fogadta Kati az akár hirtelen betért vendégeket, 
nem beszélve fogadott fiáról, aki új családot talált náluk.  

Az Úr templomának építőkövei mi vagyunk. Sokan érezzük, igen 
jó kő esett ki most az Úr földi templomából, nehezebb lesz Kati 
őszinte és lelki szemléletmódja nélkül igazgatni a gyülekezet 
ügyeit, de igyekszünk azt, amit és Akit képviselt - felemelve az 
elejtett zászlót -, tovább hordozni az Isten dicsőségére, 
gyülekezetünk, községünk, nemzetünk épülésére. 

Tudjuk, hogy Kati Ahhoz ment el, aki küldte Őt, de mégis 
hiányozni fog még sokáig. „Az igaznak emlékezete áldott!” (Péld. 
10,7)  

Országh István 
 

2011. augusztus 23-án napközben kaptam a 
hírt, hogy Kincses Ignác Gyula 
horgásztársunk életének 84. évében örökre 
megpihent.  

A hírt megrendülve vettem tudomásul. 
Gyuszi bácsi – minthogy 
lakókörnyezetünkben a legtöbben így 
szólították – a Vértesaljai Horgász Egyesület 

megalapításának egyik kezdeményezője volt, 1976 
márciusától 10 éven keresztül volt elnöke, majd 2011 
márciusáig alelnöke. Munkája elismeréséül ez év 
márciusában közgyűlésünk az Örökös Tiszteletbeli Elnök 
címet adományozta Gyuszi bácsinak, melyet 
elérzékenyülve köszönt meg. Az Egyesület alapítása 
után létrejövő társadalmi halőri csoportot is irányította 
hosszú ideig, de maga is aktívan részt vett az 
ellenőrzésekben. Természetszerető ember volt, a 
horgászat mellett a vadászat szenvedélyének is hódolt, 
amíg egészsége engedte. A köz ügyeinek is aktív 
formálója volt, nem múlt el úgy lakossági fórum, hogy ne 
nyilvánította volna ki véleményét.  

Sajnos életkora előrehaladtával alapbetegségén kívül 
újabb betegségekkel kellett megküzdenie, amit kitartóan 
tett. Az elmúlt év végéig alig telt el úgy horgász 
fogadónap – melyet mindig hétfőn 17 órától tartottunk –, 
hogy Gyuszi bácsi ne jelent volna meg, s a maga 
megszokott kimértségével kereste elő a nyilvántartó 
kartonokat. Majd az utolsó, már ráérősebb félórákban 
régi, nem ritkán gyermekkori történetekkel szórakoztatott 
bennünket.  

A sors úgy alakította, hogy utolsó útjára is egy hétfői 
napon, 17 órakor kísértük. 

Emlékét kegyelettel megőrizzük! Nyugodjék békében! 
                                  

 Hedlicska Károly 
                                                              Vértesaljai H.E. 

elnök 
 

HORGÁSZ HÍREK 
 
Néhány mondatban szeretnék tájékoztatást adni a Vértesaljai 
Horgász Egyesület ez évi közgyűlése óta eltelt időszakban 
végzett tevékenységéről, néhány aktualitásról. 

Sajnos egy kellemetlenséggel kell kezdenem, ugyanis április 20-
án este ismeretlen tettes ajtóberúgás módszerével behatolt 
irodánkba, ahonnan több, az Egyesület tulajdonában lévő eszközt 
eltulajdonított, megrongált, így mintegy 55.000 Ft kárt okozott. 
Rendőrségi intézkedés történt, de az elkövető kiléte ismeretlen 
maradt. 

Május 8-án tartottuk egyesületi horgászversenyünket a Pátkai-
víztározón, melyen a megszokottnál nagyobb volt az érdeklődés, 
41 fő vett részt a versenyen. Sajnos az időjárás nem volt 
tekintettel rendezvényünkre, abban az időszakban szinte minden 
nap jó idő volt, egyedül a verseny napján zuhogott az eső, s 
lehűlt a levegő is. Ennek ellenére kitartóak voltak a résztvevők. A 
gyermek, ifjúsági, női és férfi kategóriában induló versenyzők 
külön-külön kerültek díjazásra. Itt szeretném megköszönni helyi 
horgászboltosunknak, Pereczes Lászlónak a versenyre felajánlott 
értékes különdíjakat. 

Szeptember 4-én törpeharcsa fogó verseny keretében közel 1 
mázsával gyérült a Pátkai-víztározó ilyen halállománya, de a 
törpeharcsák csapdával való gyérítése is napirenden van 
továbbra is. 

Szeptember 17-én támogatónk, Varga Lajos úr meghívására 5 
fővel képviseltük egyesületünket a Palotavárosi tavon 
megrendezett „Kék lámpás” horgászversenyen. Itt igen jól 
szerepeltünk.  Egyesületi tagunk, Veres Attila nyerte meg a 
horgászversenyt, ezen kívül két tagunk is dobogós helyen 

végzett. Az ugyanitt megszervezett főzőversenyt a Toma Imre 
alelnökünk által fémjelzett csapatunk nyerte marhalábszárból 
készült pusztapörköltjével. 

A jövő évi horgászengedélyek árával kapcsolatosan arról tudok 
beszámolni, hogy a területi jegyárak emelését nem tervezi a 
HOFESZ, azonban évi 1000 forintos környezetvédelmi 
hozzájárulás kerül bevezetésre. Ebből fedezné a Szövetség a 
szemétgyűjtés és elszállítás költségeit. Természetesen a 
napijegyek is tartalmaznak majd ilyen hozzájárulást, 50Ft/nap 
mértékben. Mindezt még az elnökségnek jóvá kell hagynia. Ami 
biztos, hogy a szövetségi tagdíj mértéke emelkedni fog, a felnőtt 
az eddigi 1300Ft helyett 1500Ft, az ifjúsági pedig 500Ft helyett 
600Ft lesz. Az egyesületi tagdíj és remélhetőleg az állami 
horgászjegy ára nem változik. 

A Pátkai-víztározó falu felőli oldalán, a náddal benőtt 
horgászállások kitakarítása megkezdődött, miután ehhez 
hozzájárult hosszas procedúra után a tározó kezelője is. Ezzel 
remélhetőleg a látogatottság növekedni fog. 

Még ebben az évben 20 mázsa ponty telepítése várható, eddig 
idén mintegy 91 mázsa lett telepítve. Compó és fekete sügér 
(500db) is telepítésre került, melyekre horgászati tilalom lesz a 
következő évben. 

Aki nem fizette még be ez évi egyesületi tagdíját, az még 
november 30-áig megteheti gazdasági vezetőnknél. 

Pátka, 2011. 09. 27.  
Hedlicska Károly                                                                   

 Vértesaljai H. E. elnök
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A könyvtár hírei 
 
Tisztelt Olvasók!  
 

A könyvtár nyitva tartása 2011. szeptember 1-től módosult. A 
hétfői és a szerdai napokon 17– 18 óráig,  szombaton 14 – 
16 óráig várom az olvasókat. Az ettől eltérő időpontokat 
időben tudatom. 
A könyvtár szolgáltatásai továbbra is megmaradnak (helyben 
használat, könyvek, folyóiratok, DVD-k  kölcsönzése, 
könyvtárközi kölcsönzés). Az önkormányzati ülések 
jegyzőkönyvei is megtekinthetők helyben. 
A könyvtári állomány gyarapodása a szerény 
költségvetésnek megfelelően kismértékű, de folyamatosan 
vannak új könyvek, DVD-k. Az általános és a középiskolába 
járók is megtalálhatják helyben a kötelező olvasmányokat. 
 
Szeretném felhívni a figyelmét annak, aki ECDL vizsgára 
készül, hogy a könyvtárban hozzáférhető egy távoktatási 
csomag, amely a tananyagot és a feladatsorokat is 
tartalmazza mind a hét modulhoz. Esetlegesen egy 
tanfolyamra járás is megspórolható ennek segítségével. A 
tananyag jogtiszta és másolat készíthető róla, egyetlen 
feltétellel, hogy könyvtári tag legyen az illető. Úgy gondolom, 
érdemes odafigyelni egy ilyen lehetőségre. 
 
Az ősz folyamán egy játszóházi foglalkozásra is sor kerül. 
2011. október 22-én, szombaton 9-11 óráig szeretettel várok 
kicsiket és nagyokat egyaránt a könyvtárban. 
 
A Pátkai Hírek tavaszi számában elindítottam egy sorozatot 
OLVASMÁNYÉLMÉNYEIM címmel. Sajnos eddig egyetlen 
írás sem érkezett. 

 
Engedjék meg, hogy ezúttal én ajánljak figyelmükbe egy 
rövid terjedelmű történelmi regényt, amely visszavisz 
bennünket az 1500-as évekbe, amikor hazánk a törökök 
uralma alatt szenvedett. Az 1543-ban lezajlott fehérvári csata 
és annak előzményei elevenednek meg előttünk a könyv 
lapjain. Gondolatban járhatunk a régi Fehérvár utcáin, 
találkozhatunk Varkocs György várkapitánnyal és másokkal. 
A könyv címe: Fehérvár elesett. A szerző Magony Imre 
Fehérvár történetével foglalkozó könyveinek egyikét ajánlom 
itt a figyelmükbe.  A szerző ezen kívül megjelent kötetei: 
Székesfehérvár nemzetőrei 1848-ban; Székesfehérvár 
szobrai. 
A kisgyermekes szülők figyelmébe ajánlom Bartos Erika 
Bogyó és Babóca köteteit és Az Anna, Peti, Gergő sorozat 
köteteit, amelyekben a gyermekek a mindennapi élet 
dolgairól hallhatnak kedves kis figurák segítségével és 
nagyon sok új ismeretre tehetnek szert játékos formában. 
   
 
Játszóház Gyerekeknek!            
   
A  Gárdonyi Géza Községi Könyvtár  Pátkán, a könyvtár 
helyiségében (Vak Bottyán tér 4.) 2011. október 22-én, 
szombaton délelőtt 9-11 óráig játszóházi foglalkozást tart.  
Kicsiket, nagyokat szeretettel várunk. 
 
Tel.: 06 30/ 48 49 648 
 

Helt Margit

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Boldog születésnapot, Baba-mama Klub!  
 

Októberben ünnepeljük a pátkai Baba-mama Klub egyéves születésnapját. Amint ezt leírom, elgondolkodom─ 
valóban még csak egy éve múlt, hogy először terítettük le a játszószőnyeget a védőnői váróban? Olyan, 
mintha már ezer éve ide járnánk… 
Hogyan is kezdődött? A kislányunk születését követő néhány hét, hónap után kezdett hiányozni a felnőtt 
társaság, a barátok, a nagy beszélgetések. Talán furcsán hangzik – hiszen pátkai vagyok –, de alig ismertem 
néhány anyukát, aki hasonló cipőben járhatott akkor, mint én. Amikor Kállainé Németh Margit védőnőtől kaptam egy listát, 
melyen a kétévesnél fiatalabb, gyermekével otthon lévő anyukák névsora szerepelt, meglepődtem. Valóban ennyien lennénk? 
Szuper!  
Margit néni védőnőnk ötlete alapján tehát megalapítottuk a pátkai Baba-mama klubot azzal a céllal, hogy falunkban legyen egy 
hely, ahol mind az apróságok, mind az anyukák társaságban, hasznosan tölthetik el idejüket hetente egy, későbbiekben akár 
több alkalommal is. A klub a védőnői váróban kapott helyet, amit lassacskán kinőttünk. Reméljük, az Önkormányzat 
támogatásával a jövőben egy szebb, tágasabb környezetben folytathatjuk tevékenységünket. 

 
Összejöveteleinket jelenleg 11 aktív felnőtt taggal és gyermekeinkkel, védőnői közreműködéssel szerda 
délelőttönként tartjuk. Alkalmainkon gyermekdalokat, népdalokat éneklünk, mondókázunk és érdekes, babás 
témákból szemezgetünk. Tapasztalatokat cserélünk, segítjük egymást, hiszen a gyermeknevelés során 
mindig akadnak váratlan és új helyzetek, melyek megoldásában bizonytalanok vagyunk. Ilyenkor elkel a 
támogatás, megerősítés.  
 
Hisszük, hogy az együtt eltöltött heti másfél-két óra elősegíti gyermekeink szocializálódását, érzelmi 

fejlődését, kapcsolatteremtő képességének kialakulását. Az itt megismert kis barátokkal, barátnőkkel együtt talán könnyebben 
megy majd az óvodai beszoktatás és mi, szülők is szívesebben, bátrabban fordulunk egymáshoz az itt kialakult kapcsolatoknak 
köszönhetően. 
Egy gyermek fejlődésében talán az első életévben történik a legnagyobb csoda. Ez idő alatt az először csak alvó-evő-síró baba 
megtanul átfordulni hasáról a hátára és vissza, mászni, járni, kimondja az első szavakat. Az első év a Baba-mama Klub 
életében is meghatározó volt. Megismertük egymást, barátokra leltünk, hasznos ismeretekkel gazdagodtunk, társadalmi 
munkát vállaltunk – játszóteret szépítettük – és még rengeteg ötletünk van a jövőre vonatkozóan is. Mindannyian szeretünk ide 
járni, a klubdélelőtt egy biztos pont lett hétköznapjainkban, az összejövetelek végén tudjuk, hogy következő szerdán 
ugyanekkor, ugyanitt találkozunk. 
Bízunk benne, hogy hétről hétre egyre többen csatlakoztok hozzánk, és tovább gyarapíthatjuk kis közösségünket!  
Szeretettel várunk minden, még nem óvodás korú gyermeket szüleivel szerdánként 9.30 órától! 
 

Vargáné Bokor Bernadett 
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Beszámoló a Fogathajtó Versenyről 
 

Harmadik alkalommal rendeztük meg 
településünkön a Fejér Megyei Kettes-fogathajtó 
Bajnokság egyik fordulóját 2011. július 30-án  
a Pátkai Nyár rendezvénysorozat keretei között. 

A nyár talán legnagyobb érdeklődéssel várt, és a 
lakosság legnagyobb számban való megjelenésével 
zajlott eseményünk idén is nagyon jól sikerült. A 
visszajelzések alapján a versenyen részt vett 21 
fogat személyzete és a versenyt felügyelő megyei 
vezetők is elismeréssel szóltak a rendezvény 
színvonaláról, dicsérve ezzel a szervezők és a 
támogatók munkáját, segítő szándékát, amely 
nélkül nem jöhetett volna létre ez a falu számára is 
szép és emlékezetes nap. 

Itt kell megemlítenünk a szervezés legnagyobb 
részét magára vállaló Gyene Lajos, Füri Béla, 
Magyaródi József, valamint a támogatók segítségét, 
melyet ezúton is köszönünk. Támogatóink voltak: 
Pátka Község Önkormányzata, Joszkin János, 
Rednágel Jenő, Füri József, Árpási Béla, Horog 
István, Kaszti Tamás, Abonyi Géza, id. Magyaródi 

József, Bódis János, Füri János, Gerencsér László, Katonka Antal, Gyenei Lajos, Veszeli Ferenc, Dr. Mráz János, Buda 
Józsefné, Dobos János, Szabó Ferenc, Országh István és Bálizs Zoltán. 

Köszönettel és elismeréssel tartozunk a kiszolgáló személyzetnek (név szerint Nagyné Mayer Nelli, Kincses Jánosné, 
Kincses János, Szabó Ferenc, Baloghné Mayer Ilona, Magyaródiné Gyene Eszter, Nagy Balázs) a finom ízekért és a 
zavartalan ellátásért, valamint a Pátkai Néptánccsoportnak színvonalas műsoráért és a Pátkai Polgárőrségnek a 
rendezvény biztosításában teljesített szolgálatáért.  

Külön köszönetet mondunk a párhuzamosan zajló főzőverseny valamennyi csapatának és zsűrijének, hogy ők is hozzájárultak 
településünk lakói között a találkozás és az együttes élmények megéléséhez. Az egész rendezvény hagyományt próbál 
teremteni annak érdekében, hogy településünket minél szélesebb körben megismerjék a megyében.  

Reméljük, hogy mindenki kellemes élményekkel tért haza a rendezvény végén. 

Bízunk benne, hogy amennyiben jövőre is megszervezhetjük ezt a rendezvényt, akkor még több támogatót, alkalmi segítőt és 
falunk minden polgárát szeretnénk hívni, hogy vegyenek részt a Pátkai Fogathajtó Napon. 

Balaskó János 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
A Pátkai Néptánccsoport 2011. évi hírei 
 

Az idei év során nagy változások történtek tánccsoportunk köreiben. 

2010 decemberében kérdésessé vált, hogy egyáltalán érdemes-e tovább 
folytatni ezt a hagyományt, mivel nagyon sok akadályba ütköztünk. Utolsó 
mentsvárként eszembe jutott, hogy talán van, aki mégis segíthet, ne 
hagyjuk elkallódni eddigi munkánkat. Egy pátkai fiatalember 
közreműködésével sikerült rátalálni oktatóinkra, Abonyiné Katikára és 
Botos Ritára, akik nagyon nagy lökést adtak kis csapatunknak. 

Újult erővel, családias körülmények között készültünk a felkérésekre. Úgy 
érzem, hogy nagyon sokat fejlődtünk a hozzáértő kezek alatt.  

Minden fellépésünk után új taggal bővült a tánccsoport. Felléptünk a 
március 15-i ünnepségen, a Rózsa Fesztiválon és a Lovas Napon is. A 
Szüreti Felvonulás a mi szervezésünkben zajlott. Ezúton is szeretném 
megköszönni Katikának, Ritának és mindazoknak, akik bármely módon 
segítségünkre voltak. Pátka Község honlapján a csoport képei is 
megtekinthetőek, melyeket Kelemen József készített. Remélem, hogy jövőre is színesíthetjük kicsiny falunk kulturális 
programjait. 

Felhívnám minden kedves olvasó figyelmét, hogy tánccsoportunk kapui továbbra is nyitva állnak, várunk minden kicsit és 
nagyot (10-100 éves korig), akik szeretik a népi hagyományokat, a jó társaságot és szeretnek mozogni. 

A tánccsoport nevében: 
Dobos Edina

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   OMÉK DÍJ 

A 2011. évi Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon (OMÉK) a Füri József által 
tenyészett Bob Herceg Ében Kisbéri-félvér kanca ezüst minősítést nyert.  

Az országos sikerhez ezúton is gratulálunk! 
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ZÁRTKERTI 
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 
 
Felhívjuk az érintetett 
tulajdonosok figyelmét, hogy a zártkerti 
hulladékszállításra minden páros hét 
szerdáján kerül sor, a tárolókat 8 óráig 
kell kihelyezni.  
Idén még a következő napokon lesz 
szállítás: 

• november 2., 16. és 30. 
• december 14. és 18. 

 
ZÖLDHULLADÉKGYŰJTÉS 

 
Pátka Község Önkormányzata értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a Depónia Kft. 
lebonyolításával zöldhulladék gyűjtést szervez a település területén. A 
zöldhulladék bármilyen zsákban kihelyezhető, és ingyen kerül elszállításra az 
alábbi időpontban: 

2011. november 9. 
 
Kérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy vegyék igénybe ezt az ingyenes lehetőséget, 
hiszen egyszerűbb, mint az égetés és amellett, hogy óvjuk vele környezetünket a 
levegőszennyezéstől, a Depónia Kft. komposztként újra is hasznosítja a begyűjtött 
hulladékot. 

FELHÍVÁS 

Az egyik cserépgyártó cégtől egy igen kedvező ajánlatot kapott az önkormányzat: közel 50%-os kedvezménnyel biztosítanak 
tetőcserepet, és ezt a lehetőséget egészen jövő tavaszig igénybe vehetjük. Óvodánk tetőszerkezete eléggé elavult, be is ázik, 
ezért sürgős felújításra szorul. Erre viszont most önkormányzati, illetve állami/pályázati forrás egyelőre nincs.  
Szeretnénk bevonni a lakosságot az óvoda tetőszerkezetének felújításába. Elkülönítettünk egy számlát, ahová nagy 
szeretettel várjuk a segítséget ehhez a nemes célhoz.  
Felmerült az a gondolat, hogy ha 100 millió forintot össze tudtunk gyűjteni a szennyvízcsatorna önrészéhez, akkor e nemes 
cél érdekében is reméljük, hogy össze tud fogni a község, és sikerül összegyűjteni a 800.000 forintnyi forrást.  

Az elkülönített számla száma, ahová a felajánlásokat várjuk: 

OTP 11736082-15362986-06530000 
Tervezzük további csekkek kihelyezését a boltokba, postára is, melyeken szintén várjuk az akár 100 Ft-os összegű 
hozzájárulásokat is. 
Segítségüket előre is köszönjük! 

Pátka Község Önkormányzat képviselő-testülete 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Tisztelt Pátkai Lakosok! 
Pátka Község Polgárőrsége megköszöni 
a személyi jövedelemadó 1%-nak 
felajánlásait, melyekkel hozzájárultak 
szervezetünk működéséhez. 

Gerencsér László, elnök 

FELHÍVÁS 

Az államilag támogatott Bozsik program keretében várjuk a 
focizni szerető 6-12 éves fiúk és lányok jelentkezését. Bővebb 
információ és jelentkezés Buda Józsefnél az alábbi 
telefonszámokon: 

+ 36 20 66 13 927 vagy +36 70 32 57 445. 

A Pátkai Hírek következő száma 2011 decemberében jelenik meg. A lapzárta tervezett időpontja: 2011. december 9., 
péntek. Kérjük, hogy írásaikat eddig az időpontig juttassák el a patkaihirek@gmail.com címre, vagy személyesen  
a Polgármesteri Hivatalba. 

A szerkesztőség nem feltétlenül ért egyet az írások, hirdetések tartalmával, és nem vállal felelősséget azokért.      
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