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A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA

Pátka - Falunapi program
Augusztus 23. (Szombat)

11:00 óra
13:00 óra
13:00 óra
14:00 óra
15:00 óra
16:00 óra
16:30 óra
17:00 óra
18:00 óra
20:00 óra

10:00 óra
Kiállítás megnyitó az Ivánka-kúriában,
10:30 óra
Gyermekmûsor a Szettevette zenekarral
Ünnepi testületi ülés a kultúrházban
Faluebéd (gulyásleves)
Honvéd fúvósok mûsora
Matokabinde együttes elõadása (kalotaszegi népzene)
Pátkai Bel Canto Zenei Egyesület elõadása
Lovasberényi Rámás Csizma Néptánc Csoport elõadása
Vértesacsai Néptánc Csoport elõadása
Modern tánc elõadás
Royal Brass Band koncert (könnyû és klasszikus zene fúvószenekar elõadásában
Utcabál a Korax zenekarral
Egész napos programok 12 - 18 óráig
 Gyermekprogramok (Pátka Gyermekeiért Egyesület szervezésében, a Pátkai Csemetekert
Óvoda Gyermekeiért Alapítvány közremûködésével)
 Lan-Parti
Napközben Lecsófõzõ verseny
A rendezvények színhelye az Ivánka Kúria udvara.

Augusztus 24. (Vasárnap)
10:00 óra

Istentisztelet a református templomban

2008. augusztus 23-án megrendezendõ falunapon a Märcz Ingatlaniroda Kft
bemutatósátrat állít fel, ahol érdeklõdni lehet a településen megvásárolható
építési telkekrõl.
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Tisztelettel tájékoztatjuk a pátkai
lakosokat, hogy 2008. augusztus 1jével - hosszú hónapok csúszásával,
önkormányzaton kívülálló okok
miatt - elkezdõdött a felnõtt (14 éven
felüli lakosok) fogorvosi alapellátás.

A fogorvosi feladatok ellátásának neve és helye:

ALBADENT 97 Bt. Dr. Gyenes Szilárd
Székesfehérváron
Zsolt utca 16. szám alatt.
Rendelési idõ:

Hétfõ és Szerda 12:00 - 18:00 óra
Kedd, Csütörtök, Péntek 8:00 - 14:00 óra
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Nyári tábor az
Ivánka-kúriában
A nyári iskolai szünet ideje alatt a volt
iskola épületében a Budapesti Képzõ- és
Iparmûvészeti Szakközépiskola diákjai és
tanárai alkotó mûvészeti tábort
mûködtetnek.
Képzõmûvészeti
gyakorlati képzésrõl van szó, ahol a
tanulók heti ciklusokban váltják egymást.
Természetesen az épület használatával
kapcsolatos költségeket õk viselik.
Az önkormányzat és az iskola közösen
keresik az iskolaépület további, tartós
hasznosításának a lehetõségét.
Füri Béla polgármester

Társadalmi konfliktus helyzet kialakulása Pátkán
Az elmúlt két hónapban a helyi és országos médiák híreiben sokat szerepelt településünk. Ami talán nem is lett
volna baj, fõleg ha a nevezetes hír értéke a falunak pozitív megítélést ad.
A médiák fals tájékoztatása miatt, Pátkán sajnos nem így történt.
A faluban élõk többsége a helyben rendezett lakossági fórumok és a hírcsatornák hírei által már tudomást
szerezhetett a történt eseményekrõl. Elmondhatjuk a kialakult problémakör rendkívül soktényezõs. Tényként
kezelhetjük azt, hogy az utóbbi idõben a közösségünkben (romák és nem romák között) komoly társadalmi
feszültség keletkezett. A konfliktusok kiváltója a június harmadikai romákat ért molotov koktélos támadás esete,
valamint az utóbbi idõben nem romák sérelmére elkövetett cselekmények sokasága.
De mi is történt azóta?
A nyugalom és a társadalmi béke érdekében fontosnak tartottuk a konfliktus helyi kezelését és a párbeszéd
szükségét.
A településen kialakult társadalmi feszültségek miatt felkértük a roma közösség néhány tagját, hogy maguk közül
a tárgyaláshoz meghatalmazás útján, válasszanak szószólókat. Így kerülhetett sor a párbeszédre, amit július 22-én
egy rendkívüli zárt testületi ülés keretén belül a jelenlévõk tárgyaltak, a kialakult helyzetrõl.
Az ülésre többen is meghívást kaptak, akik közül megjelent: Dr. Kelemen András területi országgyûlési képviselõ,
Dr. Vörös Ferenc megyei rendõrfõkapitány helyettes, Dr. Csizek Tibor Székesfehérvár város rendõrfõkapitánya,
Száva Vince MKP-ÉKE országos elnöke, valamint a helyi romák részérõl: Lakatos István, Lakatos László, ifj.
Babai János, mint szószólók.
A megbeszélés szükségességét mindkét fél fontosnak tartotta így az ügyben nyíltan, és õszintén beszéltek a
kialakult helyzetrõl. Az ülésen szóba került az önkormányzat által megalkotott „Együttélési szabályzat”, amelyet a
romák képviselõi is elfogadtak és a tartalmában nem találtak kivetnivalót.
Összességében a tárgyalás mindenki részérõl konstruktív volt és a tárgyaló felek belátták, hogy a békés egymás
mellett éléshez az együttélési normákat mindenkinek be kell tartani. A jelenlévõk annak a véleménynek is hangot
adtak, ha egy közösségen belül vannak szélsõséges viselkedésû emberek, azokat a tisztességes többség
figyelmeztesse, és próbálja meg õket jobb magatartásra bírni. Amennyiben ez nem járna eredménnyel közösen kell
keresni megoldást a renitensek rendre utasítására.
Füri Béla polgármester
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Néhány gondolat az állami normatívákkal kapcsolatban
Sajnos az állam az elmúlt évek nem
túl sikeres gazdaságpolitikájának
köszönhetõen az önkormányzati
rendszer 2006-ra erõteljes válságba
került. Rendkívüli módon
alulfinanszírozottak a települések.
Sajnos ez a trend nem kerülte el
Pátkát sem. Kijelenthetõ, hogy
M a g y a r o r s z á g o n a z
önkormányzatok a puszta létükért
vívnak kíméletlen küzdelmet.
2007-ben az ország mintegy 3160
önkormányzatnak 35%-a önhibáján
kívül forráshiányossá vált! Azaz a
nagy bajban lévõ önkormányzatok
száma meghaladja az 1100 db-ot.
Döbbenetes adat. A kötelezõ
feladatokat azonban el kell látni,
hiszen ezt törvény írja elõ az
önkormányzatoknak. A problémát
háromféle módon lehet kezelni.
Csakhogy mindegyik megoldásnak
vannak korlátai. Az elsõ megoldási
forma a helyi adók által nyújtott
lehetõség minél jobb kihasználása,
vagyis új adók bevezetése, illetve
adótételek növelése. A másik
megvalósítási forma az
intézményracionalizálás. A
harmadik megoldási forma a
mûködési hitel. A három formát a

kialakult helyzet kezelésére minden
településnek a saját viszonyait
tekintve ütköznie kell. A mûködési
hitelfelvétel lehetõségét mindenáron
kerülni kell, mert nem jelent
hosszabb távú megoldást. Ebbõl
kifolyólag a helyi adók általi
lehetõségek, illetve az
intézményracionalizálás eszközén
kívül nem maradt más. Pátkán is ezt
az utat kell, kellett járni.
A bevezetõ gondolatok után kitérek
konkrétan az óvodai normatívára.
(megjegyzés: az iskolai normatíva
vizsgálása sajnos oka fogyottá vált,
de a tendencia ugyan olyan, mint az
óvodai normatívánál)
Az adatokat az állami számvevõszék
(ÁSZ) jelentésébõl vettem át.
Az óvodai normatíva 2003. évben
gyermekenként átlagban 182.000.Ft volt. Az ÁSZ szerint azonban
2003-ban egy óvodás gyermek átlag
421.000.- Ft-jába került az
önkormányzatoknak. Ez azt jelenti,
hogy gyermekenként 239.000.- Ft
kell még az önkormányzatoknak az
óvodáik mûködéséhez máshonnan
elvenni. A 2006. évben az óvodai
normatíva átlag 199.000.- Ft-ra
növekedhet gyermekenként,

miközben az ÁSZ szerint 2006-ban
egy óvodás gyermek valódi költsége
átlag 480.000. Ft volt. Vagyis a
különbség gyermekenként 281.000.
Ft.
Pátka esetében 40 óvodás
létszámánál 11.240.000.- Ft
többlettartozást jelent.
Ez a hiány még vállalható, de az
iskolai finanszírozás hasonló
helyzete miatt került
csapdahelyzetbe 2006-ban az
önkormányzat. Dönteni kellett: vagy
az iskola, vagy az óvoda mûködik
tovább. Ha az önkormányzat nem
így döntött volna akkor a falu
költségvetése összeomlik.
2 év távlatából úgy látom, hogy az
óvoda megtartása jó döntés volt. Az
önkormányzat sokkal könnyebben
be tudja vállalni az óvodai hiányt,
mint az iskolait. Ráadásul társulást
hozott létre az önkormányzat az
óvodai mûködésre, így még
könnyebb a teherviselés. Az óvoda
mûködése hosszú távon biztosított,
szemben az információhiányban
szenvedõ rossz hangulatú pletykát
terjesztõ prókátorok által
megfogalmazott csacsiságokkal.
Visi Szilárd jegyzõ

FELHÍVÁS
- az avarégetés szabályai Ismételten felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az avar és kerti hulladék égetésérõl a Képviselõ-testület, rendeletet
alkotott és 2007. augusztus 1-jén lépett hatályba. A rendelet hatálya mind a belterületen, mind a külterületen érvényes!!!
Közterületen (utcán, járdán, téren, árokban, útpadkán) avart, vagy kerti hulladékot égetni szigorúan tilos!!!
Kizárólag a telken, udvaron, kertben szabad égetni!
Avart, vagy kerti hulladékot hetente két nap HÉTFÕN, és PÉNTEKEN 10:00 és 20:00 óra között szabad égetni.
Minden más idõpontban szigorúan tilos!
Avar és kerti hulladék égetése során szigorúan tilos kommunális hulladékot égetni (pl: nylon, gumi, mûanyag,
spray doboz, stb.)
Ha valaki a fenti szabályokat megszegi, akkor szabálysértést követ el, és 30.000.- Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható.
Fontos megjegyezni, hogy mindenki saját felelõsségére alkalmazhatja az égetés módszerét! Ezen kívül ügyeljen mindenki
arra, hogy ne a szomszéd háza mellett égessen, mert ez is tilos!
Abban az esetben, ha valaki mégis megszegi a szabályokat, akkor azt az alábbi telefonszámokon jelezzék, hogy a
szabálysértési eljárást le lehessen folytatni:
Vezetõ községgazdálkodó: 06-70-325-65-03
Jegyzõ: 06-20-45-49-703
Kérünk mindenkit, tartsa be az égetés szabályait és legyenek tekintettel levegõnk tisztaságára, és egymásra!
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Az adózás érdekességei Pátkán
Az elmúlt két évben az
adóhátralékok, valamint a
Viziközmû Társulati érdekeltségi
egység hátralékok miatt komoly
lépésre szánta el magát az
önkormányzat.
Alapvetõ célja volt csökkenteni a
kintlévõségeket, és ezzel
párhuzamosan növelni a
bevételeket. Elsõ lépésként a
tartozókat felszólítottuk, és a
többség reagált is. Közel 40 db
megállapodást kötöttünk az
adótartozókkal, és 12 esetben a
Viziközmû érdekeltségi egység
tartozóknál. Azonban így is maradt
bõven, akivel nem tudunk
megegyezni, vagy nem mûködött
közre, vagy a megállapodást
megszegte. Ezekben az esetekben
önálló bírósági végrehajtóhoz
fordulunk. Ennek több szempontból
mégis lett eredménye. Egyrészt a
végrehajtói közremûködés során
eszméltek rá az érintettek nagy része,

hogy a kötelezettséget fizetni kell.
Sajnos addig nem vették komolyan a
közteherviselést. Csakhogy a
tartozáson felül a végrehajtót
megilletõ költségeket is meg kell
téríteni az érintettnek. Megéri a sok
kellemetlenség, és a
többletköltségek vállalása?
Másrészt a költségvetés is „hasznot”
húzott a végrehajtásokból. A 2007.
évben az adóbevételeket összesen 15
millió Ft-ra terveztük. A teljesítés
nagyon jól sikerült, mivel
17.500.000.- Ft került be a
költségvetésbe. Vagyis mindegy 17
%-kal túlteljesítettük a tervezett
adóbevételeket. A 2008. év sem lesz
rossz, mivel 25.155.000.- Ft
adóbevételt terveztünk, és július 31ig már 15.750.000.- Ft-ot
beszedtünk. Így 63 %-a már teljesült
az éves tervnek.
Ezek a többletbevételek csak kis
részben erednek az adóemelésekbõl.
A döntõ többség az adófizetési morál

javulásának köszönhetõ. A
Viziközmû érdekeltségi egységeknél
is hasonló eljárást vittünk végbe,
aminek köszönhetõen a hátralékok
drasztikusan csökkentek. Sokan
feltették már a kérdést, hogy jogos és
etikus-e a végrehajtás eszközének
alkalmazása a tartozókkal szemben?
A válaszom mindig az alábbi volt:
Jogos mert jogszabályokon alapul a
helyi adó mértéke és kivetése.
Etikus, mivel az sem etikus, ha a
kötelezett nem tesz eleget
kötelezettségének. Végezetül
hozzászoktam fûzni, hogy csak azzal
szemben alkalmazunk végrehajtást,
aki ki akar bújni a közteherviselés
kötelezettsége alól.
Irritáló, ha valaki nem akar adót
fizetni. A becsületes többség fizet
adót, akkor mindenkinek kell. Az
adó kötelezettség és nem lehetõség,
vagy adakozás. Ezt mindenkinek
tudomásul kell vennie.
Visi Szilárd jegyzõ

Fogorvosi szolgálat kálváriája
2007. novembere és 2008. augusztus 1. a kezdõ és
végpontja a fogorvosi szolgálat kálváriájának. Vegyük
sorba, hogy mi történt, és mi miatt kellett jó néhány
embernek kellemetlenséget átélnie.
2007. novemberében nyugállományba vonult Dr.
Horváth Olga fogszakorvos. A doktornõvel kötött 2006.
évi szerzõdés rendelkezett a helyettesítésrõl, csakhogy
idõközben a helyettes már praktizált. Lényegében
helyettes nélkül maradtunk. Tovább bonyolította a
helyzetet, hogy az orvosnak a praxisa befejezését
követõen hat hónapig lehetõsége van a praxisjog
értékesítésére. Ezen kívül Pátka, Pázmánd községgel
társulásban oldotta meg 2000 óta a fogorvosi ellátást.
Sajnos olyan helyzet adódott, hogy a fogorvosi
rendelõbõl a doktornõ elvitte a saját tulajdonát képezõ
eszközöket. Alig maradt valami, de idevezetett, hogy az
önkormányzat hosszú évek óta nem költött a fogorvosi
rendelõ eszközeinek szükséges pótlására. Arra nem is
volt esély, hogy a rendelõt újra felszerelje az
önkormányzat. Milyen lehetõség maradt? A fogorvosi
ellátást máshol kell elláttatni. A legkézenfekvõbb
megoldás Székesfehérvár volt. Szerencsére a város
segítséget nyújtott, és átvállalta a feladatot. Az
elõkészítést követõen a két önkormányzat

megállapodást kötött egymással a fogorvosi feladatok
ellátásáról 2008. márciusában. Elvileg már mûködhetett
volna a rendszer. Csakhogy az alábbi problémák miatt
húzódott el a szolgáltatás augusztus 1-ig:

A fogorvosnõ még birtokolta a praxisjogot
(májusig)

Pátka-Pázmánd társulást fel kellett bontani. A két
önkormányzat ezt áprilisban kimondta, csak a
fogorvosnõnek anyagi jellegû követelése volt
Pázmánddal szemben, így nehézkes volt a társulás
felbontása.

A fogorvosi körzet behatárolásáról szóló OEP
határozatot módosítani kellett, de ezt csak a PátkaPázmánd társulás felmondása után. Az eljárás
elhúzódott 2,5 hónapig.

Új szerzõdést kellett, hogy kössön a feladatot
ellátó Dr. Gyenes Szilárd fogorvos, valamint az
OEP.
A fenti okok miatt tartott ilyen sokáig a fogorvosi ellátás
újbóli beindítása. Igaz ez nem vigasztalja azokat,
akiknek emiatt kellemetlensége adódott, de látható,
hogy nem az önkormányzaton múlott elsõsorban.
Visi Szilárd Jegyzõ

2008. Április - Augusztus

Hírek a rendelõbõl
Mint az bizonyára mindenki elõtt
ismeretes, az ez év márciusában
tartott népszavazás eltörölte a
háziorvosi vizitdíj intézményét és a
kórházi napidíj fizetési
kötelezettséget 2009-tõl.
A kormány a népszavazás
eredményét figyelembe véve ezt
2008. április 1-tõl érvényesítette.
A vizitdíj bevétel kiesésével a
háziorvosi praxisok bevétele
mintegy 20 %-kal csökkent, ennek
pótlására az érdekvédelmi
szervezetek tárgyalásokat kezdtek a
szakmai vezetéssel. Az idõközben
történt miniszterváltás után a
kormány módosította a háziorvosi
ellátás finanszírozását, ennek
értelmében a kiesett bevételek
részben pótlásra kerülnek központi
intézkedés nyomán.
Ez év áprilisában az
Önkormányzati Képviselõ-testület
felkérésére tájékoztatót tartottam az
egészségügyi ellátás helyzetérõl,
melyben részletesen vázoltam a
finanszírozás kiesésének várható
következményeit. Egyben kértem, a
Testületet, hogy a zavartalan
mûködés biztosítására más
önkormányzatokhoz hasonlóan

Pátkai Hírek
biztosítson az eddiginél nagyobb
támogatást az egészségügyi ellátás
részére, vagy legalább csökkentse az
ellátáshoz szükséges ingatlanok
rendelkezésre állási díját, melyet az
utóbbi 1 évben drasztikusan
megemelt, vagy csökkentse az
Önkormányzat kötelezõ feladatát
átvállaló háziorvosi szolgálat
iparûzési adóját.
A testület anyagi okokra hivatkozva
a kérést elutasította, ellenben a
rendelési idõ meghosszabbítását
indítványozta heti 2 alkalommal
délutáni idõszakban. Az alapellátás
mûködési rendszerében a
társadalombiztosítási finanszírozás
napi 3 órás háziorvosi rendelést
finanszíroz. Ezt háziorvosi
szolgálatunk heti 1 órával túlteljesíti,
és jelenleg is heti három alkalommal
biztosít délutáni idõpontban
rendelési idõt. Ezen felül a 14 éven
aluliak részére tanácsadást, iskolaegészségügyi ellátást és
terhestanácsadást is végez, további
heti 3 órában.
A rendelkezésre állási idõ, napi 8
óra, mely 8-16 óráig tart. Az ezen túl
szükséges és indokolt ellátást a
társadalombiztosítási finanszírozás
ügyeleti ellátás formájában biztosítja
a Székesfehérvári Kistérségi
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Társulás fenntartásában, az Alba
Családorvosi Egyesület
mûködtetésében, naponta 16 órától
reggel 8-ig illetve hétvégeken és
munkaszüneti napokon egész nap a
Székesfehérvár Hunyadi u 17 alatt az
Orvosok Házában elérhetõ
Városkörnyéki Ügyelet útján.
A háziorvosi szolgálat ANTSZ által
kiadott mûködési engedélye is ezt
tartalmazza, ezért a rendelési idõ
változtatására jelenleg nincs mód.
Tekintettel arra, hogy a jelzések
szerint lakossági igény merült fel
erre, az orvosi rendelkezésre állási
idõ meghosszabbítását vállaltam
személy szerint, keddi és csütörtöki
idõpontban a rendelés vége, 16 óra
után még egy-egy óra hosszáig.
Ez nem jelenti a rendelési idõ
meghosszabbítását, de az
esetlegesen elõforduló, másnapig
halasztást nem tûrõ esetekben,
illetve tanácsadás céljából, lehetõleg
telefonos egyeztetés után a
rendelõben megtalálható leszek.
Köszönöm figyelmüket!
Tisztelettel:
Dr. Mráz János háziorvos
Praxi Medic B.T. képviselõje

Tisztelt Olvasók!
A közösségi könyvtár a nyár folyamán is a megszokott nyitvatartási idõben várja az olvasókat:
Hétfõ: 15:45 - 17 :15
Szerda: 15:45 - 17:15
Szombat: 14-15
Elérhetõség: 06-30-484-96-48
A könyvtárból a könyveken kívül kölcsönözhetõk még DVD Videó filmek, ezen kívül folyóiratok.
A nyitvatartási idõben internet-használati lehetõség is várja az olvasókat!
A nyárra jó pihenést kívánok mindenkinek!
Tisztelettel: Helt Margit
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Nyugdíjas híradó
Tisztelt nyugdíjas társaim! Az eltelt idõrõl szeretném
tájékoztatni faluközösségünket klubunk március óta
végzett tevékenységérõl.
Márciusban: tájékoztattuk Önöket arról, hogy mennyi
pénzbõl kellett megoldani az alapszabályban, valamint
az éves programban leírtakat. A mai napig a következõ
programokat sikerült megvalósítani:
Ünnepélyes keretek között megtartottuk a nemzetközi
nõnapon a hölgyek köszöntését, az óvodásokkal
közösen. Köszönet az óvó néniknek, akik felkészítették
a gyerekeket, nagy örömet szerezve ezzel idõs hölgy
tagjainknak.
A március 15-ei ünnepség alkalmából megkoszorúztuk
az emlékparkban felállított kopjafát.
25-én a hagyományokat felelevenítve locsolkodtunk,
minden hölgytagunkat meglepetés érte, mivel a parfüm
mellett szódásüveggel is készültünk, amit persze nem
használtunk, csak a jó hangulat kedvéért bekészítettünk.
Április: 21-én
A Gárdonyi emlékház oldalán
elhelyezett emléktáblát koszorúztuk meg, megtartva a „
Volt Iskolánk” által hagyománnyá vált ”Gárdonyi hét”
programját.
Május 5-én Az édesanyákat köszöntöttük, nem csak
virággal, hanem egy szép verssel is
Még egy
meglepetésben volt része a jelenlevõknek. Hollandiából
származó háromkerekû kerékpárokkal ismerkedhettek
meg tagjaink, voltak jó néhányan akik ki is próbálták,
nagyon jó benyomást keltettek a különbözõ méretû
„szekerek”

19-én Önismereti vetélkedõt tartottunk a hagyománynak
megfelelõen Hollósi Sándor klubtagunk által elkészített
vetélkedõbõl, ami nagy izgalmat hozott minden
résztvevõnek, gratulálok a játékvezetõnek a szellemes
kérdések összeállításához.
25-én A Fejér Megyei Természetjáró Szövetség
felkérésére részt vállaltunk a PÁTKA 10 Km-es túra
szervezésében, és annak lebonyolításában. Köszönet a
részt vállaló klubtagoknak.
Július 21-én a Tóparton tartottuk meg klubdélutánunkat,
ami bográcsolással kötöttünk egybe.
Kedves nyugdíjasok röviden ennyivel kívántam Önöket
tájékoztatni az eltelt idõszakról. Klubunk továbbra is
nyitott, várjuk a jelentkezõket.
Megköszönöm mindenkinek, aki segítette a
papírgyûjtési akciónkat / Külön köszönet az
önkormányzatnak az iskola feleslegessé vált
papírhulladékaiért. / könyvek, jegyzetek, papírok/, mely
reméljük segítséget nyújt a kirándulásunk
megszervezésében.
Köszönöm megtisztelõ figyelmüket:
Gács János klub elnöke

Figyelem!
A Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub 2008. szeptember 5-én kirándulást szervez. A kirándulás során megtekintjük
Szentendrei Skanzent, a Visegrádi Várat, és eltöltünk egy kellemes pihenést Leányfaluban a termálfürdõben.
Minden kedves kirándulni vágyót vár a nyugdíjas klub korhatár nélkül!
Érdeklõdni lehet: Gács János Tel: 06-70-325-74-82
Köszönet a falunak!

Felhívás!

Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak, akik
ezekben a nehéz idõkben gondoltak ránk, és anyagilag vagy
akár csak jó szóval támogattak bennünket, hogy
családtagjaink visszatértig könnyebbé tegyék
mindennapjainkat.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy
lehetõség van a Polgármesteri Hivatal
faliújságján ingatlan eladási-vételi
szándékukat megjelentetni, ezzel is segítve a
településen ingatlan vételi szándékkal
érdeklõdõket.

Mayerné Frank Tímea
Nagy Imréné
Mayerné Dene Emília

Pátka Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
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Pátka Kultúráért közalapítvány közhasznúsági beszámolója 2005-2007
1. Számviteli Beszámoló
Befektetett eszközök
- ebbõl Tárgyi eszközök
Forgóeszközök
- ebbõl
Követelések
Pénzeszközök
ESZKÖZÖK Összesen
Saját tõke
- ebbõl Induló tõke
Tõketartalék
Tárgyévi eredmény alap (közhasznú) tevékenységbõl
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbõl
Kötelezettségek (rövid lejáratú)
FORRÁSOK Összesen

2. A Közalapítvány gazdálkodására vonatkozó információk
Bevételek
Önkormányzattól kapott támogatás:
Gazdálkodó szervezetektõl kapott támogatás:
Magánszemélyektõl kapott támogatás:
Központi költségvetésbõl kapott támogatás:
Pénzügyi mûveletek bevételei:
Kiadások
Kifizetett támogatás:
Anyagjellegû ráfordítások:
Személyi jellegû ráfordítások:
Egyéb ráfordítások:
Pénzügyi mûveletek ráfordításai:
Mûködés eredménye

2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31
0
0
0
0
384
320
457
2
2
384
318
455
384
320
457
384
100
-18
302
0
0
384

320
100
284
-64
0
0
320

457
100
220
137
0
457

E Ft
2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31
1 150
105
0
0
2

200
0
0
0
2

450
0
42
1
1

926
29
0
0
0
302

243
23
0
0
0
-64

330
27
0
0
0
137

Németh Lehel a kuratórium elnöke

A reményhez (Reményben)
Az egész társadalom értéknélküliség, az erkölcstelenség, a neveletlenség, az emberi õszinte kapcsolatok hiányával küzd..
A mindennapokban alig találkozunk emberi értékek, emberi szavak hatásaival!
Van nekünk Tyereskovánk, Anettkánk, Gyõzikénk, és még sorolhatnám.
Trágárságok, erotika, szex és ocsmány beszéd ezerrel. Ez kell ez a menõ, ez az érték! Ez az érték? Na nem ez! A mai
társadalomban a legnagyobb baj a morális emberi kapcsolatok, tisztelet, tiszta erkölcs hiánya! És ez az amiért nem is
tudunk elõrelépni, ezért tart ott az ország ahol…
Mert az a nemzet amely nem tud kiállni a 69 éves tanár mellett amikor a tizenéves gyerek rugdalja, na ez a nemzet
elsorvad, ott már nagy bajok vannak.
Amikor mindent elborít a pénz utáni hajsza, a javak halmozása, amikor ez a „trendi”.
Egy nemzet alapja az erkölcsi tartás, és morál! Mi ma mindezeknek hiányában vagyunk. S a kép csak egyre rosszabb lesz.
Kiút csak az: amit lehet észre kell venni, az emberi élet értékeit, tiszta igazat, õszinte kapcsolatokat, s azokat meg kell
becsülni. Sokszor csak akkor vesszük észre ezeket ha betegek vagyunk, vagy nagyon reménytelenek.
A jövõnk záloga az erkölcsi megújulás, megtisztulás. Vajon képesek leszünk-e rá?
Történelmünk nagy pillanataiban ezek az értéket emelték fel a magyarságot a nemzetek között az égig, ezek segítettek
túlélni tatárt, törököt, Habsburgot oroszt. De ezek vitték csatába gyönyörû nemzeti zászlónkat, s ha a zászlóvivõ elesett
vitte más tovább, délcegen. S most, amikor nehéz helyzetben van hazánk, a fentiek szellemében hangosan kell szóljon
nemzeti imánk: „Isten áld meg a Magyart!”.
Ifj. Hollósi Dezsõ
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A Pátkai Beruházó Viziközmû Társulat hírei
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2008. április 24-én változások történtek a Pátkai Beruházó Viziközmû
Társulat vezetõségében. Szabó Ferenc elnök lemondott, az Intézõ Bizottság, valamint az Ellenõrzõ Bizottság
átalakult.
Ezúton köszönetet mondunk a régi bizottsági tagoknak a
megalakulás óta végzett munkájukért.
Az Intézõ Bizottságból távoztak: Szabó Ferenc elnök,
Kovács János, Lejer László, Kis István bizottsági tagok.
Az Ellenõrzõ Bizottságból távozó személyek: Füriné
Szekeres Nóra, Hajdú András, Fazekas Béla.
Az Intézõ Bizottság új felállása a következõ:
Füri Béla
elnök
Gelencsér Lászó
tag
Gyenei Lajos
tag
Körösi Andrásné
tag
Kulcsár András
tag
Nagy Dániel
tag
Németh Lászlóné
tag
Pénzes József
tag
Ujvári Géza
tag

Az Ellenõrzõ Bizottság a következõ személyekbõl áll
össze:
Mayer Béla
elnök
Stroh Tibor
tag
Oláh Tamás
tag
Ifj. Hollósi Dezsõ tag
Köszönjük a Bizottsági tagoknak, hogy elvállalták
tisztségüket, és munkájukkal segítik településünk
szennyvízberuházását.
2008. május 13-án megtartott Küldöttgyûlésen a
küldöttek elfogadták a 2007. évi költségvetési
beszámolót, valamint a 2008. évi költségvetési
tervezetet. A 2007. évi költségvetési beszámolót a
helyben szokásos módon a Pátkai Hírek hasábjain
közzé tesszük, mely a következõk szerint áll össze:

PÁTKAI BERUHÁZÓ VIZIKÖZMÛ TÁRSULAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
BESZÁMOLÓJA
2007.01.01. - 2007.12.31.

Ezúton is szeretnénk felhívni
a Tisztelt Lakosok figyelmét a
rendszeres befizetések
fontosságára. Minden
hátralékban lévõ
ingatlantulajdonos értesítést
kap, ha hátraléka keletkezik.
Az értesítõ levél tartalmát
kérjük olvassák el
figyelmesen, és mielõbb
szüntessék meg hátralékukat,
hogy ne kelljen az
önkormányzat részérõl
kényszerítõ eljárást (bírósági
végrehajtást) alkalmazni.
Továbbá köszönetet mondunk
azoknak az ingatlan
tulajdonosoknak, akik
rendszeresen fizetik
törlesztésüket, ezzel is segítve
a településen meginduló
beruházást.
Füri Béla
Társulati elnök

BEVÉTELEK
sorszám
Megnevezés
1.
Nyitó készpénzálomány
Záró készpénzállomány 2007. december 31-én
2.
Érdekeltségi hozzájárulás
Természetes személy (Társ. Törl.)
Jogi személy
3.
Beruházási hitel
2007-ben engedélyezésre kerül
4.
Egyéb bevételek
Kapott bankkamat
Önkormányzati támogatás - szaktanácsadásra
Önkormányzati támogatás - elnök utiköltség térítésére
Bevételek mindösszesen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

TERVEZETT
TÉNY
Összeg (forintban)
Összeg (forintban)
2 510 063
2 510 063
10 346 757
6 404 272
4 032 631
2 896 387
2 755 788
2 676 387
220 000
220 000
0
0
0
0
1 294 000
997 822
250 000
9 542
864 000
804 000
180 000
184 280
7 836 694

6 404 272

0
0
0
180 000
10 000
0
864 000
0
200 000
6 582 694

0
0
0
184 280
0
0
804 000
0
216 135
5 199 857

7 836 694

6 404 272

A Pátkai Beruházó Viziközmû Társulat 2008. január 1jén a következõ összegû letötött betéttel rendelkezik:
Lekötött betét

7 665 494

8 073 406

A Pátkai Beruházó Viziközmû Társulat 2007. évi
költségvetés tervezésében hiba történt. A hibás sor a
2008. évi beszámolóban korrigálva lett.
Hátralék (LTP):

1 056 843

KIADÁSOK
Alkalmazott bére
Bér járulék
Irodaszer, nyomtatvány
Elnök költségtérítése (500 km/hó)
Belföldi kiküldetés
Postaköltség
Szaktanácsadás
Egyéb költség
Bankköltség
Tartalék

Kiadások mindösszesen
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PÁTKAI CSEMETEKERT
ÓVODA GYERMEKEIÉRT
ALAPÍTVÁNY ÉS A
CSEMETEKERT
TAGÓVODA HÍREI
A 2007/2008-as tanévben az alábbi
programok valósultak meg:
·
Szeptemberben a nyugdíjas
nap alkalmából óvodásaink
szerepeltek, verssel, dallal
köszöntötték a nyugdíjas klub
tagjait.
·
Októbertõl fakultatív
programként úszásoktatást
szerveztünk Székesfehérvárra. A
költségekhez az önkormányzat
40.00Ft-tal az
Alapítvány
25.000Ft-tal járult hozzá.
·
Decemberben a szülõk,
gyermekek részére az óvodával
közösen játszóházat szervezett,
ahol karácsonyi ajándékot
készíthettek a részt vevõk.
Mikulásra az Önkormányzattól
kaptunk mikulás csomagokat,
köszönjük.
·
A község karácsonyi
ünnepségén a nagycsoportos
óvodások adtak elõ karácsonyi
mûsort. Az óvodai karácsonyon
koncertet adott a Pátkai Bel Canto
énekkar, mely nagy élményt
jelentett a kicsiknek.
·
Januárban ingyenes
bálavásárt rendeztünk, majd a
rászoruló családok részére ruha és
élelmiszer csomagot osztottunk ki
a védõnõvel közösen. A
Székesfehérvári Esélyek Háza
szervevezettõl 3 zsák ruhát
kaptunk, amit szintén
kiosztottunk

·

Februárban a község

kisgyermekes családjai részére a
Szülõi Munkaközösségel együtt
gyermekfarsangot rendeztünk .Itt
köszönöm meg a szülõk
segítségét, Dori- Horváth Béla
zenész munkáját és az
önkormányzat tombola
felajánlását.
·
Márciusban óvodásainkkal
részt vettünk a Március 15-i
községi ünnepségen. Március

Pátkai Hírek
végén játszóházba hívtuk a leendõ
óvodásokat
szüleikkel, ahol
bemutattuk óvodánkat.
· Ellátogatott óvodánkba
a
székesfehérvári közlekedési
rendõrség két alkalmazottja,
Brandl Csilla és Májer László
akik foglalkozást tartottak . A
gyerekek nagyon élvezték a
bemutatót, sok érdekes
feladatot oldottak meg Májer
László vezetésével.
·
Májusban az óvodával együtt
gyermeknapi
„kerti parit „
rendeztünk. Inni, ennivalóról a
szülõk gondoskodtak, elkészült a
gyümölcssaláta, zsíros kenyér,és
gyorsan fogyott a finom palacsinta,
sütemény. A gyerekek és szülõk
sportvetélkedõn vehettek részt,
majd szárazvirágból készíthettek
asztali díszt. A virágkompozíció
elkészítésében segített Varga Anikó
és Fazekasné Kiss Ildikó. Köszönjük
a segítségüket. Szülõi
kezdeményezésre, melyet jó
ötletnek tartottunk, virágot
ültethettek a gyerekek szüleikkel.
Díszítik udvarunkat és a növények
fejlõdését megfigyelhetik itt az
óvodában. A gyermeknap végén a
gyerekek ajándékot kaptak.

Az Alapítvány rajzversenyt
hirdetett
- Kedvenc állataimcímmel, melynek eredményét
Kállainé Németh Margit
kuratóriumi tag hirdette ki a
gyermeknapon,
és adta át az
ajándékokat a helyezetteknek:
1. helyezett: Csete Alex és Balázs
Fanni
2. helyezett: Horváth Alexszandra és
Píber Letícia
3. helyezett: Szilády Emerencia és
Ódor Bence
Gratulálunk !
· Májusban ment az óvoda
buszos kirándulásra Gántra.
Megnéztük a régi bauxit bányát, és
a bányamúzeumot. Kirándultunk a
gánti óvodába, majd fagyit és
ajándékot kaptak a gyerekek.
· Május közepén szervezte
Alapítványunk a község
gyermekes családjai részére a
tóparti Túranapot. A szülõk, óvodai
dolgozók
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segítségével egy kellemes szombatot
tölthettünk együtt. Túránk elsõ célja
a Füri Lovastanya volt. Itt Füri
József segítségével lovagolhattak a
gyerekek. Köszönjük a lehetõséget!
Ezután a tóparton végigsétálva
elérkeztünk a focipályához. Itt már
javában fõzték a finom ebédet. A
fõszakács Oláh Tamás volt, segítõi:
Szkoklik Mária, Bolláné Kovács
Bernadett, Ódorné Szanyi Beatrix,
Papp Mónika. Finom pogácsát sütött
Szilády Tamás. A rendezvényt
segítette Szalay Erika ,aki gázt és
üstöt biztosította, Coop ABC Pátka,
két karton csokoládét ajándékozott a
gyerekeknek, Pátkai Sportkör a
tóparti
területet tette rendbe.
Köszönjük mindenkinek a
segítséget. Az ebéd elõtt játékos
vetélkedõt szerveztünk, majd
következett a fiúk által várva várt
foci. Magyaródi József vezette a
focit, amihez a gyerekek külön mezt
kaptak. Focilabdát Píber Zoltán
ajándékozott az óvodának.
·
A tanévet a kicsik és a nagyok
évzáró mûsorával
zártuk a
kultúrházban, ahol elbúcsúztattuk
a z i s k o l á b a m e n õ
nagycsoportosokat is.
Az Alapítvány az a alábbi
pályázatokat nyerte:
1. Fejér Megye Közoktatásáért
Közalapítványt 160.000Ft Az
összegbõl rugós játékot és 2db
udvari szemtest vásároltunk.
2. Az ALCOA pályázaton ifj.
Gyenei Lajos segítségével
39000Ft nyertünk.
3. A PHILIPS pályázaton Vastag
Andrea segítségével 25.000Ft
nyertünk.
4. A Nemzeti Civil
Alapprogramon 100.000Ft nyert
az alapítvány mûködésre.
Köszönjük minden támogató
felajánlását, aki adója 1%-át
alapítványunknak ajánlotta!
Laborcáné Tatai Anikó
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PÁTKAI CSEMETEKERT ÓVODA
GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2007.
Bírósági végzés száma:
8092 Pátka Vak Bottyán tér 2. PK 63.456/2002/4
Adószám: 18493942-1-07
Beszámolási idõszak: 2007.01.01.-2007.12.31.
A. Számviteli beszámoló
2007 évi nyitó egyenleg:
Pénztár:
164.Bankszámlán: 482.137.Összesen:
482.301,Bevételek: Államháztartási forrás: Pályázatok:
Egyéni támogatás, rendezvény
Kamat:
1 % adóbevétel:
Összesen:
Kiadások: Bankköltség:
Irodaszer, nyomtatvány:
Gyermek rendezvények:
Nagyobb értékû eszköz:
Úszásoktatás támogatás:
Pályázati önrész:
Egyéb:
Összesen:

131.915,72.000.1470.199.292,404.677,14.659.42.013,143.434,67.288,12.000,60.000,42.893,382.287,-

2007 évi záró egyenleg:
Pénztár:
1838,Bankszámlán: 502.853,Összesen:
504.691,B.
Költségvetési támogatás felhasználása:
Az alapítvány rendszeres költségvetési támogatásban
nem részes
C.
Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás:
Az alapítvány vagyona az alábbi eszközökkel bõvült:
· Számítástechnikai eszköz
· fóliázó gép
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D.
Cél szerinti juttatás kimutatása:
Más szervezeteknek, magánszemélynek adott támogatás
nem történt.
E. Költségvetési szervtõl kapott támogatás:
1. Települési Önkormányzat által mûködtetett , Pátka
Kultúráért Közalapítványon keresztül pályázat útján:
60.000 Ft
Felhasználva:
· Túranap
· Gyermeknapi rendezvény
· Gyermekek kirándultatása
· Gyermekfarsang rendezése
2. Magyar Államkincstár NCA 2006. évi pályázatból
Felhasználva: 103.128 Ft
· számítástechnikai eszköz
· Fóliázó gép
· 1%-os kampány
· Irodaszer, nyomtatvány
3. 1% adóbevétel által kapott támogatás:199.292 Ft
Felhasználva: Jelenleg bankszámlán lekötve,
felhasználási cél, az óvodai játszótéri eszközök ütésálló
burkolattal történõ felszerelése.
4. Philips pályázati támogatás: 25.000,5. ALCOA pályázati támogatás: 46.915,F. Tisztségviselõknek nyújtott támogatás:
Az alapítvány kuratóriumi tagjai munkájukért díjazásban
nem részesülnek. Az alapítvány vállalkozási
tevékenységet nem folytat.
G. Közhasznúsági tevékenységrõl szóló tartalmi
beszámoló:
Az alaptevékenységünknek megfelelõen a gyermekek
részére több alkalommal szerveztünk sport, kulturális
rendezvényeket. / farsang, játszóházak, gyermeknap,
Túranap, kirándultatás, rajzverseny. / Támogattuk a
rászoruló családokat, játékokat, könyveket, iskolai
felszerelést, ruhákat adományoztunk. Pályázatok
segítségével az alapítvány vagyonát növeltük, mûködését
elõsegítettük.
Laborcáné Tatai Anikó
Kuratóriumi elnök

Felhívás
Értesítem az állattartókat, hogy Dr. Császár András magán állatorvos PÁTKA területén magángyakorlatot
folytat. Kívánságra háznál betegellátás, védõoltások beadása (veszettség is).
Csákváron lévõ kisállat-vizsgálómban kisebb mûtétek elvégzését,
valamint betegellátást is végzek. (elõzetes idõpont megbeszélés alapján).
Lakcím: 8083 Csákvár Kisdobos u. 12.
Telefon 582-042, 06-20-93-23-146
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Boldog az a nép, aki tud
ünnepelni
Imádságos lelkülettel köszöntöm
kedves olvasóimat. Ünnepeink
érkeznek, és múlnak el, néhányunknak
észrevétlenül, hiszen a rohanó
világunkban nem érünk rá arra, ami a
legfontosabb lenne: Hinni, remélni,
szeretni. Ha hinnénk az úrban, Jézus
Krisztusban, remélnénk, hogy
szempillantásnyi életünk végén õ vár
haza minket. Szeretnénk õt és
embertársainkat, akiket saját képmására
teremtett, sokkal jobban élnénk. Ha itt
most nem az anyagi jólétre gondolok,
megvan mindenünk? Úgy érezzük
boldogok vagyunk. Hát nem. Mindig
többre vágyik az ember, semmi nem
elég. Lelke kopár, kiégett lesz. Az
örökös munka, idegeskedés semmire
nincs idõ, családra, barátokra, jó
szomszédokra, rokonokra! Elveszett az
igazi érték, a földi javak mellett.
Fiataljaink nem vágynak házasságra,
mert az kötelék, és felelõséggel jár. Nem
vágynak gyermekre, mert az leköt,
idõrabló és sokba kerül. Életük célja?
Feltéve e kérdést sok érdekes válasz
érkezett: Lakás, kocsi, jól élni, bulizni,
smajd ezután jöhet a gyermek.

11.oldal

De mikor? 30 évesen azt mondja ráérek
még. Nem hiszi el nekünk
idõsebbeknek, hogy az élet rövid. Az
alkonyáról visszanézve nagyon hamar
elrepülnek az évek
évtizedek.
Mindennek megvan az ideje, de ha
elmúlik, hiába bánkódunk miatta. Késõ.
Fiatal koromban a vasárnapokon
ünnepeltünk, szentmisék, imádkoztunk,
és újult lélekkel, kipihent testtel kezdtük
a következõ hetet. Daloltunk,
énekeltünk munkaközben, nagyokat
nevettünk, meséltünk. Hosszú téli
estéken összejöttünk, ma a tv,
számítógép, mobiltelefon, internet
helyettesíti a társakat, a barátokat. A
lelket viszont sivárrá, kopárrá teszi.
Nem tudunk egymással kommunikálni,
nem tudjuk elviselni sem társaságunk,
barátaink, rokonaink rigolyáit. Váltunk,
talán a következõ kapcsolat majd jobb
lesz. Ugyan mitõl lenne? Még olyan
sincs, mint az elõzõ volt. Mindenen
idegeskedünk, nem bírjuk elviselni a
zajokat. Én értem háborút, ne adja Isten,
de ha visítanának a szirénák,
fütyülnének a golyók, ropognának a
fegyverek, azt hogyan viselnék el azok,
akik a riasztó ujjongásától megakartak
õrülni, és mérgükben leverték azt, ami
akkorra már nem is mûködött. Erõs,

Tisztelt Ingatlan tulajdonos!
Öröm számunkra, hogy az ingatlanán képzõdött
kommunális hulladékot összegyûjtötte és bezsákolta.
Amennyiben ezen szemetet a „Depónia” feliratú speciálisan
erre a célra gyártott gyûjtõzsákba tenné, még nagyobb
megelégedést váltana ki. Ilyen zsákot a pátkai Liget ABCben, illetve a Polgármesteri Hivatalban az alábbi
idõpontokban vásárolhat:

bátor cselekedet testvéreim. A jó Isten
áldását kérem érte. Hát ide jutott a világ.
A gyûlölet befészkelte magát
szívünkbe, és mint a vad gaz, kiírt
minden jót és szépet, és közben elsorvad
a lélek. S az ember megszûnik ember
lenni. S amikor idõs korban visszatekint
életére, s hívja: Isten segítse õt át a
legnehezebb perceken, talán rádöbben
mit rontott el a hosszú élet során.
Higgyétek el testvéreim, most kell
hitben, szeretetben, békében élni, és
remélhetünk egy szebb világot. A jó
Isten megbocsát, de már késõ, az életet
nem lehet újra élni. Augusztus 20-án
Államalapító Szent Istvánt ünnepeljük,
aki hasonló pogány népet tanított a
vallásra, s a munkára. Megismételhetné
a történelem önmagát. Nagy szükség
lenne az emberek megzabolására.
Tisztelettel várjuk a falu lakosságát
felekezet nélkül 2008. augusztus 20-án
a Római Katolikus templomban
tartandó ünnepi szentmisére, 8 órai
kezdettel.
Ezt követõen várunk mindenkit az
emlékparkban tartandó ünnepségre, és
kenyérszentelésre.
A Római Katolikus Egyház vezetõsége

Értesítés
Értesítem a Tisztelt zártkert tulajdonosokat,
hogy a „Depónia” feliratú szemetes
gyûjtõzsák elszállítása minden naptári
páratlan hét szerda napján reggel 8 óra után
történik.

Hétfõ: 12:00-16:00
Kedd: Nincs ügyfélfogadás
Szerda: 08:00-12:00 13:00-17:00
Csütörtök: 8:00-12:00

Az zsákok elszállításának pontos
idõpontjai:

Az elszállítás pedig minden naptári páratlan hét szerdai
napján reggel 8 óra után történik. Együttmûködését
megköszönöm.

Június 18, Július 2, Július 16, Július 30,
Augusztus 13, Augusztus 27, Szeptember 10,
Szeptember 24, Október 8, Október 22,
November 5, November 19, December 3,
December 17, December 31.

Stroh Tibor
Vezetõ községgazdálkodó

Stroh Tibor
Vezetõ községgazdálkodó

Péntek: 08:00-11:00
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Tisztelt Pátkaiak!
2008. augusztus 23-án falunapot rendezünk, melyre a község minden lakóját nagy szeretettel
várjuk!
Jöjjenek el, hogy együtt töltsünk el egy vidám napot! Jöjjenek el hiszen van mirõl-mikrõl
beszélgetnünk, jó találkozni régi ismerõsökkel, eltölteni pár vidám órát. Fontos ez a nap azért is,
mert a „Falunap” egy kicsit szól az összetartozásról, a közösségrõl, egyszóval rólunk, Pátkaiakról.
Ez a falunap a pátkaiak napja legyen, jöjjenek el minél többen, jöjjön el mindenki, legyen az
együvé tartozás napja, hisz ez a falu a mi falunk, a mi életünk színtere, ami itt történik, velünk
történik.
Ijfj. Hollósi Dezsõ

Fõzõverseny
Pátkán
a Falunapon
2008. Augusztus 23-án délután
a Mûvelõdési Ház udvarán
Lecsófõzõ versenyt hirdetünk meg, amelyben minden résztvevõ kap:
Paprikát, Paradicsomot, Hagymát
Az elkészített ételt este 1900 órakor zsûrizzük,
majd a helyszínen elfogyasztjuk.
Egyéb alapanyagokat is (zsiradékot, fûszereket) biztosítunk.
Az étel elkészítése hozott edényben, hozott melegítõeszközzel történik.
Jelentkezni lehet: 2008. Augusztus 22. 20 óráig
Stroh Tibornál 06-70-325-65-03,
vagy az Önkormányzatnál 580-506.
A legfinomabb étel elkészítõje értékes díjat, valamint minden résztvevõ emléklapot,
és ajándékot kap.

Felelõs kiadó: Pátka Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
Felelõs szerkesztõ: Buda József alpolgármester
Szerkesztõség: Polgármesteri Hivatal, 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: 580-506 Fax: 580-509
Nyomdai generálkivitelezõ: G+B 96 Bt. Videoton Iparipark 8000 Székesfehérvár Berényi út 72-100.
Megjelenik: 600 példányban

