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A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA
Sándor Dénes:
Csendes karácsonyi dal
Otthon ma csilingel a csengõ,
Otthon ma rózsás gyerekarcok
Izgalmas csendben várnak valakit.
Ajkuk mosolya édesen nevet,
Szemükben az ég színe derengõ,
Otthon ma csilingel a csengõ…

A drága sok fény tündöklõn lobog,
Száz szép ajándék glédában sorakszik,
Örömtõl csillog mindenek szeme,
Aranyos ajkú lágy gyermekkacaj
Tesz ma üdébbé minden örömet,
És felderülnek minden bús szívek…

Otthon ma széttárul az ajtó
S a „Stille Nacht”-ot zongorázzák,
Az öregek befelé mosolyognak,
A sok gyerek kacagva szalad,
S érzi mindenki a szívek lángját.
S a „Stille Nacht”-ot zongorázzák…

Otthon ma csilingel a csengõ,
Otthon ma széttárul az ajtó,
Otthon ma tündöklik a gyertya
S fényárban úsznak mind a bútorok,
S én itten messze, szent karácsony este
Ezer emléket csendben átölelve
Halkan dalolok…

Otton most felragyog a gyertyaláng,
Szobánk lámpái ragyogón kigyúlnak,
A karácsonyfa tündöklõn zenél,
A villanyfény széthinti sugarát,
S édes illattal telik be szobánk.
Otthon most muzsikál a gyertyaláng, -

Karácsonyi Meghívó
December 21-ikén, vasárnap 9 órakor
a Mûvelõdési Házban Karácsonyi Kézmûves Foglalkozást tartunk
(szalmabáb-, karácsonyi asztaldísz- és mézeskalács készítés).
December 21-ikén, Vasárnap 16 órakor
Betlehem avatásra kerül sor a faluközpontban,
a Hõsi Emlékmûvek mellett. Fellép a Bel Canto Énekkar.
Mindkét adventi programjára szeretettel vár mindenkit a
Pátka Gyermekeiért Egyesület
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Tisztelt Lakosság!
Ismét közeleg egy ünnep, aminek a legfõbb
üzenete egyházi indíttatású, Jézus Krisztus
megszületése. Az ünnep az emberek
életében nagyon fontos esemény, ilyen
különösen fontos a karácsony is, ami a vallás
ünnepe mellett a szeretet és békesség ünnepe
is. Újkort élünk, nagyon sok,
gyors
változáson megy keresztül a világ és az
emberiség. A felgyorsult életritmust és a
begyürüzõ gazdasági válságot, valamint
annak következményeit az emberek
lélektanilag nehezebben viselik.
Polgármesterként magam is azt tapasztalom,
hogy az embereknek, egymáshoz most még
nagyobb toleranciára,
türelemre van
szükségük.
Ilyenkor közelegve a karácsonyi
ünnepekhez, és az évvégéhez, a mögöttünk
hagyott évben történt eseményekrõl
számvetést készítünk. Így teszi ezt az
önkormányzat is. A 2008. évet egy kicsit a
helyben járás évének tartom, mivel a
településen jelentõsebb beruházás,
fejlesztés még nem indult el.
Pozitívumként emelném ki, viszont azt,
hogy az önkormányzatnak sikerült a
költségvetését stabilizálni, és a 2009. évi
beruházásainak elõkészítése is folyamatban
van.
(ravatalozó, szennyvízcsatorna).

Tisztában vagyunk azzal, jómagam és a
választott Képviselõ-testületi tagok is, hogy
a kritika kirakatában állunk. Eskünkhöz
méltóan legjobb tudásunk szerint, jó
szándékkal próbálunk falunkon segíteni,
fejlõdését biztosítani,
Gyarapodását elõmozdítani. Feladatunk
nem hálás, hiszen olyan tevékenységet nem
lehet folytatni, ami mindenki számára
megelégedéssel nyugtázható. Azonban
minden erõnkkel munkálkodunk, olyan
közös célok megvalósításán, amelyek a
többség javát szolgálják és elõsegítik a
település boldogulását. Munkánkban a
lakossági visszajelzések fontos értékmérõk.
Természetesen az Önöktõl kapott jelzések,
kritikák fontosak számunkra és a
lehetõségekhez mérten azokat fel is
használjuk az Önök érdekében. A kritikák
közül csak az építõjellegû és nem
személyeskedõ, indulattól átitatott
kritikákkal kell és szabad foglalkozni. Meg
kell, hogy legyen mindenkivel szemben a
tisztelet. Az önkormányzati munka
megítélésem szerint a dilemmák munkája,
rengeteg összetevõt kell közös nevezõre
hozni, úgy, hogy a lehetõ legkisebb
érdeksérelmek alakuljanak ki. Meg kell
találni mindig az arany közép utat. Ez bizony
komoly kihívást jelent.
Az önkormányzatiság 18 éve alatt ezeket a

Mûvelõdési ház
2008 nyarán két helyi vállalkozónak
köszönhetõen szépült a Mûvelõdési Ház.
Gyene Lajos ácsmesternek
köszönhetõen megújult a fõhomlokzat,
kijavították a tetõt, új széldeszkákat
helyeztek fel, megigazították a lécezést,
a cserepeket.
Gerencsér László kõmûves mester
irányításával és segítségével az
önkormányzati dolgozók munkájának
köszönhetõen elkészült a Mûvelõdési
Ház elõtti szabadtéri színpad, melyet a
falunapon már használatba is vettek a
fellépõk.
Köszönjük a mesteremberek önzetlen
felajánlását, akik munkájukkal részt
vettek településünk szépítésében.
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gondolatokat azok a személyek alá tudják
támasztani, akik részt vettek a Képviselõtestület vagy a bizottságok munkájában.
Karácsony közelegvén kötelességemnek
érzem, hogy megköszönjem, a
képviselõknek és a bizottsági tagoknak,
valamint a dolgozóknak áldozatos,
segítõkész munkájukat és a település összes
lakosával együtt mindenkinek jó egészséget
kívánok.
A Pátka Község Önkormányzata nevében
tisztelettel: Füri Béla Polgármester

TÉLEN A VÍZMÉRÕK ELFAGYHATNAK!
Télen a vízmérõk, sõt a használaton kívüli házi vízvezetékek is
elfagyhatnak.
Az ilyenkor elfolyó víz díját a jogszabályok szerint Önnek, a
fogyasztónak kell megfizetni. Ennek elkerülésére kérjük, hogy:
Ø

A vízmérõaknákat (vízmérõhelyeket) hõszigetelés szempontjából
ellenõrizzék.
Ø A rosszul záródó, sérült, szabálytalan aknafedlapot cseréljék ki, vagy
gondoskodjanak megjavításukról.
Ø Az üdülõ vagy „zártkerti” ingatlanok és a vízzel ellátott építési (üres) telkek
vízhálózatának víztelenítésérõl se feledkezzenek meg.
Ø Víztelenítéskor a vízmérõ elõtti, utca felöli csapot (szelepet) zárják el, a belsõ
csapot hagyják nyitva, így a vízmérõbõl is el tud távozni a víz.

Használaton kívüli ingatlanja vízmérõjének téli víztelenítését szolgáltatási területünkön
lakossági fogyasztóinknak bejelentés alapján díjtalanul elvégezzük. Intézményi és
közületi fogyasztóink részére megrendelés alapján, díjazás ellenében végezzük el a
munkát.
Keressék helyi dolgozóinkat vagy Székesfehérvári Vízellátási üzemmérnökségünket
a 22/535-817-es telefonszámon

Pátka Község Önkormányzata

A bejelentést/megrendelést honlapunkon keresztül is megtehetik, elektronikus
ügyfélszolgálatunk segítségével.
Készséggel állunk rendelkezésükre.
Elektronikus ügyintézés, további információ: www.fejerviz.hu
FEJÉRVÍZ ZRT.
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Ø
Szennyvíz pályázat
Tájékoztatni kívánjuk a lakosságot, arról,
hogy Székesfehérvár térsége és ehhez
kapcsolódó települések szennyvízpályázati
dokumentáció elkészült, ami a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Fejlesztési Igazgatóságához leadásra került. A
pályázati anyag mellékletét képezi a
megvalósíthatósági tanulmány is, amely
szintén befogadásra került. Jelenleg a leadott
anyag bírálat alatt van, amelyet a brüsszeli és a
magyar szakértõk vizsgálnak. A pályázat
következõ vizsgálati szakasza Brüsszelben
történik, ahol górcsõ alá veszik a kiküldött
anyagot, és meghozzák a végleges döntést.
Ø A 2008. évi költségvetés helyzete
Az elmúlt évek gazdasági körülményei
tragikus döntési kényszerbe hozták az
Önkormányzatunkat. Intézményt kellett
bezárni, a megmaradtakat más mûködtetési
formába, társulásba kellett bevinnünk. Az új
társulási formák beváltották a hozzájuk fûzött
reményeket, mint szakmailag, mint anyagilag.
A népszerûtlen döntéseket követõen mára az
önkormányzat költségvetése stabilizálódott,
olyannyira, hogy a mûködésre megnyitott
folyószámla hitelkeretet jelenleg nem vesszük
igénybe. Bízunk abban, hogy következõ évre
olyan költségvetést tudunk összeállítani,
amibe fejlesztések is bekerülhetnek.
Ø Királyberek Kft rendezési terv
módosítása
Befejezõdött a Királyberek Kft tulajdonában
lévõ fejlesztési terület rendezési terv
módosítása.
Jövõben a módosítás a befektetõnek lehetõvé
teszi a lakópark kialakítása mellett, egy több
mint 10 hektáros terület rekreációs
fejleszthetõségét is, amely magában foglalja
egy wellness központ kialakíthatóságát.
Szintén ugyanennek a rendezési terv
módosításának a részét képezi az a 23 hektáros
jelenleg szántóterület, amelyen, a terv alapján
egy kereskedelmi és szolgáltató központ
hozható létre
a 811 számú út mentén. A beruházás
elkezdésének jelenlegi, elsõ számú akadálya a
szennyvízcsatorna hálózat hiánya.
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szeretnénk olyan mûszaki, építési
tartalomig eljutni, hogy az épület tetõ alá
kerüljön. Jelenleg a statikai terv
engedélyeztetése van folyamatban, ami
alapján a kivitelezõi munkákra, kivitelezõi
Ø Felnõtt kísérõk az iskolás
árajánlatokat fogunk kérünk. Még ebben az
gyerekek mellé
évben szeretnénk kiválasztani a kivitelezõ
céget.
Az építkezéshez szükséges
Hosszas utánjárással sikerült elérni, hogy a
pénzügyi forráskeret a 2009. évben bruttó 8
Munkaügyi Központ támogatásával, az
millió forint, amit a Fejlesztési Hitelbanki
iskolába járó gyerekek, reggeli és délutáni,
keretébõl biztosítunk.
be- és hazautazásánál felnõtt kísérõk
felügyeljék a rendet.
Ø Leader Vidékfejlesztési pályázat
A feladat ellátásával kapcsolatos bérköltség
A korábban sokat emlegetett a vidék
90%-át a Munkaügyi Központ, a
felzárkóztatását elõsegítõ Uniós Leader
fennmaradó 10%-ot pedig az önkormányzat
Vidékfejlesztési pályázati lehetõség 2008.
finanszírozza. A két személy
októbertõl megnyílt. Korábban már
foglalkoztatását határozott ideig, 2009.
tájékoztatást adtunk, arról hogy községünk
március 31-ig tették lehetõvé. Törölni.
is csatlakozott a Vértes Gerecse
Vidékfejlesztési Akciócsoporthoz. Az
említett földrajzilag lehatárolt térség 38
Ø Vargahegyi telkek kialakítása
települése és azok vállalkozói és
Tisztában vagyunk azzal a kissé szomorú
civilszervezeteinek tagjai alkotják Vértes
ténnyel, hogy a községünk a lakossága
Gerecse Vidékfejlesztési térséget. 2008 elöregedettnek mondható. Vannak olyan
2013. között idõszakra több mint másfél
utcák és utcarészek, ahol sok a lakatlan ház.
milliárd forint áll rendelkezésre, négy
Ahhoz, hogy a lakosság életkorában a
fejlesztési célcsoportban.
fiatalodás bekövetkezhessen,
minden
Ezek a csoportok a következõk:
településpolitikai és fejlesztési eszközt fel
kell használni azon cél érdekében, hogy a - Mikro-vállalkozásának létrehozása,
fejlesztése
lakosság szám növekedjen. Ezeknek az
Turisztikai
tevékenységek ösztönzése
ismereteknek és a céloknak a birtokában
Falu
megújítása
és fejlesztése
kerül sor egy újabb település rész
parcellázására. Az alsó faluvégen található - Vidéki örökség megõrzése
Vargahegyi útra merõlegesen 10 darab
építési telket alakít ki az önkormányzat, A pályázati rendszerben részt vehetnek az
amihez a területet már meg is vásárolta, és önkormányzatok, a vállalkozók és a
j e l e n l e g a t e l k e k F ö l d h i v a t a l a i civilszervezetek. A támogatás mértéke
telekmegosztása történik. A leendõ építési változó. Önkormányzatoknál 80%-os
telkek árát még nem döntötte el a testület, de támogatás, a vállalkozóknál 60-65%-os
mindenképpen arra fog törekedni, hogy az ár támogatás, a nonprofit szervezeteknél
mértéke a fiatalok számára is elérhetõ 100%-os támogatás érhetõ el. Az
legyen. Ezzel a lépéssel lehetõvé válik a önkormányzat Képviselõ-testülete kiemelt
Fehérvári úti telkek megosztásának figyelemmel és felelõsséggel áll hozzá a
fejlesztési feladatok pályázati úton történõ
lehetõsége is .
A telkek megvásárlása és közmûvesítése megvalósításához. Sajnos a fent említett
Fejlesztési Bank hitelbõl történik, ami 5%- keretösszeg a településekre lebontva, a
os kamat támogatott hitel. A tõke és turisztikai lehetõségeknél 10-12 millió
kamatainak visszafizetésére 20 év áll forint, a mikro-vállalkozásokra szintén 10rendelkezésünkre. Az éves teher nem éri el 12 millió forint, a falumegújításra és
az 1,2 millió forintot. Természetesen a faluszépítésre 7-8 millió forint, míg a
célunk az, ha a telkeket értékesítettük a vidéki örökség megõrzésére szintén 7-8
felvett hitelt mihamarabb fizessük vissza. Itt millió forint fejlesztési pályázati összeg jut.
ragadom meg az alkalmat, hogy a település A célunk az hogy a lehetõséget 100%-an
azon lakosaihoz felhívással forduljak, akik a kimerítsük vagy a civilszervezetekkel és
jövõben házat szeretnének építeni, a vállalkozókkal vagy azok nélkül.
telekvásárlási szándékukkal, bizalommal
forduljanak Önkormányzatunkhoz.

Ø Egységesített rendezési terv
elkészítése
Önkormányzatunk most kötött megállapodást
egy egységesített rendezési terv elkészítésére.
Az egységesítésre azért van szükség, mert a
tervben, az utóbbi idõben sok módosítás
történt, ami egységbe foglalás nélkül nehezen
használható. Az elõbbi terven kívül, sorra
kerül még a falu központjában található, (volt
Aranykalász MGSZ) belmajor területe, amire
Ø Ravatalozó építésének folytatása
egy szabályzási terv is készül, együttmûködve A ravatalozó alapozási munkáit 2005.
a tulajdonossal közös költségviseléssel.
tavaszán kezdtük el, ami abban az évben
befejezésre is került. Több év eltelte után,
2009. tavaszán folytatni kívánjuk a
beruházást. A kivitelezési munkákkal
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Szélerõmû telepítése

Az engedélyezési eljárás folyamatban van,
és gyors ütemben halad elõre. A befektetõi
körben, ebben az évben, tulajdonos váltás
történt. Egy osztrák befektetõ cég vásárolta
meg a projekt elõkészítõ céget, az
ALBAWIND Kft-t. Az új befektetõ már
bemutatkozott az önkormányzatnál és
ismertette elképzeléseit, céljait.
Ø

Kert utca megépítése

2008. július végére pormentesített út épült a
Kert utcában. A beruházás költsége bruttó
3.700.000.-Ft-ba került. Ezzel az
önkormányzat a telkek eladásakor a
szerzõdésében vállalt kötelezettségének
eleget tett. Nagyon örülünk annak, hogy az
új utcában, ebben az évben hat kisbaba
született, és reméljük, hogy az anyukák a
babakocsikkal ezután könnyebben tudnak
majd közlekedni.

Értesítés
A legutóbbi újság megjelenése óta
változás történt a Képviselõ-testület
összetételében. Nagy Dániel Ferenc
(Fidesz-KDNP) munkahelyi
elfoglaltsága miatt kialakult
összeférhetetlenség következtében
lemondott képviselõi mandátumáról.
A kislistán a soron következõ
személy Gács János (MSZP) lett, aki
az októberi rendes ülésen letette az
esküt.
A polgármesteri hivatal, valamint a
Képviselõ-testület nevében
megköszönöm Nagy Dániel Ferenc
képviselõi munkáját, és sok sikert
kívánok neki a munkahelyén.
Gács János képviselõ úrnak jó
egészséget és sok sikert kívánok
önkormányzati munkájához.
Visi Szilárd jegyzõ
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Rövid hírek
Ø E-on szolgáltatás Tájékoztatást
kértünk az E-on Közép-dunántúli régió
vezetõjétõl az elmúlt években történt
villamoshálózattal kapcsolatos
fejlesztésekrõl és bõvítésekrõl. A régió
vezetõ elmondása szerint az elmúlt 5 évben a
település területén közel 90 millió forintos
összértékû E-on beruházás valósult meg.
Jelenleg is beruházás van folyamatban, a
Zámolyt - Pátkával összekötõ út
nyomvonalával párhuzamosan 20 kW
villamosvezeték megépítése történik. Ezzel
a beruházással a település egyirányú
bekötését szüntetjük meg, ami a jövõben a
biztonságosabb villamoshálózat
Ezen kívül, ebben az évben a faluban a Jókai
utcában, Temetõ utcában, valamint a
Vargahegyi úton teljesen kicserélték a
villamoshálózatot.

Ø Falunap megrendezése
2008. augusztus 23-án megrendezésre került
a falunap, aminek keretein belül a
testvértelepüléseink delegációi is
megjelentek.
A hetényi és körösfõi
munkáját Önkormányzatunk elismerte,
amelyrõl bõvebben jelen újságban írunk.
kitérünk. Megpróbáltunk a lehetõségek
mellett, egy tartalmas, egész napos
programot biztosító rendezvényt nyújtani. A
rendezvényrõl utólagosan többségében, jó
véleménnyel voltak azok, akik
a
rendezvényen részt vettek. Itt köszönöm
meg, a rendezvény támogatóinak és
segítõinek a munkáját. Õk anyagilag
mintegy 640.000.- forint értékben
hozzájárultak a falunaphoz, hogy minél
jobban érezzék a lakosok magukat.

Karácsonyi gondolat
Elmúlt egy év újra karácsony és szilveszter. Ilyenkor az értékelésnek, visszatekintésnek
van itt az ideje.
Sok-sok nehéz év után egy újabbat hagyunk magunk mögött és egy még nehezebb elé
nézünk. Csak reménykedhetünk abban, hogy talán sikerül átvészelni a nehézségeket.
Ilyenkor karácsonykor, a szeretet, a család és a boldog várakozás tölti ki az emberek szívét.
Az ember talán nem is érti, hogy ez az érzés miért csak ilyenkor, miért ilyen érdekes módon
tölti ki az ember lelkét!
Ne a vásárlás, a kapkodás domináljon, mert nem ez a lényeg.
A szeretet, az egymáshoz tartozó emberek jó viszonya kell, hogy szerepet kapjon. Milyen
érdekes nem lehetne így élni egész évben? Gyûlölet, harag, irigység nélkül? Elvadult
világban élünk, emberi, tiszta emberi érzésekkel alig, alig találkozni, mert a pénz és vagyon
az úr!
Most karácsonykor mégis sokan, ha csak néhány napra is, de jobbá válnak, jobban
figyelnek egymásra. Ez az igazi varázsa az ünnepnek!
Békés, boldog karácsonyt!
Ezután szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett az idei temetõtakarítási
akciónkban. Három alkalommal szerveztünk, ilyen munkát és úgy érzem sikerrel.
Különösen az október 25-i munka volt sikeres, hiszen a Mindenszenteki ünnepek alatt
sokan látogatták és dicsérték a rendet, a látható pozitív változást.
Jövõre folytatjuk a munkát, s csak bizakodhatunk
abban, sokan eljönnek s talán új arcok is lesznek.
Még egyszer köszönöm a segítséget, az önzetlen
munkát.
Békés, boldog karácsonyt!
Ifj. Hollósi Dezsõ

Köszönetnyilvánítás
Pátka Község Önkormányzata köszönetét fejezi ki, mindazon lakosoknak, akik a kihelyezett urnákba pénzt adtak, az elõzetes
letartoztatásba lévõ három polgárõr családja megsegítésére.
2008. július 10-tõl augusztus 4-ig a Polgár József boltjába 25.900.-Ft, a Barlang Vendéglõben pedig 37.760.-Ft, összesen 63.660.-Ft
gyûlt össze. Az összegyûjtött pénzt egyenlõrészben osztották el a három család között.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy november 28-tól december 19-ig ismételten gyûjtést kezdeményeztünk a fent említett helyeken, a
családok karácsonyi ünnepének megkönnyítése érdekében.
Pátka Község Önkormányzata
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Az avarégetési szabályok tapasztalatai

A helyi adókról röviden

Mint ismert tény, a Képviselõ-testület szabályozta az
avar és kerti hulladék égetésének szabályait.
Megítélésem szerint jó és hasznos próbálkozás volt.
Az új szabályok fogadtatása vegyes volt. Igaz, a
többség szerint nem rossz a próbálkozás. Különösen a
háziasszonyok szerint volt hasznos a javaslat.
A tavalyi évben a beszerzést követõen még voltak
szabálysértõk. Természetesen a 2007. évben még
pénzbírságot nem szabtunk ki, hanem igyekeztünk
minden szabálysértõt szóval meggyõzni.
Elmondhatom, hogy több-kevesebb sikerrel
megoldottuk a kialakult helyzetet.
A 2008. évben a kialakított szabályokat már
lényegesen kevesebben szegték meg. Idén is a szóbeli
jelzést alkalmaztunk egy eset kivételével.
Összességében az a tapasztalat, hogy a lakosság
elfogadta és ami fontosabb, alkalmazza az avar és kerti
hulladék égetésének szabályait. A szabálysértõk
száma és az esetek száma csökkenõ tendenciát mutat.
Annak érdekében, hogy ez meg maradjon a 2009. évtõl
a szabálysértõket kivétel nélkül meg fogjuk büntetni.
A két legfontosabb alapszabály, amit be kell tartani, a
következõ:
1. Közterületen (út, járda, tér, árok) szigorúan tilos a
tûzgyújtás
2. Csak hétfõi és pénteki napokon lehet 20 óráig
tüzelni az avart, valamint a kerti hulladékot.

A Képviselõ-testület november 27-én döntött az adókról. A döntést
befolyásolta az az irányelv, amelyet még 2007-ben fogalmazott meg az
önkormányzat. Nevezetesen az adóztatáson belül struktúraváltást kell
véghezvinni.
A vagyontípusú adókra kell a hangsúlyt helyezni. Ez azt jelenti Pátkán, hogy a
magánszemélyek kommunális adójánál kisebb változtatás, az iparûzési adónál
csökkentés, míg a telekadónál növekedés szükséges.
A gépjármûadó mértékére az önkormányzatnak nincs ráhatása, mert azt
központilag állapítják meg.
2009-re az alábbi adónemekben, az alábbi változások következnek be:
Magánszemélyek kommunális adója:
Belterület: 9000.- Ft-ról 10.000.- Ft-ra növekszik az adótétel
Külterület: 10.500.- Ft-ról 11.000.- Ft-ra növekszik az adótétel
Iparûzési adó:
1,6 %-ról 1,5 %-ra csökken az adótétel
Telekadó:
7 Ft/m2-rõl 10 Ft/m2-re növekszik az adótétel
Az adók mértéke mellett, még érdemes két dologról megemlékezni. Egyrészt, a
Képviselõ-testület nem tervezi más adónem bevezetését!!!
Másrészt, a Képviselõ-testület nem kívánta bevezetni az értékalapú
adóztatást, mert azzal további tehernövekedést okozott volna a lakosságnak.
Várhatóan az értékalapú adóztatást csak akkor fogja az önkormányzat
alkalmazni, amikor törvény erejénél fogva kötelezõ lesz.
Visi Szilárd jegyzõ

Visi Szilárd jegyzõ

Kedves Barátaim!
Sajnálattal kell, hogy közöljem minden kedves pátkai lakossal, hogy 2008
októberében le kellett mondanom önkormányzati képviselõi
mandátumomról. Új munkahelyem kapcsán a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal helyszíni ellenõreként összeférhetetlenség merült
fel, és a mai nehéz gazdasági helyzetben más lehetõségem nem lévén
kénytelen voltam az összeférhetetlenséget mandátumom visszaadásával
felszámolni. Ezúton szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy jó
egészséget, kitartást és eredményes munkát kívánjak a képviselõi
munkájához a mandátumot betöltõ Gács János Úrnak, valamint a képviselõ
testület többi tagjának. Egyben szeretném kifejezni köszönetemet a hivatal
dolgozói felé, hiszen sokszor észre sem vesszük, hogy a mindennapi
munkájukkal hogyan segítik életünket.
Mandátumom megszûnt, azonban a szándék mely az önkormányzati
munka során vezetett melyre mérnöki esküm is kötelez nem veszett el,
továbbra is bennem él. Civil szervezetünk a Pátkai Zenei és Kulturális
Egyesület elnökeként azon fogok munkálkodni, hogy a helyi összefogással
lépjünk át a korlátainkon, valósítsuk meg sokszor lehetetlennek tûnõ
álmainkat is.
Kívánok mindenkinek áldott békés karácsonyi ünnepeket, és egészségben,
eredményekben gazdag újesztendõt!
Nagy Dániel

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi
Társulás keretében mûködik a
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

A családgondozó: Helt Margit
ÜGYFÉLFOGADÁS:
PÁTKÁN A POLGÁRMESTERI
HIVATALBAN:
SZERDA: 11:30: - 14:00
A családgondozó részére ügyfélfogadási
napon túl üzenet hagyható a Polgármesteri
Hivatalban. Valamint Székesfehérváron
elõre egyeztetett idõpontban, keddi
napokon 13- 16 óra között
(Székesfehérvár Tolnai út 10. tel.: 22/
332-058) személyesen felkereshetõ.
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A civil élet Pátkán
Falunkban ismét a civil szféra komoly
szerepet játszik, és fog játszani a kulturális,
illetve a helyi politikai életben. Elsõsorban a
fõ terület, ahol
a civil szervezetek
tevékenykednek, a kultúra területe.
A 2009. évi vélemények szerint fordulópont
lett a civil szervezetek életében. Az eddigi
elõjelekbõl megállapítható, hogy a civil
szervezetek megerõsödtek olyan szinten,
hogy kialakult az a belsõ igény, amely saját
irányításuk és szervezetük ügyében az
autonomitást igényli, és az
önkormányzatnak is könnyebb a helyzete,
ha nem a civilek helyett kell döntéseket
hoznia. Az Európai Unió tagjaiként
hazánkban is kezd gyökeret verni a Leader
Program szelleme, ami nem más, mint a
partnerségi viszony kialakítása az
Önkormányzat, a civil szervezetek,
valamint a gazdálkodó szervezetek között.
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Ennek a partnerségi viszonynak a különös
elõnyök kiaknázásán kell nyugodnia.
Szerencsére tapsztalható, hogy Pátkán is
elõtérbe kerül ez a gondolkodási mód.
A civilek újra fontos tényezõi akarnak lenni
Pátkán. Saját elhatározásukból,
mondhatom, belsõ kényszer alapján
rájöttek, hogy erõforrásaikat egyesíteni kell,
hogy értékelhetõbb eredményeket
érhessenek el. Szervezeti, együttmûködési
formát kívánnak létrehozni, mégpedig a
Közmûvelõdési Tanácsot. Hatalmas
eredményeknek tartom, hogy nem az
önkormányzatnak kell a civilek felett
bábáskodnia, és hogy ennek a szervezetnek
van létjogosultsága. 2003-ban már
megalakult a Közmûvelõdési Tanács, de
idõvel elsorvadt. A civil szervezetek
érdektelensége miatt. Azt hiszem még akkor
nem érezték a civil szervezetek át a
fontosságukat. 2009-ben újjá akarják
szervezni a Közmûvelõdési Tanácsot. Ha ez
Sikerül, együtt komoly eredményeket
Fognak elérni. Az önkormányzat is

Könnyebb helyzetbe kerül, hiszen életerõs
civil szférával könnyebb és hasznosabb a
közösségi feladatokat megoldani.
Az sem elhanyagolható tényezõ, hogy az
EU-s pályázatok nem csekély számánál
tetten érhetõ az a törekvés, hogy érdemesebb
a civil szervezeteknek pályázniuk, mert a
támogatás mértéke 100 %-os, míg
önkormányzati pályázó esetén csak 70 %os.
A fentiek értelmében az önkormányzatnak
elemi érdeke az erõs civil szféra kialakulása,
mûködése. Annak érdekében, hogy ez
megvalósuljon, az önkormányzatnak
minden tõle telhetõt meg kell tennie. Végül,
de nem utolsó sorban erõs civil szervezetek megismerve az önkormányzati munkát
kitermelhetik magukból a jövõ település
politikusait, amire viszont a falunak van
szüksége. Lényegében erõs civil szféra egy
település életerejét, élni akarását is jelenti.

A könyvtár hírei
Az idei esztendõ a reneszánsz éve, ebbõl az alkalomból
meghirdettem a könyvtárban egy rajzpályázatot a gyerekeknek „
Mátyás az igazságos” címmel. Sajnos nagyon kevés pályázati mû
érkezett. De a beérkezett rajzok szépek és ötletesek voltak.
Az általános iskolások közül a felsõ tagozatból
Fazekas Krisztiántól érkezett szép rajz
Az alsósok közül elsõ Todorov Klaudia 3.
oszt. , második Fazekas Martin 3. oszt,
harmadik Píber Patrícia 3.oszt lett. Todorov
Tamás elsõ osztályos és Todorov Luca
harmadik osztályos tanulók különdíjat kaptak.
Az óvodások közül elsõ Píber Letícia,
második Oláh Kitti, a harmadik helyezést
Csete Alexander érte el. Különdíjat kapott
Füri Fanni .
A nyerteseknek gratulálok. Az
eredményhirdetést , a díjak átadását
ünnepélyes keretek között tartottuk meg a
könyvtárban.
Az idei évben még volt néhány rendezvény.
November 8 , szombat d.e. játszóház volt a
könyvtárban” Régi falusi játékok„ címmel.
Megtanultunk babát készíteni a kukorica
csuhéból és csutkából.
November 29-én 14 órakor egy kézmûves
munkákból készült kiállítás megnyitóját
tartottuk . Ezek a munkák már az adventi
ünnepkörhöz kapcsolódnak Az ünnepélyes
megnyitón, Országh István református lelkész
beszélt az Adventrõl és meggyújtottuk az elsõ
gyertyát az adventi koszorún. A kiállítás
január 3-ig tekinthetõ meg nyitvatartási
idõben.

Visi Szilárd jegyzõ

December 6. , szombaton játszóházi foglalkozáson Télapó,
karácsonyi szalmadíszek készítésével tölthették a délelõttöt az
érdeklõdõk.
A könyvtár szolgáltatásai:

könyvek , DVD-k , folyóiratok kölcsönzése,
kézikönyvtár helyben használata, könyvtárközi kölcsönzés
internet ,
A könyvtárban továbbra is változatlan nyitva tartási idõvel
várom a kedves olvasókat!
Hétfõ, Szerda 15:45- 17.15 óra
Szombat 14- 15 óra
Tel: 06 30 48 49 648
A könyvtár ünnepi nyitva tartása:
December 24.
Zárva
December 27
zárva
December 31
zárva
A többi napon a megszokott nyitva tartás érvényes.
Minden Olvasónak békés , boldog karácsonyt kívánok!
Helt Margit könyvtáros

Tisztelt Pátkai Lakosok!
A Fekete István Vadásztársaság felhívással fordul a pátkai vadászati engedéllyel rendelkezõ - lakosokhoz, hogy a Fekete
István Vadásztársaság nem zárkózik el az elõl, hogy vadászati
lehetõséget biztosítson, bizonyos feltételek megléte esetén.
Írásbeli jelentkezés: Medve József vadászmesternél
Székesfehérvár, Titeli út 46.
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találkozóján történõ fellépés
Anyakönyvi hírek
után,Szeptember 7-én egy kis
pihentetõ,nyárbúcsúztató összejövetelt
szerveztünk a Vadászházban. Ezúton is
szeretném megköszönni Albrecht Attilának 2008. évben születettek névsora
a vadásztársaság elnökének, hogy ilyen
gyönyörû helyen tölthettük el egy napunkat,
1. Babai Evelin Tifani
melyen a paprikás krumpli- és lecsófõzés
2.
Baranyai Angéla Virág
mellett sok beszélgetés, íjászkodás és az elsõ
3. Bognár Hanna
félévben született kórustagok születésnapi
4. Dávid Imre
köszöntése járult hozzá a nagyon jó hangulat
m e g t e r e m t é s é h e z .
5. Demeter Roland
Végül, de nem utolsó sorban a nyár
6. Joó Martin
teendõi között szerepel a Pátkai Zenei és
7. Kulcsár Lea
Kulturális Egyesület 4000 Ft értékû
8. Lakatos Stella Roxána
adománya a Heim Pál Gyermekkorház
9. Lánczos Botond
részére, Orvosi eszközök megvásárlására.
10. Milis Lilla Izabella
Bár kicsi, de reméljük hasznos csepp
11.
Sinka László
lehettünk ezáltal a tengerben, és õszintén
12. Szabó Mirabella
kívánjuk mindenkor a beteg gyermekek, a
13. Szalai Sándor
betegek gyógyulását!
A Pátka Kultúráért Közalapítványhoz
14. Tóth Markó Edvin
õsszel benyújtott sikeres pályázatot
követõen a közelmúltban, november 22-én
az egyesület tagjai közös színházlátogatáson
vettek részt. Nagy örömünkre a pályázaton
2008. évben elhunytak névsora
elnyert pénzösszeg lehetõvé tette számunkra
a budapesti Operettszínház „A
1. Benke Imréné
Csárdáskirálynõ” címû darabjának
2.
Boross Miklós
megtekintését. A kitûnõ szereposztás, a
3.
Csuti
Istvánné
kiváló rendezés a fantasztikus zenekar és a
gyönyörûen felújított Operettszínház
4. Dávid Lajosné
mindnyájunknak felejthetetlen élménnyé
5. Dezsõ István
varázsolta ezt a napot.
6. Endrõdi János
Ezúton szeretnék ismét köszönetet
7. Fehér Mária
mondani minden erkölcsi és anyagi
8. Gyenei Jánosné
támogatónknak egyaránt: az
9. Hajdú Anna
Önkormányzatnak, az Egyházaknak és nem
10.
Hajnáczki Sándor
utolsó sorban Tiszteletbeli Tagjainknak.
11. Jankovics Ferencné
Végül újra eljött az év utolsó hónapja, ismét
12. Kernbaum Józsefné
a karácsonyra és karácsonyi
13. Komlósi Istvánné
hangversenyünkre készülünk, melyre
mindenkit sok-sok szeretettel meghívunk és
14. Nyiri Andrásné
várunk: 2008. december 21-én 15:00-kor a
15. Oláh Lajosné
pátkai katolikus templomban.
16. Szabó Attila

A 2008-as év is egy eseményekben dús,
élményekben gazdag évként kerül be a
Pátkai Zenei és Kulturális Egyesület
történetébe. Rögtön az év elején
reménységgel és bizalommal telve
egyesületünk belépett a Vértes-Gerecse
Akciócsoportba. Ez egy nagyon fontos és
jelentõségteljes esemény számunkra, hiszen
mint civil szervezet az Akciócsoport
tagjaként rengeteg hasznos információhoz
jutunk az elõttünk álló lehetõségekkel, és a
különbözõ pályázatokkal kapcsolatban.
A január-februári kóruspróbák
gyümölcseként kis mûsorunkkal részt
vettünk a Pátka Gyermekeiért Egyesület
által megrendezett március 15-i
ünnepségen, majd pedig húsvétkor a
Református Egyház erkölcsi támogatásával
a református templomban közös
hangversenyt tartottunk a Mezõszilasi
Kórussal. A kevésbé nagy érdeklõdés
ellenére a közönség tagjai egy tartalmas és
nagyon szép igehirdetést és hangversenyt
hallottak, miután a vendég kórussal együtt
minden jelenlévõ részt vett a Pátkai Zenei és
Kulturális Egyesület által megrendezett
szeretetvendégségen. E találkozás
eredményeképpen nyár elején meghívást
kaptunk a Mezõszilasi Kórustalálkozóra,
melyen nagy örömmel és sikeresen vettünk
részt, öregbítve ezáltal egyesületünk és
községünk hírnevét egyaránt.
Testvértelepüléseinkkel létrejött
értékes kapcsolatokat elõtérbe helyezve
egyesületünk 2008.április 12-én nagyon
szép és színvonalas könyveket küldött
Körösfõre, támogatva ezzel egy helyi
irodalmi rendezvényt. A könyveket
szívélyes fogadtatás keretén belül
egyesületünk elnöke, két tagja és községünk
jegyzõje személyesen adták át.
A nyár jó hangulatú próbáin lelkesen
készültünk a már-már hagyománnyá lett
17. Szatmári Gábor
rendezvényünkre a III. Rózsa Fesztiválra.
Az egyesület nevében mindenkinek
18.
Szilády László
Bár szerény anyagi háttérrel rendelkezve, de áldott, békés karácsonyi ünnepeket és
jó szívvel és õszinte örömmel egy meghitt, nagyon boldog új esztendõt kívánok!
de mégis vidám rendezvényt tudhatunk
magunk mögött. Pátka újszülött gyermekei
2008. évben házasságot kötöttek
Nagy Tímea
és az õ szüleik köszöntését követõen
Kórusvezetõ
egyesületünk tiszteletbeli tagjait
köszöntöttük; Papp Lajost és nejét, Polgár
Józsefet és nejét és Csík Lászlót, akik nélkül
a Rózsa Fesztivál nem jöhetett volna létre, és
akiknek ezúton is köszönjük támogatásukat!
Fontosak számunkra a gyermekek, hiszen
bennük rejlik a jövõ és már a legkisebbek is
egy kis odafigyeléssel, szeretettel,
megbecsüléssel hatalmas dolgokat képesek
megtenni, melyek elõre visznek
1. Dávid Csaba - Dr.Nagy Krisztina
bennünket.Az augusztus 20-i ünnepségen
2. Nagy Zoltán - Erdei Nóra
való részvétel, a III. Rózsa Fesztivál
3. Schandl László - Tamás Rozáli a
megrendezése és a Testvér Települések
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Elsõ tiszteletbeli címek
2008. augusztus 23-án a falunapon a
Képviselõ-testület döntése alapján a
9/2007 (VI.27.) számú rendelet
alapján kiosztották az elsõ
Tiszteletbeli polgári címeket. Az
adományozás célja az volt, hogy a
testvértelepüléseken elismerjék
azoknak a munkáját, akik ápolják a
testvértelepülési kapcsolatokat.
A felvidéki Hetény községbõl az
alábbi személyek lettek tiszteletbeli
polgárrá avatva.
Lucza Sára polgármester
Czibor Angelika
Dékány György
Kren Tibor
Ollé Gábor
Pákozdi Lídia
Palcsó Attila
Az erdélyi Körösfõ községbõl az
alábbi személyek lettek tiszteletbeli
polgárok:
Antal János polgármester és felesége
Antal Ferenc és felesége
Korpos Albert és felesége
Balázs Béla és felesége
Mihályi Zsigmond és felesége
Péntek Tihamér és felesége
Tamás Tibor és felesége
Ghiran Ioan
Visi Szilárd jegyzõ

Ennyi nem elég!
Mint felhõk az égen összevisszaságban,
Úgy élünk a földön e rohanó világban.
Kevés az emberekben a hit és szeretet,
Csak harag, gyûlölet és ez hova vezet?
Az emberek egymástól elhidegülnek,
Egymás sorsa iránt közömbösek
lesznek.
Nagyházak lakói a lépcsõket futja,
Hogy ki is a szomszéd, nevét sem tudja.
Egyedüli vágy a kocsi a külföldi út,
Hétvégi házakhoz vezessen köves út.
Az emberi gõg csak törtet felfelé,
A szegény nyugdíjas issza meg a levét.
Hiába a pompa, fényes ragyogás,
Hiába oly magas szinten a tudás,
Nem becsüljük egymást, nem tudunk
szeretni,
Nem tudjuk a rosszat igazán feledni!
Hely pedig de sok van mit tenni kéne,
Oly sokat szenvedett e kis ország népe.
Törõdjünk egymással többet emberek,
Mert az idõ nem áll meg, az élet pereg!
Gács János
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Megköszönjük, akik adományuk 1%-át 2008.
évben is a Polgárõrség adószámára íratták, ami
242.000.-Ft-ot tett ki, továbbá a Pátka Község
Ezúton köszöntjük a Pátkai Újság olvasóit, Önkormányzatának 700.000.- Ft-os támogatását,
valamint minden Pátkai lakost.
melyekbõl a mûködésünket és a gépjármû lízing
Polgárõrség mûködésében a 2008. évben díját biztosítottuk.
rendhagyó esemény nem történt, a három Köszönjük! Várjuk továbbra is támogatásukat.
polgárõrünk gyanúsítási ügyét kivéve.
Adószámunk: 19098533-1-07
A megalapozottságról a bírósági döntésig
nem tudjuk a cselekményt megítélni vagy Kívánunk mindenkinek Békés, Boldog Karácsonyt
elbírálni.
és Boldog Új Évet!
Az érintett három polgárõr hozzátartozóit
a
P o l g á r õ r s é g n e k
a
Tisztelettel a Polgárõrség nevében:
Takarékszövetkezetben
lévõ nyitott
Gerencsér László elnök
folyószámlán Adomány vonalán lehet
támogatni.
Megköszönjük mindazoknak, akik eddig
is már támogatták a családot. Tudjuk, hogy
mindenkinek egyre nehezebb a
megélhetése, de családfenntartó nélkül
még nehezebb. Ezért kérném, hogy az
ünnepekre való tekintettel, aki tud segíteni
támogatásával, járuljon hozzá a
polgárõrök családjai anyagi helyzetének
könnyítéséhez.

Polgárõrségi hírek

Tisztelt Nyugdíjasok!
A szokáshoz híven szeretném tájékoztatni
falunk Nyugdíjasait, és Lakosságát, az elõzõ
hírújság megjelenése óta eltelt idõszakról, és
arról, hogy a programjainkban meghatározott
feladatokat, hogy sikerült végrehajtani.
Mint minden évben az idén is, az augusztus a
nyaralás idõszaka volt. Sokan vállalták az
unokák felügyeletét, többen pihenéssel
töltötték el napjaikat. Ezt követõen
felkészültünk a szeptemberi kirándulásra.
Köszönet a Pátka Kultúráért Közalapítványnak
az anyagi támogatásért, hogy egy csodálatos,
élményekben gazdag kiránduláson vehettünk
részt.
Autóbusszal elmentünk a Dunakanyarba,
annak csodálatos természeti szépségeiben
gyönyörködhettünk, majd a Szentendrei
Gyémánt Múzeum vendégei voltunk. Most is
vittünk magunkkal olyan idõs nyugdíjasokat, akik nem tagjai a klubnak mégis nagy
élményben volt részük, hisz részesei az idõs
korosztálynak, szeretnénk ezt a tradíciót
folytatni.
Biztos sokan észrevették, hogy az orvosi
rendelõ utca felöli részén új kerítés van.
Társadalmi munkánk eredményét tükrözi.
Szeretnénk e tevékenységet tovább folytatni,
amit a 2009. évben be is terveztünk a
programjaink közé.
Októberben a hagyománynak megfelelõen az
Idõsek Világnapja keretében köszöntöttek
minket az óvodások. Köszönet az óvonéniknek
akik felkészítették a lurkókat e szép,

megemlékezéshez.
Orvosi elõadást hallgattunk meg
háziorvosunk jóvoltából
meghívott
elõadótól. Az eseményen szép sporttáskát
kaptunk ajándékba.Szokásos szellemi
vetélkedõt most is megtartottuk. Hollósi
Sándor barátunk és kedves neje sokat
dolgozott a szellemes kérdések
összeállításán. Köszönet érte!
Novemberben megemlékeztünk elhunyt
kortársainkról.
Megtartottuk a második féléves névnaposok
köszöntõjét. Dori Horváth Béla nosztalgikus
zenéje, a „lányok” remekül sikerült vacsoráját
elköltve remekül szórakozott a teljes
klubtagság.
Örömünkre szolgál a Kindl házaspár 50.
házassági évfordulójáról történõ
megemlékezés. Ezúton is jó erõt, egészséget
kívánunk nekik!
A hagyományos Mikulási ünnepségre is
felkészülünk és a „Mindenki Karácsonyáról”
sem feledkezünk meg.
Szeretnénk az Óévet szeretetben és
békességben egy évzáró klubdélutánnal zárni,
reméljük mindent sikerül a tervezettek szerint
végrehajtani.
Tisztelt nyugdíjas barátaink, sorstársaink! Az
elmúlt esztendõ is bõvelkedett
eseményekben, nem csak a világban folyó
eseményekre gondolok, hanem a
lakóközösségünket érintõkre is.
Továbbra is nyitottak vagyunk, várjuk a
közösséget szeretõ tagjelölteket.
Minden kedves olvasónak kellemes
karácsonyi ünnepeket és boldog új évet
kívánok a vezetõség nevében:
Gács János klub elnök
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Hírek a rendelõbõl
Ez évben több alkalommal sikerült az orvosi rendelõben térítésmentes szûrõvizsgálatokat
szervezni. A vizitdíj megszûnése után ezek a vizsgálatok is ingyenessé váltak.
Idén két alkalommal volt légzésvizsgálattal egybekötött tüdõbetegség és allergia szûrés. Év
elején az immár hagyományos prosztata szûrés valósult meg, míg õsszel két év után sikerült
megszervezni az addig rendszeres csontritkulás szûrést is . Ez alkalommal a szûrésen 87 páciens
jelent meg. A vizsgálat során talált eltérések alapján további eszközös vizsgálaton a megjelentek
1/3-ának volt ajánlatos részt venni.
Szeretnénk a továbbiakban is ingyenes szûrõvizsgálatokat közel hozni pácienseinkhez, kérjük
éljenek a lehetõséggel! Jelenleg a prosztata szûrés ismétlését, hallásszûrést, valamint érbeteg
szûrést tervezünk gyógyszergyárak közremûködésével. Az alkalmakról értesítjük Önöket.
Az önkormányzat támogatásával továbbra is lehetõség van a laboratóriumi vizsgálatok vér és
vizeletmintáinak levételére az orvosi rendelõben immár heti gyakorisággal. A laboratóriumi
vizsgálathoz beutaló szükséges, a vérvétel idõpontja hétfõnként 11 órakor van.
Változott a tüdõszûrés rendje. Mivel a megye TBC által nem veszélyeztetett terület, a
tüdõszûrés nem kötelezõ, de 40 éves korig 2 évente, 40 éves kor felett évente ajánlott. A
tüdõszûréshez háziorvosi beutaló szükséges, a vizsgálat díja 950 Ft, munkavállaláshoz
mindenképpen térítésköteles.
Minden kedves páciensünknek boldog Karácsonyt és egészségben eltöltendõ boldog új
esztendõt kívánunk: az orvosi rendelõ és a Praxi Medic bt munkatársai
Dr Mráz János háziorvos

A Pátka Gyermekeiért Egyesület hírei

Emlékezzünk

Egyesületünk ebben az évben is igyekezett programjaival
színesebbé tenni a Pátkán élõ gyermekek életét. A
rengeteg tervbõl sajnos csak egy-egy szelet valósulhatott
meg, fõként azért, mert az Egyesület nem rendelkezik
önálló hellyel, házzal, ahol fogadni tudnánk az
érdeklõdõket. Minden igyekezetünkkel próbálunk a
helyzetünkön változtatni, s bízvást reméljük, hogy a
2009-es esztendõben hatékonyabban tudunk mûködni.

1943. január 12-én a Vörös Hadsereg csapatai áttörték a magyar
vonalat és elindult, vagy ha úgy tetszik kezdetét vette a II. Magyar
Hadsereg pusztulása.
Iszonyú túlerõ, iszonyú körülmények, iszonyúan felkészületlen
hadsereg és iszonyúan messze a hazájától a magyar sereg.
Mégis napokon át próbálták a lehetetlen tartani a tarthatatlant.
A visszavonulás volt az igazi vesztõhely, hisz a legtöbben a jeges
hóban, a röpködõ mínuszokban haltak meg.
Nincs olyan család az országban, amelynek ne lett volna
vesztesége ebben a hadjáratban.
Sokáig alig-alig beszéltünk errõl a napról, de még ma is átsiklunk
felette, ugyan úgy mind sok más nemzeti önbecsülésünk számára
fontos nap felett (június 4-én Trianon, Október 6. Aradi vértanúk,
stb.).
Kíváncsi volnék, a mai fiatalok, de úgy egészébe a társadalom
tud-e valamit errõl a napra?
Nem szabad hagyni, hogy nemzetünk e gyászos mégis dicsõ
napjai a feledés homályába süllyedjenek, mert csak a múltból
tanulva épül a nemzet.

VISSZATEKINTÉS, 2008.
Február 9.:
Farsangi maszkok készítése; kiszebáb égetés.
Március 15.:
Faluünnep megszervezése, lebonyolítása.
Április 923.:
Továbbképzésen való részvétel a Családon belüli erõszak
témájában. Falufórum.
Május:
A pátkai óvoda által szervezett gyermeknapon való
segítés.
Augusztus:
A Falunapon való közremûködés (selyemfestés,
versenyek lebonyolítása, virágkötészet).
December 21.:
Karácsonyi játszóház.
December 21.:
Falubetlehem állítása.

Ifj. Hollósi Dezsõ
A Pátka Gyermekeiért Egyesület a 2008-ban
felajánlott 1% százalékból befolyt összege 59 288
forint. Ezúton is köszönjük támogatásukat, s a jövõben
is számítunk Önökre! Adószám: 18492666-1-07
Békés, boldog karácsonyt kíván Egyesületünk
Nevében minden pátkai lakosnak:
Varga Anikó
Elnök
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HORGÁSZ HÍREK
Így az év vége felé közeledve, szeretnék néhány
mondatban tájékoztatást adni horgász egyesületünkrõl,
ill. néhány aktuális dologra felhívnám tagjaink
figyelmét.
-Ebben az évben idáig 219 fõ újította meg egyesületi
tagságát. Elõzõ évben egyébként 229 fõ volt a
taglétszámunk. A tagdíj befizetésére még ebben az évben
is van lehetõség gazdasági vezetõnknél.
-Az elmúlt évben felajánlott személyi jövedelemadóból
befolyt 183242 Ft-ot egyesületi rendezvényekre
(horgászverseny, horgász kirándulás) fordítottuk. A jövõ
évben felhasználható, ez évi felajánlásokból befolyt
összeg pedig 292556Ft, mely már a számlánkon is van.
Ezúton is szeretném megköszönni a felajánlóknak a
támogatást!
Adószámunk, melyre a 2008 évi
SZJA 1%-át is felajánlhatják:
19822774-1-07.
-Mint ahogy arról már említést tettem, a felajánlás egy
részébõl horgász kirándulást szerveztünk a rétimajori
horgásztavakhoz, Örspusztára. Sajnos szeptember 20.ára, a kirándulás idõpontjára az idõjárás kissé elromlott,
az addig meleg, napsütéses napok helyett egy hûvös,
kissé szeles, esõs nap várt ránk. Talán ennek is
köszönhetõ, hogy a 39 fõ jelentkezõbõl mindössze 21-en
indultunk el a 45 férõhelyes autóbusszal. Azt hiszem,
hogy aki eljött, az nem bánta meg. Az idõjárás is kicsit
barátságosabb lett mire odaértünk, s a fogási
eredmények is szívet melengetõk voltak. A gyakori apró
halfogások mellett jó néhány termetes ponty is akadt a
horogra, a legnagyobb 10kilón felüli példány volt,
melyet Oláh Tamás fogott ki.( a képen Tóth János látható
segítõivel és potykájával).
-A HOFESZ Ügyvezetõjétõl kapott tájékoztatás szerint
2008 évi halasítás a Pátkai víztározón a
következõképpen alakult:
Ponty (3 nyaras):
4260kg (2007.11.26. elõtelepítés volt)
5483kg (ebben az évben, 4 alkalommal)
1990kg (2008.11.20.-án, 2009 évi elõtelepítés)
Süllõ (1 nyaras): 212kg.
Keszeg: 720kg.
Jövõ évre áthúzódik még 10000db elõnevelt csukaivadék,
így 2009-ben majd 20000db kihelyezése várható.

-Néhány változásról is tájékoztatást kaptunk Purgel Istvántól. Ezek
egyike, hogy várhatóan jegyár emelés nem lesz a következõ évben. A
horgászati lehetõségek javulása várható attól az intézkedéstõl, miszerint a
tározó középsõ tó részének nyugati oldalán mód lesz stégek kialakítására.
Erre várják a Szövetségben az elõzetes jelentkezéseket. A téli lékhorgászat
rendje is megváltozik 2009 évtõl, ugyanis a horgászat megkezdése elõtt be
kell jelentkezni a halõrnél! Telefonszáma:06-70/214-0813. Lékrõl
horgászni természetesen csak nappal engedélyezett, s csak a kijelölt
szakaszokon. Éjszaka a lékrõl való horgászat TILOS!
A minimális jégvastagságnak legalább 10cm-nek kell lenni, s mindenki
saját felelõsségére tartózkodhat a jégen!
-A fogási naplók leadási határideje 2009.január 10.
-A tagsági viszony megújítására terveink szerint január 5-étõl minden
hétfõn 17és 19 óra között lesz lehetõség, március 31.-éig a horgász
irodában (Mûvelõdési Ház).

Végezetül, így az év végéhez közeledve, a
Vértesaljai Horgász Egyesület Vezetõsége
nevében mindenkinek Szeretetteljes
Karácsonyi Ünnepeket és Eredményekben
Gazdag, Boldog Új Évet Kívánok!
Hedlicska Károly
Vértesaljai HE elnök

Köszönet

Közérdekû közlemény

Ezúton szeretném megköszönni mindazon szavazó polgároknak
a bizalmát, akik 2006-ban az Önkormányzati választások során
a nevem mellett tették le voksukat. 2008. október 29-én tettem
le képviselõi eskümet, mikor Nagy Dániel képviselõ úr helyét
átvettem.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét,
amennyiben az áramszolgáltatással
kapcsolatban bejelenteni valója van, azt az EOn Zrt felé a következõ számon teheti meg

Tisztelettel:
Gács János
képviselõ

06-80-205-020
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Keresztény emberek karácsonya

Nyitott fülekre talált a hívó szó

Nagy szeretettel köszöntünk minden
Kedves Olvasónkat!
Szeretetet és békét ünnepel a hívõ ember
karácsonykor. Isten szeretetét és békéjét,
melyet Jézus Krisztus által hoz el az
embereknek. Ez az öröm, amely értelmet ad
az összes többinek, a karácsonyfától és a
családi ebédtõl a figyelmes segítségig. Igazi
ünneppé varázsolja a karácsonyt. Mert Jézus
szeret minket annyira, hogy eljött közénk és
meghalt értünk. Mit tud Jézus, amit nem d
meg sem a nagyáruház, sem a munka, sem a
család? Jézus megtud minket váltani, a
bûntõl. Az ember hozzáfordulhat, õ
megbocsátja bûneit. Rábízza életét és így
lehet igazán szabad, igazán Ember, és így
nyer értelmet az élet és a halál!
Legyünk nyitottak észrevenni Jézus hívását
és merjünk odatérdelni a pásztorokkal a
Láttam egy óvodás csoport betlehemi jászol mellé. Hiszen Jézus az, aki igazi
elõadását. Olyan jó volt õket nézni. Nekik ünneppé teszi karácsonyunkat. Õrizzük meg
még elég tiszta és nyitott a lelkük ahhoz, a karácsony örömét, és békéjét az ünnep
hogy fenntartás nélkül higgyenek a születés elmúltával is. Kérjük Isten áldását a
örömhírébe. Milyen átszellemült arccal, karácsonyi ünnepekre és az Új Esztendõre,
boldogan köszöntötték a kisdedet. minden keresztény testvérünk és egész
Izgatottan, mert érezték, nagy dologról van népünk számára.
itt szó! Megvan bennük az a többlet, amely Ezekkel a gondolatokkal kívánok a kedves
igazi ünneppé teszi a karácsonyt.
olvasónak Kegyelemben gazdag, áldott
B á r l e n n e o l y a n h i t ü n k , m i n t a ünnepeket.
kisgyerekeknek!
Karácsonyi szent miséink:
Bár ne gyengítené, ne irtaná ki a társadalom
Szent este:
mocska belõlünk!
December 24-én 17:00 órakor Vigília mise
Itt van karácsony és ha az igazi üzenetét
Ünnepi szent misék:
keressük, ne az áruházak öles újságait
December 25-én 11:30 órakor
böngésszük, hanem csendesedjünk el és
December 26-án 11:30 órakor
forduljunk a szívünkbe.

Mikor lesz nekünk itt jó?
Emlékszem, mikor 1976. õszén bekerültem Székesfehérvárra és elõször
mentem hajnalban dolgozni. Hát érdekes volt. Rengeteg új dolgot
tanultam ( nem csak a szakmát ) azoktól a szakiktól, akik akkor a
munkásosztályt képviselték.
Persze nem azt hallottam, amit a suliban, hanem az õszintét a „szocialista
realista valóságot”!
Láttam, hogy lehet valaki fõnök, ha tök hülye - de párttag, ha semmihez
sem ért, csak jól nyal.
Ott hallottam a csöves rádión a Szabad Európán elõször Nagy Imre
beszédét. „Csapataink harcban állnak…”
Szembesültem a nagy õszinte valósággal. Hogy miért írom ezt le, hát azért
mert ott hallottam elõször Gyula bácsitól és Imre bácsitól a kérdést, „mikor
lesz nekünk itt jó?”
Öntötték belénk, hogy a nagy testvérrel lesz nekünk jó, csak dolgozz,
nyomd a melót, kell a kommunista szombat, és hogy a párt értünk van.
Meg, hogy miénk a gyár. Haza is hoztuk! Jött a GMK s nem értettük, hogy
lehet 8 óra alatt ugyanabból a melóból 20 darabot csinálni, meló után
GMK-ba ugyan azon a gépen 40 darabot. Nem értettem miért kötelezõ
felvonulni május 1-én, de a virsli és a sör jól esett. És persze jó kollektíva,
jó csapatot alkotott, és nem utolsó sorban az öregek jól megtanították a
szakmát is!
De mikor lesz itt nekünk jó?
Egyszer csak azt mondták vége, nem jött össze, nem lesz itt szocializmus
se, nem hogy kommunizmus. És azok ,akik szidták a nyugatot az
imperialistát, most szociális piacgazdaságról beszélnek.
De kik is õk? Õk azok, akik néhány éve minden este Lenin összessel
aludtak. És másnap úgy ébredtek, hogy õk már pedig privatizálnak.
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Mint alvó parázs, mely fellobban, úgy
mozdult a falu lakossága felekezet nélkül a
nyáron és az õsszel, rendbe tenni a temetõket
és környékét.
Adományaikból több részletben újult meg a
kis ravatalozó, melyet társadalmi munkával
tettünk szebbé. Elõször a sindõk, és a
széldeszkák cseréje, ablakok és ajtók festése,
majd a belsõ meszelés, új csatorna
felszerelése, végül
az épület külsõ
színezése. Sokan segítettek: asszonyok, és
férfiak. Szeretném ezúton megköszönni az
adományokat és áldozatos munkájukat.
Az év folyamán többször sor került a temetõ
rendbe tételére. Ezeken a napokon is szép
számmal jöttek fûnyírókkal, gereblyékkel,
talicskákkal. Markoló segítségével, Zetorral
vitték a száraz koszorúkat égetni a temetõ
mellé. Hálás köszönet a szervezõknek is,
akik plakátokon, levélben, SMS-ben kérték
az összefogást.
Mindenkinek, aki bármilyen formában, akár
gondolatban is együtt dolgozott velünk!
Szent este küszöbén kérem, ugyanilyen
szeretettel és odaadással fogjunk össze az új
évben is, hogy elhunyt szeretteink örökös
nyughelye ismét rendezett lehessen.
Minden kedves olvasónak
Áldott, békés újesztendõt kíván a római
katolikus egyházközösség nevében:
Brunner Józsefné

Egyszóval lopnak, persze törvényesen, így lettek a volt párt elvtársakból
tulajdonos urak. Hogy hogyan lehetnek emberek olyan kétszínûek, egyszer
piros, máskor piszkos?
Nem tudom, de mindenesetre azt vettem észre, hogy az elvtársakból néhány
nap alatt urak lettek, a krómozott, büdös Ladát Volvóra cserélték és
privatizáltak, privatizáltak. És persze kellett egy párt is, mert megszokták,
kell valahol lenniük, ahol az ideológia frontján lehet a hülyeséget
terjeszteni.
Így aztán az összes párt telelett jó elvtársakkal. És persze a mi … is telelett
velük. Mert pártok jöttek, mentek de a helyzet „nyugaton változatlan!”
De mikor lesz itt nekünk jó?
Soha! Mert újra itt egy válság, amely elõször bennünket nem érint, majd
begyûrûzik, és végül mindent összedönt!
Megint kiderült, hõzöngõ vezetõink vannak, akik az elvtársi „úrimurit”
értik csak,
de az ország vezetéséhez,
netán a népért való cselekedethez,
tehetségtelenek.
De sebaj a mi fazekunk tele van, pártunk, kormányunk együtt van, ti pedig
húzzátok be a nadrágszíjat, mert „ez a harc lesz a végsõ csak összefogni
hát!” ha nem, sebaj majd újra mondunk egy nagyot, ez már annyiszor bejött,
most miért ne sikerülne? Van nekünk kormányzó pártunk, ellenzékünk,
nyugodt erõnk, liberális fehér madarunk, és kisgazdapártból van vagy négy
párt, rejtett kereszténydemokratánk, s kitudja még hány tömörülés.
De mikor lesz itt nekünk jó?
Ha majd égig ér a szarkaláb. Ha valóban õszinte, tenni akaró emberek
alkotják a kormányt, ha majd az ember lesz az elsõ nem a pénz és a pozíció.
Ha majd a vezetést, irányítást alázattal és nem dölyfösséggel végzik.
De sok hegyet meg kell mászni, hogy a felhõk fölé érjünk, de onnan is le kell
egyszer jönni!

Ifj. Hollósi Dezsõ
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Tisztelt Zártkerti Telektulajdonosok!
2008. augusztus végén a zártkert
telektulajdonosok néhányan levélben
fordultak az Önkormányzathoz, amelyben
különbözõ tartalmú kérdéseket intéztek a
testület felé. Kérték, továbbá azt is, hogy a
kérdésekre a választ a második féléves adó
kiértesítéssel együtt küldjük ki. A levelet a
Képviselõ-testületnek csak szeptember
végén volt lehetõsége megismerni és
megtárgyalni, addigra az adócsekkek már
kipostázásra kerültek. Így a válaszokat
hirdetõ táblán és néhány állandó zártkerti
lakoson keresztül juttassuk el a kérdéseket
feltevõkhöz.

Negyedik kérdés a helyrajzi számok
feltüntetésével és a gondozatlan telkekre
kérdez rá.
Válasz: A telkek parlagon és
rendezetlenül hagyásával kapcsolatban a
külterületen a jegyzõnek nincs intézkedési
hatásköre. Így ha, valaki bejelentést kíván
tenni, azt a Velencén székelõ Növény- és
Talajvédelmi Állomásnál teheti meg.
Telefon: 06-22-589-210
A helyrajzi számok tekintetében téves
következtetést vontak le, mivel a
magántulajdonban lévõ rendezetlen telkek
ügye nem a helyrajzi számok kitételétõl
függ. Ellenben a tulajdonosnak kötelessége
kitenni ingatlanának házszámát, annak
hiányában helyrajzi számát. A felhívásban az
ide vonatkozó jogszabályt kiemelten
ismertettük a felhívásunkban.
A rendezetlen gondozatlan telkek ügye,
mivel külterület a talajvédelmi szolgálathoz
tartozó feladatkör.

Elsõ kérdés az aszfalt út állapotával és
annak kijavításával foglalkozik.
Válasz: A kérdéses út nem az
önkormányzat tulajdonában van, így annak
karbantartásának
kötelezettsége
nem
terheli. Az út egyik része a Magyar Államé,
kezelõje a HM Erdészet, a másik része
Székesfehérvár Önkormányzaté, kezelõje a
városgondnokság. Természetesen a jelzést
Ötödik kérdés a vadászok beírókönyvének a
továbbítottuk az érintettek felé.
más helyre történõ áthelyezésével
Második kérdés a Gémeskút utcába foglalkozik.
betorkoló út és a szalmabálák kérdése.
Válasz: A panasszal kapcsolatban
Válasz: Kiderítettük, hogy a jogilag forduljanak a Pátkai Vadásztársaság
létezõ út nyomvonalára az Aranykalász MG Ve z e t õ s é g é h e z , m i v e l s e m a z
Szövetkezet (ami egyébként ma is létezik), önkormányzatnak, sem a jegyzõnek hatáskör
depózta le a szalmakazlat. Hivatalosan hiányában nincs módja intézkedni.
felszólítottuk az érintettet, hogy a kazlat
mihamarabb szállítassa el a helyszínrõl.
Hatodik kérdés a dûlõutak és az azzal
H a r m a d i k k é r d é s a h e t e n k é n t i határos szántók szélén található
gyomosodással, valamint az útba való
szemétszállítás lehetõségére kérdezett rá.
Válasz: Jelenleg a szemétszállítás beleszántással foglalkozik.
Válasz: A jelzett problémákkal,
idõpontján és gyakoriságán a szolgáltató
(Depónia KFT) nem tud változtatni, de a sajnos találkoztunk mi is, és mihamarabb
következõ évre nézve megvizsgálják azt. figyelmezetni fogjuk a földhasználókat, a
Természetesen a többletköltségek viselését a felvetett problémák jövõbeni elkerülésével
kapcsolatban.
zártkert tulajdonosoknak kell vállalni.

Minden kedves vendégemnek szeretetteljes békés karácsonyt,
és boldog új évet kívánok:
Luteránus Barnabásné
Fodrász
Tel: 06-22-465-181

Az utolsó kérdéskör a beszedett adó
Válasz: A jogszabály alapján a
Pátkai Hírekben leírtuk, hogy a befolyt adót
nagyságában, mértékében az
Önkormányzat mire használta fel. Sajnos, a
befolyt adók nagysága a teljes
költségvetésünknek nem éri el a 20%-át. A
teljes adóbevételt, amely négy különbözõ
adónem, az önkormányzat mûködéséhez
használjuk fel.
Kiemelten az óvoda
mûködésének hiányát fedezzük belõle. Itt
viszont szeretnénk egy tévedést
helyretenni. Az Önök által fizetett
kommunális adó a nevébõl eredõen
közösségi adó. Azt jelenti, hogy minden
ingatlan tulajdonosnak, aki Pátkai lakos,
vagy Pátkai ingatlan tulajdonos fizetnie
kell. Az adófizetés nem lehetõség, hanem
kötelesség. A kommunális adót a
jogszabály alapján az Önkormányzat a
település igazgatásához mûködtetéséhez és
a kötelezõ feladatok ellátásához szedi. A
szubszidiaritás elvét sérti, ha egy település
részrõl befolyó adótételt kiemelten csak
oda költené az önkormányzat elsõsorban
infrastukturális célból. Ez a feltételezés
sérti az Európai Uniós alapjogokat,
valamint az önkormányzatiság elvét.
Ennek ellenére, ha kimennek a Vargahegyi
útra látják, hogy az önkormányzat hathatós
együttmûködésével a teljes Vargahegyi út
villamoshálózatát felújították. A hitelesség
kedvéért egy oszlop ára elhelyezése bruttó
400.000.- Forint. A Vargahegyi útra 16
darab oszlopot helyeztek el, ami bruttó
6.400.000.-forintba került. Ezen kívül a
Vargahegyi útra 4 darab lámpatestet
helyeztetett ki az önkormányzat, aminek
ára bruttó 72.000.-forint/darab, vagyis
288.000.-forint. Továbbá évente a négy
lámpatest 140.000.-forint közvilágítási
költséget jelent. Ha ezeket összeadják a
2008. és 2009-es évben közel 7 millió
forintot fog az önkormányzat költeni, ezzel
s z e m b e n a Va rg a h e g y r õ l é v e n t e
1.400.000.- forint adóbevétel keletkezik.
Kérem, mérlegeljék ezeket a tételeket, és
utána ítéljék meg az önkormányzat
tevékenységét.
Pátka, 2008. szeptember 29.
A Képviselõ-testület nevében
Füri Béla Polgármester
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