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A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA
CIVIL ÖSSZEFOGÁS
A cím igazából így helyes: Civil összefogás az
Önkormányzat és a lakosok támogatásával.
Kis községünk ismét „megmozdult”! Nagy örömömre
örömömr
szolgál, hogy a tavaly útjára indított „Adventi
Kalendárium” programsorozatot az idén sikerült újra
megszervezni.
Az összefogás érezhető volt a korábbi rendezvényeken is: a
két templom jótékonysági koncertjén, a nyári programok
szervezésénél és lebonyolításánál,
ításánál, a tavalyi és nem utolsó
sorban az idei adventi programsorozat megszervezésénél
is.
Büszkék lehetünk megújult könyvtárunkra is,
melynek igényes kivitelezése és gyors átköltöztetése
szintén a komolyan összehangolt önkormányzati munka
és a lelkes társadalmi
ársadalmi munka
Tartalomjegyzék
eredménye.
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Lakóhelyünk úgy válik otthonunkká,
hogy mindennapjainkat megtöltjük
közös programokkal, ahol együtt
örülünk, vagy adott esetben segítünk
egymásnak
átvészelni
az
élet
nehézségeit.
Kívánok minden kedves olvasónak
szerettei körében sok-sok örömteli
percet, órát, áldott, békés karácsonyi
ünnepeket és boldog új esztendőt!
Az
„Adventi
Kalendárium”
programsorozat
résztvevőinek,
és
támogatóinak
egy
versrészlettel
szeretnék
ezúton
köszönetet
mondani!

„Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden
lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott
hozni.”
…

2011. Karácsony
„Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni...
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra.”
(Ady Endre: Karácsony)
Nagy Tímea
Pátkai Zenei és Kulturális
Egyesület

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 2011.
A képviselőtestület 2011. évben elvégzett
munkáját a következő számokkal írhatjuk le.
(2011 december 1-ig):
Testületi ülések száma:

19

Határozatok száma:

192

Rendeletek száma:

25

Áltanánosságban
elmondható,
hogy
megszüntettünk, illetve váltottunk több olyan
szerződést, melyekkel összesen évi több százezer
Ft-ot
takarít
meg
az
Önkormányzat.
Megállapodást
kötöttünk
a
kábel
TV
szolgáltatóval, hogy az eddig ingyen kapott
villanyt és irodát ezentúl bérleti formában veszi
igénybe, mely újabb százezres nagyságrendű
bevételt jelent az Önkormányzatnak.
Januárban megkezdte munkáját a település
újonnan kinevezett jegyzője, Járfás Péterné. A
testület módosította a szociális rendeletet.
Megválasztottuk a bizottságok külső tagjait, akik
letették az esküjüket. Nyílt sajtótájékoztatóval
megindult a szennyvízberuházás kivitelezése,
majd a területátadás is megtörtént. Önkéntes
munkaprogramhoz csatlakoztunk az európai
önkéntesség évében. Elindult a TakarNet
szolgáltatás,
mellyel
költségtakarékosan
belenézhetünk a földhivatali nyilvántartásba.
Informatikai pályázatot nyújtottunk be a hivatal
fejlesztéséhez, sajnos sikertelenül. Megkezdtük a
Földtulajdonosi
Közösség
összehívásának
előkészítését.
Februárban meghosszabbítottuk a vérvételi és a
nőgyógyászati
szerződéseket.
Hivatalosan
kineveztük Demeter Zoltán képviselő urat az
EU-élelmiszersegély
program
kapcsolattartójának. A Vértesaljai Horgász
Egyesület Pátkáért Érdemérem kitüntetést
kapott. Megállapításra került az éves vízdíj és
megszületett
a
költségvetési
rendelet.

Kihelyezték a szennyvízberuházás uniós tábláit.
Sikeresen pályáztunk a közfoglalkoztatásra,
melynek
eredményeként
31
fő
4
órás
munkavállaló 3 hónapig és 2 fő 6 órás
munkavállaló 8 hónapig dolgozott velünk.
Konténert helyeztünk ki az Árpád és a
Vörösmarty utcába, hogy eltűnjön az utcában
lévő sok szemét (segélyezési feltétel).
Márciusban rendeletet alkottunk a közterület
használatról, és az Önkormányzat SZMSZ-éről.
Megkezdtük az állattartási, ebtartási rendelet
előkészítését. Bírósági népi ülnököket jelöltünk.
Szabályt hoztunk a házaló kereskedelemről az
idősek védelmében. Megkezdtük a Pátka
Kultúráért Közalapítvány rendbetételét. Átadtuk
a Belmajort a kivitelezőknek raktározás,
parkolás céljára. Megkezdtük a gazdasági
program előkészítését. Szabályoztuk a Pátkai
Hírek és a Honlap megjelenését. Módosítottuk a
helyi közút- és közműépítésről szóló rendeletünk
mellékletét. Elfogadtuk a felajánlott 2105.
helyrajzi számú külterületi utat (a Vargahegyi
focipályától a 811-es főútig tartó szakaszt).
Megkezdtük a Vak Bottyán tér 6. szám alatti
ingatlan
eladásának
a
tárgyalását.
Együttműködési megállapodást kötöttünk a
Sportkörrel és a Polgárőrséggel. Megkezdtük a
Belmajor
környezetszennyezésének
felszámolását.
Áprilisban a hivatal a közmunka program
segítségével, teljes festés után átköltözött. A
bejárat téglaburkolatát szintén a közmunka
programban dolgozók rakták le. Rendeletet
alkottunk
a
helyi
építési
szabályzat
módosításáról, a 2010. évi zárszámadásról, a
hivatali dolgozók illetménykiegészítéséről, és a
közterületen
történő
alkoholfogyasztásról.
Előterjesztettük
a
gazdasági
programot.
Elkezdtük
a
szennyvízcsatorna
miatt
szükségessé
vált
területrendezéseket.
Megkezdtük a tárgyalásokat az Arany János
utcai csatorna építéséről és a többi hiányzó
csatorna
megépítéséről.
Együttműködési
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megállapodást kötöttünk a Nyugdíjasklubbal.
Április 22-én, a Föld Napján a Belmajori
környezetszennyezés csökkentése érdekében a
szennyezett
föld
egy
részét
ismételten
elszállíttattuk és rendőrségi feljelentést tettünk a
környezetszennyezés ügyében. Gerencsér Attila
képviselővel közösen internetet szereltünk a
Hivatalban.
Májusban
a
Pátka-Zámoly
összekötőút
megépítése érdekében pályázat benyújtására
kértük a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t Zámoly
Község Önkormányzatával együtt. Lobbiztunk az
ügyért a kistérségnél, megyei szinten is, de végül
a Zrt. a 100%-os támogatásból megvalósuló utat
nem találta kellő fontosságúnak. Kamerát
szereltünk Gerencsér Attila képviselővel a
Belmajorban. A kátyúk foltozását kértük a
Magyar Közúttól. Ifj. Nánási Lászlóval lakossági
megbeszélést tartottunk az Arany János utcai
lakókkal
a
csatornázással
kapcsolatban.
Együttműködést kértünk a Móri Vízi Társulattól,
és a Vízügyi Igazgatóságtól a belvízelvezető és
csapadékvíz elvezető rendszerrel kapcsolatos
pályázati
lehetőség
előkészítésére.
Bérleti
szerződést kötöttünk a Kábel TV szolgáltatóval,
emellett lemondtuk a település intézményeiben a
kábel TV szerződést.
Júniusban
közmeghallgatást
tartottunk.
Megállapodást kötöttünk az Agárdi Popstrand
főszervezőjével, melynek eredményeként féláron
látogathatott el minden kedves lakosunk a
rendezvényekre. Együttműködési megállapodást
kötöttünk a Creative Press Kft-vel. Meghirdettük
a nyári rendezvénysorozatot, melynek során a
civil szervezetek programjait támogatta a
képviselőtestület. Pályázatot nyújtottunk be a
parlagfűirtás érdekében.
Júliusban a képviselőtestület ülésezési szünetet
tartott. A nyári rendezvények sorra zajlottak,
elsőként a családi nap, melyre első ízben pátkai
disznót vágtunk, ami egész nyáron segítette
rendezvényeink megtartását. Köszönet érte Papp
Tibornak és családjának, valamint a tenyésztő
Füri Jánosnak. Parlagfű-irtási napot tartottunk,
ami a megnyert pályázat része volt. Ennek
kapcsán 2 munkatársunk bérére pályáztunk a
kistérségen keresztül, akik 2 hónapig kaszálták
a település zöldterületét. Lemondtuk az internetszolgáltatást a hivatalban, és szolgáltatót
váltottunk
a
többi
intézménynél.
Együttműködésben
benyújtásra
került
a
Belmajori Napraforgó Gyermek és Ifjúsági Tábor,
melyet a DISE bevonásával készítettünk. A
ravatalozó
továbbépítése
közbeszerzésre
kötelezetté vált.
Augusztusban határoztunk az ivóvízminőség
javítási pályázaton való részvételről. Rendeletet
alkottunk a buszkísérők alkalmazásáról, és a
helyi
építészeti
örökségek
védelméről.
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Döntöttünk a Vak Bottyán tér előtti fásításról, és
a Vörösmarty és Árpád utcai önkormányzati
telkek
hasznosításához
befektetők
megkereséséről. Pátka, Zámoly és Csákvár
önkormányzata
közösen
kezdeményezte
Fornapuszta helyi jelentőségű védett természeti
területté nyilvánítását.
Szeptemberben elfogadtuk az első féléves
beszámolót és közmeghallgatást tartottunk az
ivóvízminőség javítási programról.
Az októberi testületi ülést november 2-án
tartotta a képviselő-testület, mivel október 23-án
Körösfő község vendégei voltunk, ahol előadást
tartottam
a
településünk
európai
uniós
csatlakozása
óta
eltelt
időszakának
tapasztalatairól
és
az
intézményrendszer
működéséről.
Novemberben rendeletet alkottunk a helyi
adókról, a szociális ellátások, és a közterület
használatának egyes kérdéseiről. Felülvizsgáltuk
több korábban alkotott rendeletünket, melyeket
pontosítottuk.
Szerződést kötöttünk a hó eltakarításról.
Megállapodtunk az adventi programsorozatról a
civil szervezetekkel. Döntöttünk a körzeti
megbízott üzemanyag támogatásáról. Elfogadtuk
a III. negyedéves költségvetési beszámolót, és
megkezdtük
a
2012.
évi
költségvetés
elkészítését. Európa Uniós ellenőrzés volt a
Polgármesteri
Hivatalban
a
szennyvízberuházással
kapcsolatosan,
mely
során nem találtak szabálytalanságot az
ellenőrök. Új szerződést kötöttünk a TakarNet
szolgáltatásra, és így már név szerint is tudunk
ingatlanokat keresni.
A mindennapi munka mellett nagyon örültem,
hogy személyesen vehettem részt a helyi
rendezvényeken. Emellett az a megtiszteltetés
ért, hogy a Vértes Gerecse Vidékfejlesztési
közösség Tervezői Csoportjának munkájában
közreműködhettem, ennek keretében eljutottam
több településre, ahol vidékfejlesztési fórumokat
tartottunk. A kialakított Helyi Vidékfejlesztési
Stratégia
megalkotásához
is
sikerült
hozzájárulnom. Bízom benne, hogy a Leader
pályázatok kiírásánál végzett munkám, és a
minisztériumi egyeztetésen való részvételem
sokaknak segít a mindennapi életükben
megvalósítani álmaikat. Remélem, hogy ebben a
munkában még több alkalommal részt vehetek.
Pályázatíróként készítettem el az ifjúsági tábor, a
Pátkáról szóló könyv, a szabadtéri színpadunk,
és
a
hozzá
tartozó
rendezvényközpont
pályázatát. Remélem, hogy ha nem is 100%-ban,
de részesülünk ezek eredményeiből. Jelenleg a
település
környezetvédelmi
programján
dolgozom, mely már 2008 óta várat magára.
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Végezetül szeretném kifejezni köszönetemet
mindenkinek, aki segítette a 2011. évben
elvégzett temérdek munkát. Itt ragadom meg az
alkalmat, hogy megköszönjem a Hivatal
dolgozóinak is a kitartó munkát, amellyel
segítették
az
Önkormányzat
feladatainak
végrehajtását. Köszönöm továbbá azoknak a
közmunkaprogramban
résztvevőknek
a

2011. Karácsony

munkáját is, akik velünk együtt tevékenykedtek
2011-ben.
Hosszú a lista, hiszen sokan sokféle ügyért
mozdultak meg. Még egyszer köszönöm!
Kívánok mindenkinek kellemes ünnepeket,
Áldott Békés Karácsonyt!
Nagy Dániel
polgármester

POLGÁRŐR HÍRADÓ
Polgárőrségünk nevében ezúton szeretnék minden pátkai és zártkerti ingatlantulajdonost köszönteni,
illetve az alábbiakról tájékoztatni. Mivel ismét eltelt egy újabb esztendő, beszámolnánk az elmúlt évről.
Szervezetünk 1992 óta folyamatosan működik a pátkai lakosság biztonságérzetének növelése, valamint
vagyon- és közrendvédelme érdekében. Szervezetünk működéséhez az alábbi támogatóktól kapott
összegek járulnak hozzá (az összegeket üzemanyagra, biztosításokra, gépkocsi fenntartásra, valamint
téli formaruhára fordítjuk):
Kiemelt támogatóink:
−
−
−
−
−

2010. évi lakossági személyi jövedelemadó 1%
Országos Polgárőr Szövetség pályázataiból nyert összegek
Helyi Önkormányzat
Tagdíjak
Posta Biztonsági Szolgálat

137.
400.
300.
40.
30.

806.000.000.000.000.-

Ismételten szeretnénk megköszönni a lakosság személyi jövedelemadójának 1%-os felajánlásait,
valamint a támogatóink által felajánlott összegeket.
A következő évben is várjuk az SZJA 1% felajánlásokat szervezetünk részére a
190985-1-07 adószámra,
melyet előre is köszönünk.
Szeretnénk a lakosság figyelmét újra és újra felhívni értékeik biztonságosabb elhelyezésére. Főleg az
idősebbeket, egyedülélőket figyelmeztetnénk, hogy a hűtőket, élelmiszertartalékokat biztonságosan
zárható helyre tegyék, valamint fordítsanak kellő figyelmet az ajtók zárására a besurranó tolvajlás
megakadályozása érdekében. Javasoljuk a biztonságosabb zárszerkezetek, mozgásérzékelős lámpák,
esetleg riasztó készülékek felhelyezését is. Amennyiben illetéktelen behatolást észlelnek, először a külső
lámpákat kapcsolják fel, hogy felismerhető legyen a betolakodó. Ilyen esetben azonnal hívják az
ingyenesen hívható 107-es rendőrségi segélyvonalat is! A helyi körzeti megbízott mobilszáma: 06
20 210 7960.A polgárőrség Gerencsér László 06 20 976 8658-as számán folyamatosan elérhető.
Az év végi ünnepekre tekintettel ezúton szeretnénk Pátka község minden lakosának Kellemes, Békés
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánni a Polgárőrség nevében:
Gerencsér László,elnök
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Tisztelt Pátkai Lakosok!
Pátka Község Önkormányzatának Szociális és Ügyrendi Bizottsága nevében az alábbi táblázat
segítségével szeretném tájékoztatni Önöket a 2011. évben végzett tevékenységünkről és annak
költségvonzatairól:
Pátka Község Önkormányzat Szociális és Ügyrendi Bizottsága
átmeneti segélyek elbírálása a 2011. évben
Sorszám

Ülések

Megállapított
támogatások száma

Elutasított
kérelmek
száma

Összes beadott
kérelem

1.

2011. január 17.

1
(4.000.- Ft)

16

17

2.

2011. március 7.

3
(20.350,- Ft)

8

11

3.

2011. június 15.

1
(3.000,- Ft)

3

4

4.

2011. augusztus 30.

5
(46.000,- Ft)

2

6

5.

2011. október 26.

10
(lakásfenntartási
támogatások)

1

11

5 ülés

19 megállapított
átmeneti segély

30
elutasított
átmeneti
segély

49 beadott
átmeneti segély
kérelem

Összesen

A Szociális és Ügyrendi Bizottság 2011. évre tervezett költségvetése: 700.000,- Ft
(Ebből az összegből 400.000,- Ft a polgármester hatásköre: ide tartozik a temetési segély, valamint a
buszkísérők év eleji egyszeri juttatása azon időszakra, amikor a jogszabályváltozások miatt nem
voltak alkalmazottak. Az összeg nem került teljes mértékben felhasználásra).
A fenti összegből megállapításra került 2011. december 7. napjáig: 73.350,- Ft.
A 2011. decemberi állapot szerint Pátka Község Önkormányzatánál
rendszeres ellátásban részesülők létszáma
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma:
Rendszeres szociális segélyben részesülők száma:

41 fő
8 fő

Több embertől hallottam már, hogy a szociális bizottságban végzett munka az egyik leghálátlanabb
feladat és be kell vallanom, hogy mostanra már én is így gondolom. Nagyon nehéz úgy jót cselekedni,
hogy az mindenki megelégedésére szolgáljon. A jogszabályok által megszabott irány sok esetben gátat
emel az emberi jóindulat és segítő szándék elé. Úgy gondolom, hogy kevés a segítségnyújtásra szánt
összeg és túl sok a segítségnyújtást ellehetetlenítő szabály.
Sajnos sok olyan emberrel is találkozunk, aki csak megszokásból adja be az átmeneti segély kérelmet
és már szinte sportot űz a kérelmek kitöltéséből. Természetesen ez a kisebbség—a többség sokkal
komolyabb támogatást is megérdemelne.
Elkeserítőnek találom továbbá, hogy élnek olyan egyedülálló, idős emberek a faluban, akik tényleg
rászorulnának a segítségre, de büszkeségük, vagy éppen szerénységük megakadályozza őket a kérelem
benyújtásában.
Remélem, hogy a jövőben mindenkinek jobbra fordul a sorsa és nem lesz szükség átmeneti
segélyezésre.
A szociális bizottság összes tagja nevében áldott és békés karácsonyt, valamint boldog új esztendőt
kíván:
ifj. Nánási László
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ANYAKÖNYVI HÍREK 2011.
2011. évben született gyermekek:

Köszönjük Önöknek, hogy részt vettek a
népszámlálási
összeírásban,
így
közreműködésük, adatszolgáltatásuk segített
sikerre vinni a 15. magyar népszámlálás pátkai
folyamatát!
Köszönjük megértésüket, türelmüket és mindazt
a segítséget, amelyet a számlálóbiztosoknak
nyújtottak.
Településünkön 6 számlálóbiztos kereste fel a
lakosokat, az ő munkájukat pedig – a
népszámlálásért felelős jegyző és mellette 1
felülvizsgáló is - segítette.
Pátkát érintően volt több olyan közterület, mely
a Központi Statisztikai Hivatal címjegyzékéből
kimaradt, így ezeken a helyeken további
feladatokra, új címek felvételére volt szükség. Az
eredeti címállományban még 910 cím szerepelt,
az
összeírás
befejezésekor
a
tényleges
címállomány pedig már 965 címet tartalmaz.
Az együttműködési szándékot mutatja az is, hogy
a településen – az adatszolgáltatás megtagadása
esetére jogszabályban biztosított – bírságolás
lehetőségével nem kellett élni.
Magyarországon 4 650 890 kérdőívet dolgoztak
fel, ebből Fejér megye részesedése 183 099 volt.
Pátkán 705 címet vettek fel, így – az adatok teljes
körű, 100%-os feldolgozása után – 585 lakás
összeírására került sor. Ennek során az 585
lakáskérdőív adatfelvétele mellett 1362 személyi
kérdőívet töltöttek ki.
Az internetes kitöltés aránya 13,8 % (97 db) volt,
a papíron történő, de önálló kérdőív kitöltése
11,9
%-os
(84
db)
részt
képviselt,
a
számlálóbiztosi kitöltés 70,9% (500 db) volt.
A
Pátkán
élő
közreműködőknek,
a
számlálóbiztosoknak, a felülvizsgálónak és
valamennyi
munkatársunknak
ezúton
mondunk köszönetet, hogy energiát és időt nem
kímélve, időnként komoly emberi és technikai
kihívásokkal szembesülve a legjobb tudásuk
szerint működtek közre a törvényben előírt
népszámlálás végrehajtásában!
A Központi Statisztikai Hivatalhoz beérkezett
adatok feldolgozása – az adatvédelmi szabályok
szigorú
betartása
mellett
–
rövidesen
megkezdődik. Az előzetes összegzés a jövő év
tavaszára, az összefoglaló eredmények pedig a
2012. év végére várhatók.
Járfás Péterné jegyző
települési népszámlálási felelős

Nyeste Kristóf
Vas Gábor Máté
Pintér Vivien
Góger Petra
Bajó Bence
Kun Erik Zsolt
Nánási József
Repka Hunor
Princz Dorián Levente
Tasi Mia Ágota

2011. évben házasságot kötött:
Góczán Gábor Tamás és
Domokos Anikó

2011. évben elhunytak:

Szitai Béláné

Kiss Károlyné

Füri János

Hedlicska Károly

Gálvölgyi Roland

Hajdu Andrásné

Toth Alexandru

Kincses Ignác

Bilánics Mihály

Busi Istvánné

Nagy Józsefné

Horváth János

Lánczos Ferenc

Szabó János

Heiter Lajosné

Kántor Józsefné

Kovács Józsefné

Milis Mihály

Csik Istvánné

Halász Jánosné

Lanszki István

Bíró Jánosné

Kissné Danicska
Katalin Hajnalka

Busi István
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Kedves Pátkai Sportkedvelők!
Újra eltelt egy félév, amelynek kezdete nagy átalakulást hozott a sportkör életében, hiszen a nyár
folyamán összesen 20 játékos távozott tőlünk. Valamennyien magasabb szintű csapathoz igazoltak át.
A csapatok élére új edzők kerültek.
A felnőtt csapat edzője Mári Attila lett, aki korábban csak az U 16-os serdülő csapatot vezette. Az új
edző a felnőttekből jó szellemű, egymásért küzdő csapatot hozott össze, amely a 10. hely helyen végzett
a bajnokságban.
Az ifjúsági csapatot egy korábbi munkatárs, Csorna János vette át. A bajnokság kezdetekor fellépő
létszámhiányt az idény 2. felére sikerült megoldanunk és így a csapat a 11. helyen végzett.
U16-os csapatunk tagjainak 90 %-a részt vesz az edzéseken, a bajnokságot a 3. helyen zárta, csak 1
ponttal lemaradva az első helyezett mögött. A 2. helyezett jobb gólarányával előzte meg csapatunkat.
A legkisebb korosztály csapata érte el a legjobb eredményt. Ők a bajnokságot a 2. helyen zárták egy
pont hátránnyal a felcsúti csapat mögött. Edzőjük Varga Ferenc, akinek ezúton is köszönjük
lelkiismeretes munkáját. Itt szeretném megemlíteni, hogy ebben a korosztályban a csapatnak 2/3-ad
része pátkai fiatal.
Az öregfiúk csapata az idei évben kicsit gyengébben szerepelt. Ez abból adódott, hogy a csapat
összetétele nem változott, míg más csapatoknál egyre fiatalabb játékosok kerülnek az öregfiúk
mezőnyébe.
A 6-11 év közötti gyermekek labdarúgásra történő szoktatásáról és a mozgás örömének
megszerettetéséről szól a Bozsik-program, melyben a Sportkör is részt vesz. Ezt a korosztályt az ősz
folyamán még nem tudtuk szerepeltetni, de bízunk benne, hogy tavasszal már ők is tudnak indulni. A
Sportkör sikeresen pályázott és az utánpótlás
csapatok költségeinek finanszírozására 1,1 millió Ft-ot
FELHÍVÁS!
nyert. A pénz utaztatásra és felszerelésekre fordítható.
Az egyesületnek ez nagy segítség, hiszen így közös
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy az
busszal az egész csapat szállítható.
Önkormányzat jóvoltából elkészült a BabaSzeretném megkérni azokat a szülőket, akik már
Mama Klub új helyisége a volt iskola
jelezték,
hogy a gyerekeik szeretnének mozogni, hogy
épületében. Ezúton kérnénk a lakosság
vegyék
fel
velem ismételten a kapcsolatot az alábbi
felajánlását: jó állapotú, megkímélt
elérhetőségen:
játékokat
szívesen
fogadunk, hogy
aranyosan, gyermekközpontúan, vidáman
rendezhessük be a mi kis babás
termünket. Kár lenne kidobni, vagy a
padláson tárolni a megunt játékokat,
képeskönyveket!
Kérjük,
hogy
felajánlásaikat
ügyfélszolgálati időben juttassák el a
Polgármesteri Hivatalba, vagy ha ez
bármilyen
okból
akadályba
ütközik,
keressék telefonon
Toma Imolát (06/30-690-8104).
Előre is köszönöm: Jakabné Marx Tímea

Buda József, tel.: +36-20-66-13-927,
vagy +36-30-30-02-949.
A polgármester úrral történt egyeztetés alapján a
kultúrházat februártól heti egy alkalommal igénybe
vehetjük. A Bozsik-programon lányok jelentkezését is
várjuk!
Végezetül köszönet mindazoknak, akik személyi
jövedelmadójuk 1 %-ával támogatták a Sportkör
működését.
A Sportkör nevében Kellemes Karácsonyi Ünnepeket,
és igen Gazdag, Boldog Új Évet kíván:
A Sportkör vezetősége
!!! HAJRÁ PÁTKA !!!

Kedves pátkai lányok, asszonyok!
Ha unatkoztok és mozgásra vágytok, várunk Benneteket egy
kis tornára hétfőnként és péntekenként a művelődési házban.
Ez a torna nem kerül pénzbe, de remek szórakozás és
kikapcsolódás. Hetente kétszer TV-nézés helyett inkább
mozogjatok egy jót! A tornán kitűnő a hangulat és mindenki
jól érzi magát ez alatt az egy óra alatt. Nagyon remélem, hogy
sokan olvassák cikkemet és kedvük lesz velünk tornázni.
Idén még hétfőnként és péntekenként18.30 – 19.30-ig
vannak
a
tornaórák,
de
januártól
elképzelhető
időpontváltozás!
Nagyon boldog karácsonyt és kellemes ünnepeket kívánok
mindenkinek:
Horváth Luca (11 éves)
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Hírek a rendelőből
Az adventi hangulatra való tekintettel ezúttal csak jó
híreket szeretnék közölni. A rossz híreket, ha esetleg
lesznek, a következő lapszámba tesszük át.
Idén az év végén szabadságolás nem várható, a
rendelési idők a megszokott rendben érhetők el. A
hétvégeken
és
az
ünnepnapokon,
valamint
hétköznapokon 16 óra után ügyeletes orvos a
Székesfehérvár Seregélyesi u. 17. alatt található
Orvosok Házában érhető el. Fekvő beteghez az 501-220
telefonon hívható segítség.
A Praxi Medic Bt. eladta szolgálati személyautóját, az
árából a rendelőbe az elavuló, de még kitűnően működő
EKG készülék helyett újat, egy oxigénpalackot és egy
felszerelt sürgősségi táskát vásárolunk. A befektetett
összeget az Egészségbiztosító a szerződés alapján
részletekben téríti meg, melyet majd a szolgálat
működtetésére tudunk fordítani.
Az 1996 óta meglévő fizikoterápiás rendelés gépei tisztes
kort
elérve
még
működnek,
a
legutóbbi
meghibásodásokat sikerült elhárítani, de alkatrész híján
további javításuk nem lehetséges, így a modernizáció
nem odázható el.
Az Önkormányzat tulajdonában álló eszközök cseréje
rövid időn belül megvalósulhat. Két darab több funkciós
eszközt rendeltünk, melyek leszállítása még idén
megtörténhet. A gépek beszerzésére szolgáló források a
Testület költségvetésében szerepelnek. A gépek az
Önkormányzat tulajdonát képezik majd.

Röviden…
Mivel a képviselőtestület korlátozta az
írások hosszát, így gondolataimat nem
tudom a Pátkai Hírekben leírni. Vannak,
akik örülnek ennek, s vannak, akik talán
hiányolják majd írásaimat.
Kérem, figyeljék a hirdetőtáblákat, s ha a
postaládájukban találnak írásaim közül
egyet-egyet,
adják
tovább
a
szomszédaiknak is. Várom az email
címeiket SMS-ben, kérésre szívesen
elküldöm írásaimat, s mellette egyéb
érdekességeket
e-mailben.
Telefonszámom a régi: 06 30 757 5011.
Befejezésül szeretném megköszönni a sok
segítséget a temetők rendbetételével
kapcsolatban. Külön köszönöm katolikus
testvéreinknek (Gerencsér Laci bácsinak),
hogy eljöttek és segítettek. Az új
presbitérium
felállt,
de
ebben
a
munkában én már nem veszek részt. A
kijelölendő temetőgondnoknak minden
segítséget megadok, ha igényli. Isten
áldása legyen munkájukon!
Minden
pátkai
lakosnak
kellemes
ünnepeket, és kitartást kívánok a jövő
évre, valamint jó egészséget!
ifj. Hollósi Dezső

Zajlanak az influenza elleni oltások. Kissé megváltozott az oltással ingyenesen elláthatók köre, a 65
éven felülieken kívül egyes, nevesített betegségekkel küzdők, a babát várók, illetve tervezők kaphatnak
térítésmentes oltást. Aki a fenti kategóriákba nem tartozik, orvosi vényre kb. 1800.-Ft-os térítéssel
juthat oltáshoz. Az oltás beadásáért külön térítést a lehetőség ellenére nem számítunk fel!
Minden kedves volt és leendő páciensünknek szeretetteljes, békés karácsonyt és bizalommal teli,
védhető jövőt biztosító új esztendőt, tartós egészséget kíván az orvosi rendelő személyzete nevében:
Dr. Mráz János háziorvos, a Praxi Medic Bt. képviselője
Régen volt, talán igaz sem volt…
December 3-án késő este a magyar királyi egyesen láthattuk Bródy Sándor Tanítónő című darabját.
Nosztalgiázhattam, újra visszaköszöntek az akkori emlékek. Milyen régen volt! 1993. március 6-án
szombaton nagyon izgatottak voltunk, hiszen valami teljesen új kezdődött életünkben. Nem tudtuk,
nem is sejtettük, hogy valami csodában, teljesen ismeretlen és mégis felemelő élményekben lesz
részünk., amit úgy hívnak: a színpad világa, a világot jelentő deszkák.
Visszagondolva az ember beleborzong, ahogy meglátta azt a sok embert, hisz csordultig megtelt (kétszer
is!) a kultúrház.
És micsoda alakítások: Csoknyai Andi a tanítónő, Toma Imre a tanár szerepében - két valódi
pedagógus! Budáné Éva a házi kisasszonyt alakította, Stroh Tibi több szerepet is játszott, néhai Jádi
Lali bácsi volt az öreg gróf, Nelli pedig a felesége. Halász Feri alakította a fiatal grófot, Lehel barátom
pedig a plébánost. Halmi János az egyházi méltóság szerepét játszotta. Az örökös, kihagyhatatlan Milis
Jani bácsiról nem is beszélve! Mayer Zoli Imre bácsi helyett ugrott be, nem is akárhogy! És persze meg
kell említeni édesapámat, aki kitalálta, rendezte és megszervezte az egészet. Valamint nem utolsó
sorban az akkori szülői munkaközösséget, akik az egésznek keretet adtak. És persze a gyerekeket,
sokan közülük már anyák. (Remélem senkit nem hagytam ki!)
Az ember mindig csak évek múlva jön rá, hogy amit átél, átélt, az milyen fontos és felemelő. S talán ami
a legfontosabb: soha vissza nem térő. Ez volt az első előadás, és még számos nagy siker követte,
rengeteg élménnyel gazdagítva bennünket. Köszönöm nektek, hogy ott lehettem, hogy együtt élhettük
át mindezt.
Kívánok mindannyiuknak jó egészséget, további sok sikert az életben!
Ifj. Hollósi Dezső
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Tisztelt Olvasók!
A könyvtár életében nagy változás következett be. Az idei
év novemberében az intézmény egy szebb, tágasabb helyre
költözött: a volt iskola épületébe. A Polgármesteri Hivatal
felújíttatott és egybenyittatott két termet, ahol a tágas
helyen
olvasósarkot,
számítógépes
részleget,
a
legkisebbeknek pedig egy gyermekkuckót sikerült
kialakítani.
A költözés másfél hét alatt lezajlott. Szeretnék ezért
köszönetet mondani Stroh Tibornak és az irányítása alatt
közmunkában dolgozó embereknek. Valamint a Vágó
családnak, Hajdúné Hollay Katalinnak és Tóth Ilonának,
akik szabadidejükben segítettek nekem a könyvek
pakolásában.
December 3-án, szombaton ünnepélyes keretek között sor került a megnyitásra. A helyi lakosok
segítségével rövid, de tartalmas műsorral tettük emlékezetessé ezt az eseményt.
(Műsor: a Bel Canto kórus énekelt, Todorov Luca mesét mondott, Hepp Anna Jázmin zongorázott, Vágó
Kata fuvolázott) Itt szeretném megköszönni nekik is, hogy szabadidejükben vállalták a szereplést.
A könyvtár nyitva tartása változatlan: hétfőnként és szerdánként 17 – 18 óráig, szombaton 14 – 16
óráig fogadom az olvasókat, az ettől eltérő időpontokról külön értesítem Önöket.
Szeretettel várok mindenkit az új helyen.
Üdvözlettel Helt Margit, könyvtáros
2011. decemberi és 2012. januári nyitva tartás:
Dec. 12. Hétfő: ZÁRVA

Dec. 28. Szerda:17:00-18:00

Jan. 16. Hétfő: 17:00-18:00

Dec. 14. Szerda: 17:00-18:00

Dec. 31. Szombat: ZÁRVA

Jan. 18. Szerda : ZÁRVA

Dec.17. Szombat: 14:00-16:00

Jan. 2. Hétfő: 17:00-18:00

Jan.21. Szombat: 14:00-16:00

Dec. 19. Hétfő: 17:00-18:00

Jan. 4. Szerda: 17:00-18:00

Jan. 23. Hétfő: 17:00-18:00

Dec. 21. Szerda: 17:00-18:00

Jan. 7. Szombat:14:00-16:00

Jan. 25. Szerda: 17:00-18:00

Dec. 24. Szombat: ZÁRVA

Jan. 9. Hétfő: 17:00-18:00

Jan.28. Szombat:14:00-16:00

Dec. 26. Hétfő: ZÁRVA

Jan. 11. Szerda : 17:00-18:00

Jan. 30. Hétfő: 17:00-18:00

BESZÁMOLÓ A „DELIKÁT 8” IDEI NYEREMÉNYJÁTÉKÁRÓL
A Delikát 2011-ben is megrendezte a „Főzzön Játszóteret!” nyereményjátékot, melynek célja
meghatározott kiszerelésű Delikát 8 termékek vonalkódjainak gyűjtése volt egy korszerű helyi játszótér
megépülése érdekében.
Pátka község is részt vett a játékban, 28 kilogrammnyi ételízesítő vonalkódot sikerült közösen
összegyűjteni a játék időtartama alatt. A 28 pályázat beküldése idén sajnos kevésnek bizonyult a
játszótér elnyeréséhez, de ezúton szeretném megköszönni a segítséget mindenkinek, aki részt vett a
gyűjtésben. Külön köszönet illeti a két helyi boltvezetőt, Gyöngyit és Évát, amiért lehetővé tették
üzleteikben a gyűjtőládák elhelyezését.
Kérek mindenkit, hogy már most gondoljunk a 2012. évre és gyűjtsük tovább a vonalkódokat! Ezzel az
apró lépéssel csodaszép játszóteret szerezhetünk gyermekeinknek, hiszen a cég 2007 óta minden évben
elindítja nyereményjátékát. Településünk négy kategóriában indulhat jó eséllyel a szabályzat szerint:
•

2. játszótér – 2. régió: Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Vas megye, Zala
megye, Fejér megye;
• 4. játszótér – Országos - minden pályázat, kivéve az 1.-3. régiós sorsolásokon nyertes
települések;
• 7. játszótér – Országos – garantáltan az a település kapja, ahonnan a település lélekszámával
arányosan a legtöbb pályázat érkezik be;
• 8. játszótér – Országos - akik 2012 májusáig (a pontos dátumot jövőre teszik közzé!)
a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. Magyarországi üzleteiben vásárolnak Delikátot és
beküldik a vásárlást igazoló blokkot.
A játékszabályzatot, ill. további hasznos információkat (pl. tippeket minél több kód összegyűjtéséhez) a
http://www.delikat.hu/ oldalon találják az érdeklődők.
Mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánok!
Vargáné Nánási Erika
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EGYÜTTMŰKÖDÉS, ÖNKÉNTESSÉG ÉS
TESTVÉRISÉG EGY KÖZÖS EURÓPÁÉRT

fából faragott gyermekjátékok és fatányérok. A
körösfői bazársoron lehetőség nyílt e gyönyörű
kézimunkák megvásárlására is.

2011. október 21-én pátkai küldöttség utazott
Körösfőre, hogy részt vegyen az Európai Unió által
támogatott
háromnapos
testvér
települési
találkozón.

A
települések
focimérkőzéseit
a
csapatok
bográcsfőző-versenye követte. A rendezvényt este
tűzijáték, majd gálaműsor koronázta, Magyar
Rózsa énekes, a körösfői Rákóczi néptánccsoport
és a Bodrog Néptáncegyüttes fellépésével. A
mozgalmas nap bállal zárult.

Egymás megismerését, az emberi és településközi
kapcsolatok építését, az EU lehetőségei és korlátai
közötti érvényesülés és fejlődés esélyeinek,
módozatainak tárgyalását
és a
kölcsönös
tapasztalatcserét tűzte célul az Együttműködés,
Önkéntesség és Testvériség egy közös Európáért
mottóval fémjelzett Körösfőn szervezett találkozó.
A Nyárszót és Sárvásárt is magába foglaló
kalotaszegi község sikeres uniós pályázat
eredményeként fogadhatott mintegy 360 vendéget,
közülük 260-at Bugyi, Hetény, Nyírvasvári, Pátka,
Sásd,
Tiszavasvári
testvértelepülésekről,
Pestszentlőrinc-Pestszentimréről, illetve a Bodrog
Néptáncegyüttes Sárospatak Egyesület és a
Sárospataki
Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény táncosai által képviselt Sárospatakról.
Péntek este, miután az érkező vendégek
elfoglalták szálláshelyüket, a szíves vendéglátók
közös
vacsorára
invitálták
a
meghívottakat.
Másnap délelőtt a polgármesterek
kerekasztal-beszélgetésen
összegezték településük markáns
történeti eseményeit, gazdasági,
kulturális, közigazgatási jellemzőit,
majd
az
uniós
integráció
folyamatának az egyes helységekre
lebontott valóságát tárgyalták meg.
E találkozó óriási jelentősége, hogy
a jelenlevő önkormányzati vezetők
– és a delegációk tagjai –
megismerkedhettek
egymással,
barátságokat
köthettek,
és
megoszthatták
egymással
a
település fejlődését elősegítő uniós
pályázatokkal kapcsolatos jó és
rossz tapasztalataikat – fejtette ki
Péntek
László,
Körösfő
alpolgármestere.
A további szombati programok
során a körösfői háziipar néhány
mesterének
műhelyébe
is
bepillantást
nyerhettek
az
érdeklődők.
A
községközpont
lakosainak
80
százaléka
az
otthonában
kialakított
kis
műhelyeiben végzett kézműves
munkával
keresi
kenyerét—
ezekben a műhelyekben készülnek
többek között a híres titkos
dobozok, sakktáblák, a különböző

A vasárnapi kiértékelőn valamennyien úgy vélték,
hogy egy ilyen találkozóra nagy szükség volt, és
nem szabad abbamaradnia a folyamatnak. Az
önkormányzati vezetők megegyeztek, hogy a
közeljövőben minden egyes településen hasonló
találkozót szerveznek.
Az istentiszteleten Országh István református
lelkész prédikációját
hallgathatták meg
a
résztvevők. Ezt követően Szilágyi Mátyás magyar
főkonzul elismerését fejezte ki, hogy sikerült egy
ilyen mérvű találkozót sikeresen megszervezni.
Szép élményekkel gazdagodva és a barátságok
erősödésével
térhetett
haza
a
delegáció
testvértelepülésünkről, Körösfőről.
Forrás: Szabadság.ro
Gerencsér Attila
A PÁTKA GYERMEKEIÉRT EGYESÜLET
2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Pátka Gyermekeiért Egyesület
8092 Pátka, Vak Bottyán tér 2.
Bírósági végzés száma: Pk. 63.302/2001/10.
Adószám: 18492666-1-07
Beszámolási időszak: 2010. január 1. – 2010. december 31.
Az egyesület közhasznú feladatait az alábbi területeken végezte:
Farsang
Húsvéti játszóház
Családi napon való részvétel
Rózsafesztiválon való részvétel
Karácsony
BEVÉTEL
Egyéb támogatások (1%)
80 652 Ft.
Tagdíj:
21 000 Ft.
Egyéb bevétel:
123 Ft.
ÖSSZES BEVÉTEL:
101 775 Ft.
Pénzmaradvány 2009-ről:
206 780 Ft.
308 555 Ft.
KIADÁS
Előadói díjak:
8 000 Ft.
Programok anyagköltsége:
143 840 Ft.
Eszközbeszerzés (számítógép):
40 000 Ft.
Működési költségek:
10 673 Ft.
ÖSSZES KÖLTSÉG:
202 513 Ft.
Bankszámla záró állománya:
49 170 Ft.
Pénztár záró állománya:
56 872 Ft.
308 555 Ft.
Az egyesület tisztségviselői munkájukért díjazásban nem
részesültek. Az egyesület vállalkozói tevékenységet nem folytat,
politikai pártoktól független.
Varga Anikó, elnök
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HORGÁSZ HÍREK
A hideg időjárást nem kedvelők már a horgászfelszerelésük karbantartásán is túl vannak talán.
Így az év vége felé elcsendesedik a vízpart, ebben az időszakban többnyire csak a ragadozó halakra
horgásznak a legelszántabbak, magamat is idesorolva, kisebb nagyobb sikerrel. A ragadozó halazás
szempontjából az időjárásra nem panaszkodhatunk a hőmérsékletet tekintve, de a vízutánpótlásra
gondolva már nagy gondot jelenthet a csapadék hiánya. Reméljük, ez utóbbin segít majd a téli
csapadék.
•

Sajnos a vizek befagyásával befejeződik a Pátkai-víztározón a horgászat, minden, a lékhorgászat
engedélyezésére való törekvésem ellenére is. Ugyanis olyan előírásokat, követelményeket
támaszt ezzel kapcsolatosan a Vízügyi Igazgatóság, amelyek teljesítése a jelenlegi körülmények
között szinte lehetetlen. Ilyen például egy állandóan a tóparton lévő ügyelet biztosítása, minden
nap jégvastagság mérése, stb. Az esetleges vízkormányzásból, vízeresztésből eredő veszélyek
valós fenyegetettséget jelenthetnek, és bár ez nem gyakori jelenség, erre való hivatkozással
tiltani lehetne a jégen tartózkodást. A lékhorgászat kedvelői így kénytelenek lesznek más
vízterületeken hódolni ez irányú szenvedélyüknek.
• Az előző lapszámban még csak ígért 20 mázsa 3 nyaras ponty telepítése megtörtént, melyet még
180kg 15-25 cm méretű süllőtelepítés is követett.
• Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a süllő és a csuka legkisebb kifogható méretében a jövő
évtől változás lesz. A HOFESZ elnökségének döntése alapján ez a csuka esetében 50 cm, míg a
süllő esetében 40 cm lesz!
• Ebben az évben a SZJA 1%-ának felajánlásából 120.165.- Ft-ot kaptunk, mely a számlánkon
van jelenleg is, ezután használhatjuk fel. Ezúton is köszönjük a támogatást!
• Adószámunk, melyre a 2011 évi SZJA 1%-át is felajánlhatják: 19822774-1-07.
• A tagsági viszony megújítására terveink szerint 2012. január 9 - február 27-ig minden
hétfőn 17 és 19 óra között lesz lehetőség a horgász irodában (Művelődési Ház). A
horgászengedélyek ára minimális mértékben fog változni, a már az előző lapszámban
feltüntetettek szerint. A tagsági díj + állami jegy + fogási napló felnőttek számára 4.600.- Ft lesz
a szövetségi tagdíj 1.300.- Ft-ról 1.500.- Ft-ra emelkedése miatt. A területi jegyárak nem
változnak. A Pátkai-víztározóra érvényes felnőtt éves jegy 25.000.- Ft, a kombinált, hétvégén
éjszakára is érvényes jegy pedig 35.000.- Ft lesz. A féléves jegy ára 15.000.- Ft. Az ifjúsági éves
jegy 10.000.- Ft. A tervezett 1.000.- Ft-os környezetvédelmi hozzájárulás nem kerül beszedésre.
• A fogási naplók leadási határideje: 2012. január 10.!
Végezetül, az év végéhez közeledve, a Vértesaljai Horgász Egyesület Vezetősége nevében mindenkinek
Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és Eredményekben Gazdag, Boldog Új Évet Kívánok!
Hedlicska Károly,
VHE elnök

NYUGDÍJAS HÍRADÓ
Tisztelt Nyugdíjas Kortársaim!
A Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub az éves
programját
lassan
befejezi.
Tájékoztatlak
benneteket, hogy az utolsó jelentkezésünk óta
mivel töltöttük az időnket.
A hagyományt tisztelve megkoszorúztuk a
Gárdonyi emléktáblát. A megemlékezést Dr. Mráz
Jánosné klubtagunk tartotta meg. Sajnos a
meghívott képviselők - egyéb elfoglaltságaik miatt
- nem tudtak megjelenni.
Megtartottuk
a
második
féléves
névnapi
köszöntőnket Dori-Horváth Béla nosztalgikus
zenéje mellett. Az ünnepi köszöntőt és a finom
vacsorát klubtagjaink készítették el. A névnapi
megemlékezésre meghívtuk a Polgármester Urat,
aki meleg szavakkal méltatta az egyesület
tevékenységét.
A tervnek megfelelően háziorvosunk megtartotta
az idős korosztályt érintő egészségügyi előadását,
melyet nagy érdeklődés kísért. Köszönjük!

A szokásos vetélkedőnk, melyet Gyenei Lajos
klubtársunk vezetett le, nagyon érdekes és
színvonalas formában került megrendezésre. Jól
megdolgoztattuk agytekervényeinket. Úgy érzem,
hogy ezt nem szabad abbahagyni, mert az
embernek szüksége van egy kis agytornára.
Köszönjük, Lajos!
Idén is eljött a Mikulás! A hagyományokhoz híven
klubunk minden évben megemlékezik e nemes
eseményről. Az óvodában is helyt állunk, ha
szükség van ránk. Advent harmadik vasárnapján
nagymamáink kreatív játszóházat tartottak a
Művelődési Házban.
A klub vezetősége a továbbiakban felkészül az év
zárására, melynek során elkészíti a közgyűlésre az
éves beszámolót és a következő év tervét.
Az újonnan felvett tagoknak a vezetőség jó erőt,
egészséget és főként alkotókedvet kíván!
Tisztelt Kortársaink! Röviden a fentiekről kívánt a
vezetőség tájékoztatni benneteket. Továbbra is
nyitott a klub mindenki előtt. Gyertek közénk!
A vezetőség nevében: Gács János klub elnöke
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HIRDETÉS

személyi jövedelemadójuk 1%-ának

Teljes körű villanyszerelés,
vagyonvédelem, automatizálás.
LYBRA-SYSTEMS KFT.

felajánlásával segítik egyesületünk

Cím: Pátka, Kossuth út 90.

nevében köszönet mindazoknak, akik

további működését.

Minden kedves vendégemnek
szeretetteljes, boldog karácsonyt és
sikerekben gazdag új évet kívánok:
Lutheránus Barnabásné, fodrász
Tel.: 06-22-465-181
A Szent István Patika
pátkai
fiókgyógyszertárának
ünnepi nyitva tartása
elérhető lesz az orvosi
rendelőben és a patikában.
Minden Kedves betegünknek és vásárlónknak
Kellemes Ünnepeket kívánunk!
Dr. Lippai József és családja

TEL.: 06-20-4-539-239
E-mail: lybrasystems@gmail.com

FELHÍVÁS!
Őszi lapszámunkban már jeleztük, hogy egy
cserépgyártó vállalat kedvező ajánlatot küldött az
Önkormányzat részére, melynek révén az óvoda
tetőszerkezetének felújítására nyílhat lehetőség. A
felújítás finanszírozásához továbbra is kérjük a
lakosság támogatását!
Az elkülönített számla száma, amelyre a további
felajánlásokat várjuk:
OTP: 11736082-15362986-06530000
Azok számára, akik inkább a csekkes befizetést
részesítik előnyben, jelen kiadványhoz
mellékelünk egy csekket.
Segítségüket előre is köszönjük!

A Pátkai Hírek következő száma 2012 márciusában jelenik meg. A lapzárta tervezett időpontja:
2012. február 20., hétfő.
Kérjük, hogy írásaikat eddig az időpontig juttassák el a patkaihirek@gmail.com címre, vagy
személyesen a Polgármesteri Hivatalba.
A szerkesztőség nem feltétlenül ért egyet az írások, hirdetések tartalmával, és nem vállal
felelősséget azokért.
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