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ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ 
 
Alighogy elkezdődött az idei év, máris 
számtalan dolog történt önkormányzatunk 
életében: törvényi határidőben elfogadta a 
képviselő-testület a polgármesteri hivatal, az 
önkormányzat és az óvoda 2012-es költség-
vetését, így biztosítva az intézmények 
zavartalan működését abban az évben, mely 
sok változást tartogat az önkormányzat 
számára. Az átalakulás pontos menete és a 
végrehajtás módja még számunkra sem 
ismert, de próbálunk folyamatosan alkal-
mazkodni az új kihívásokhoz.  

Pályázati hírek 

Az elmúlt időszak legnagyobb sikere, hogy a 
2011. év végén benyújtott ivóvízminőség-
javító pályázatunkat végül befogadta a 
hatóság. Jelenleg az érdemi vizsgálatok 
eredményeit várjuk.  

Az új államháztartási törvény értelmében 
2012 januárjától külön intézményként 
működik az önkormányzat és a polgár-
mesteri hivatal. Ezzel megoldódni látszik az 
adószámokkal és számlaszámokkal kapcso-
latos dilemmánk, mivel a két intézmény 
számára külön adószámot és számlaszámot 
voltunk kénytelenek nyitni. Ezekkel az 
adatokkal ismét benyújtottuk a Vidék-
fejlesztési Hivatalhoz a regisztrációnkat, s 
ezáltal újra pályázhatunk az olyan 
fejlesztésekre, amelyekből a fenti probléma 
miatt eddig kénytelenek voltunk kimaradni 
(parkpályázat, Leader). 

A csatorna beruházás hírei 

Előzetes reményeink szerint ez év június-
júliusa során elkészül a csatornahálózat. 
Várhatóan ezután kezdődhet el a lakások 
tömeges rákötése az elkészült és üzembe 
helyezett rendszerre. Az ezzel kapcsolatos 
részletes feltételekről később tájékoztatjuk az 
érintett ingatlantulajdonosokat. Jelenleg a 
legfontosabb feladat, hogy miután az OTP a 
lakosság részére levélben megküldte a 
Lakástakarék pénztárral (LTP-vel) kapcso-
latos dokumentációt, azt a lakosoknak az 
Önkormányzathoz be kell nyújtaniuk, mert 
ezzel teljesíti mindenki a hozzájárulását. 
Ebben az évben még hátra van a beruházás 
2. felének pénzügyi teljesítése, mely minden 
anyagi forrásunkat kimeríti. Ezek mellett 
csak apróbb terveket tudunk megvalósítani, 

mint például az ivóvíz pályázat első felének 
kivitelezése, a Belmajori környezetszennye-
zés pályázati anyagának benyújtása,  
a közösségi ház apróbb felújítása. Tavasszal 
faültetéseket tervezünk több helyre is 
(Vörösmarty utca, Vak Bottyán tér).  

Közmunka program 

Idén is meghirdettük a közmunka 
programot, és elkészítettük az önkormányzat 
éves közfoglalkozási tervét. Sajnos az állam 
egyre kevésbé finanszírozza ezt a területet, az 
önkormányzat által biztosítandó önerő 
mértéke pedig egyre magasabb, így nem 
tudunk valamennyi rászorulónak munkát 
ajánlani. Mivel a későbbiekben csak akkor 
lesz jogosult a kérelmező a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásra, amennyiben 
teljesített legalább 1 hónapnyi munkát,  
javasoljuk az önkéntes munkavégzést.  
 
A közmunka program keretében folytatjuk 
továbbra is a helyi apróbb felújítási 
munkálatokat, ez azonban kevés ahhoz, 
hogy a régóta húzódó beruházásunk 
befejezését megoldjuk – a ravatalozó építé-
sének utolsó üteméhez közbeszerzési 
eljárásokat kell lefolytatnunk, mivel a 
korábbiakban erre a célra fordított összegek 
együttesen elérték a közbeszerzési érték-
határt. A Közbeszerzések Tanácsának tájé-
koztatása alapján a későbbi büntetetés csak 
akkor kerülhető el, ha a további feladatokra 
kiírjuk a közbeszerzést. A befejezéshez még 
több millió forint szükséges, ehhez várjuk a 
falumegújítás című pályázati konstrukció 
meg-jelenését és természetesen a 100%-os 
forráslehívás lehetőségével bíró civil szerve-
zetek közreműködését.  

Jubileum 

Községünk idén ünnepli első írásos 
említésének 820. évfordulóját, melyre 
különböző programokkal készülünk. Bízunk 
benne, hogy pályázati forrásokat is meg 
tudunk mozgatni ezzel kapcsolatban, és az 
önkormányzat szempontjából jelentős 
változásokkal terhes 2012-es esztendőt e 
szép évforduló méltó megünneplésével 
tudjuk emlékezetessé tenni. 

Nagy Dániel, polgármester
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VÁLTOZÁSOK AZ ÚJSÁGGAL KAPCSOLATBAN 
 

Kedves Olvasók! 
 

A Pátkai Hírek Alapító okiratát 2011 májusában 
fogadta el a képviselő-testület. Az eltelt időszak 
gyakorlati tapasztalatai, valamint a Közigazgatási 
Hivatal által észrevételezett összeférhetetlenség 
okán az Alapító Okirat egyes pontjai módosításra 
szorultak az alábbiak szerint: 

• a főszerkesztői feladatokat 2011 
decemberétől Toma Imola látja el;  

• a beküldhető cikkek maximális 
terjedelme: 2500 karakter (ez körülbelül 
jelen cikk terjedelmének felel meg); 

• a terjedelmi korlát nem vonatkozik az 
önkormányzat hivatalos közleményeire, az 
alapítványok közhasznúsági jelentéseire, 
valamint a tudományos, történeti és 
művészeti publikációkra. 

A terjedelmi korlát bevezetésének az volt a célja, 
hogy az átlagosan 8-12 oldal hosszúságú 
kiadvány tartalma egyensúlyban legyen, egy-egy 
3-4 oldal terjedelmű írás ne uralja az újságot.  
A kivételek körének meghatározásánál az alábbi 
indokokat vettük figyelembe: 

• az önkormányzat hivatalos közleményei: 
mivel jelen kiadvány alapvető célja a helyi 
hírek közlése; valamint a képviselő testület 
fontosabb, a lakosság széles körét érintő 
rendeleteinek és határozatainak közért-
hető ismertetése, ezért ebben a körben a 
legbővebb tájékoztatásra törekszünk; 

• alapítványok közhasznúsági jelentései: e 
dokumentumok megjelentetési kötelezett-
sége és a jelentés tartalmi elemei jog-
szabály alapján rögzítettek; 

• tudományos, történeti és művészeti 
publikációk: szeretnénk teret adni a helyi 
értékek széleskörű megjelenítésének, és 
bátorítani mindenkit, hogy amennyiben 
Pátkát érintő kutatásuk, alkotásuk van, 
mutassák be az újságban, hiszen az újság 
valamennyi pátkai háztartásba eljut. 

A fenti változások mellett két új rovatot is 
indítunk. Az elsőnek a célja településünk 
történetének eddig kevésbé ismert mozzanatainak 
bemutatása, melyben Visi Szilárd saját kutatásait 
osztja meg az olvasókkal. 

A másik újdonság az „Olvasó kérdez” rovat, 
melynek keretében szeretnénk az elkövetkezen-
dőkben a lakosságot jobban bevonni a település 
közéletébe. Sajnos a lakossági fórumokon, 
közmeghallgatásokon általában kevesen vesznek 
részt, ráadásul többnyire állandó a közönség, 
kevés az új érdeklődő. Jelen kiadvány azonban 
mindenkihez eljut, ezért várjuk kérdéseiket, 
javaslataikat arról, hogy miről olvasnának 
szívesen a lapban, mi foglalkoztatja Önöket 
leginkább. Konkrét kérdésekre is válaszolunk, de 
a témafelvetéseknek is örülünk.  

A kérdéseket, javaslatokat elektronikus úton a 
patkaihirek@gmail.com email-címre, vagy nyom-
tatott formában, esetleg olvasható kézírással a 
polgármesteri hivatalba vagy az önkormányzat 
által a közeljövőben a település fontosabb 
pontjain (buszmegállókban, boltokban) kihelyezett 
gyűjtőládákba várjuk. Természetesen a kérdések-
hez, javaslatokhoz név megadása nem szükséges.  
 

dr. Dávid-Nagy Krisztina 
 

A TÁRSADALMI EGYEZTETÉS ÚJ SZABÁLYAI 
 

Pátka Község Önkormányzatának képviselő-
testülete 2011 őszén rendeletet fogadott el a 
társadalmi egyeztetésről.  A jogszabály célja, hogy 
minden pátkai lakosnak lehetősége legyen 
véleményt nyilvánítani a településünkön érvényes 
jogszabályok tartalmáról, még azok elfogadása 
előtt. 
 

Az önkormányzati rendeletek tervezete Pátka 
Község Önkormányzatának honlapján, a 
www.patka.hu webcímen (legkésőbb a képviselő-
testületi ülést megelőző 6. napon 16.00 óráig, 
valamint a Polgármesteri Hivatalban kihelyezett 
hirdetőtáblán legkésőbb a képviselő-testületi ülést 
megelőző 10. nap 16:00 óráig) jelenik meg. 
 

Az észrevételeket, javaslatokat a képviselő-
testületi ülést megelőző 2. napon 12.00 óráig az 
igazgatas@citromail.hu levelezési címre, valamint 
a képviselő-testületi ülést megelőző 3. napon 
12:00 óráig a Hivatalban leadott írott levélben 
várjuk. 
 

A társadalmi egyeztetés azonban nem minden 
esetben kötelező. Az országos, valamint a helyi 
népszavazások rendjéhez hasonlóan a jogszabály 
alapján kivételt képeznek a költségvetéssel, a 
helyi adókkal kapcsolatos rendelkezések, az 
önkormányzat és szerveinek működési szabályai, 
a képviselők és az önkormányzat dolgozóinak 
munkavégzéséről és juttatásairól szóló szabályok. 
Szintén mellőzhető az egyeztetés, ha a rendelet 
sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek 
fűződik, amelynek bekövetkezése esetén az 
önkormányzatot jelentős anyagi hátrány érné. 
 

A testület valamennyi véleményt igyekszik 
figyelembe venni az adott rendelet megalkotása-
kor, de ésszerűségi korlátokat itt is kell szabni: a 
jó erkölcsbe ütköző, a becsület csorbítására 
alkalmas kifejezést tartalmazó, vagy más jó 
hírnevét sértő, illetve az adott rendelet tárgyához 
nem kapcsolódó észrevételek nem vehetők 
figyelembe.  
 

Bízunk abban, hogy az új szabályok révén 
valamennyi érintett véleményének figyelembe 
vételével tudjuk a jövőben rendeleteinket 
megalkotni. Várjuk észrevételeiket a fenti 
címeken! 

Pátka Község Önkormányzat  
képviselő-testülete 
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DALOLÓ SOROK 
 
A Pátkai Zenei és Kulturális Egyesület 2012. évi programtervezetének 
mottója:  

„Közösen a kultúráért!” 
 

E jelmondat jegyében alakítottuk ki programjainkat, melyek során 
községünk civil szervezeteivel együttműködve készülünk fellépéseinkre, 
illetve a helyi és a vidéki rendezvényekre. 
Február 24-én a Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub énekelni vágyó tagjait fogadtuk kóruspróbánkon és 
elkezdtük a felkészülést a március 15-i ünnepségre. Az 1848-as szabadságharc megemlékezésére a 
Nyugdíjas Klubbal és az Óvodával közösen készülünk. 
Húsvétkor a református ifjúsággal szeretnénk együtt szolgálni az istentiszteleten, májusban pedig 
Gárdonyi Géza dédunokáját, Keller Pétert fogadjuk a Könyvtárral és a Nyugdíjas Klubbal közösen 
szervezett rendezvény keretén belül. 
A már hagyományosnak tekinthető Rózsafesztivált augusztusban az Önkormányzattal, a civil 
szervezetekkel és az aktív alkotó lakosokkal együtt kívánjuk megrendezni, Szent István ünnepére pedig 
a Pátkai Római Katolikus Egyházközség tagjaival szeretnénk készülni. 
Szeptemberben a szüreti felvonulás keretén belül az 1848-as Pákozd-Sukoró-Pátka-i csata emlékére 
készülő emléktábla avatásán énekelünk. 
Októberben a zenei világnaphoz kapcsolódóan nyilvános zenehallgatást szervezünk a közösségi házban, 
illetve ugyanebben a hónapban készülünk a csákvári Pásztor-találkozóra, melyre közös fellépést 
tervezünk a Pátkai Pántlika Néptánccsoporttal. Az október 23-i ünnepségen a Pátka Gyermekeiért 
Egyesülettel szeretnénk együttműködni. 
Év végén az Adventi kalendárium programsorozat rendezvényein veszünk részt, a Mindenki 
karácsonyán pedig közös éneklést tervezünk a hittan csoportok tagjaival. 
Reméljük, hogy az „együtténeklés” örömét programjaink által minél szélesebb körben megismertet-
hetjük. 
Az állami, egyházi és községi rendezvényeken kívül a kórus külön programjai között szerepel egy 
dokumentumfilm készítése, beszélgetés nagyanyáinkkal, nagyapáinkkal régi szokásokról, régi 
történetekről. Csapatépítő jelleggel szeretnénk megtartani hagyományos nyári jó hangulatú 
bográcsozásunkat, melyre szeretettel várjuk régi kórustagjainkat is. 
Ezúton is szeretném megköszönni a kórus kitartó, lelkes munkáját, Papp Tündének az elmúlt két 
évben történő helyettesítést és a jelenleg is tartó aktivitását! 
A programokhoz jó szórakozást és örömteli kikapcsolódást kívánok! 
 

Nagy Tímea, Pátkai Zenei és Kulturális Egyesület 
 
 
 

MIÉRT KELL AZ ÚJSÁG? 

Hír: a Pátkai Önkormányzat olyan döntést hozott, miszerint a helyi újságban korlátozza az írások 
hosszát. 
Sokszor felvetődik a kérdés: miért van szükség helyi újságra? Az elmúlt években ez a téma gyakorta 
megosztotta a képviselőket. Legutóbb a beérkező cikkek hosszát korlátozták. Sok képviselő nem is 
akar, akart írni, talán mert úgy gondolják, hogy elegendő négyévente megszólalni, úgyis újra 
megválasztják őket. Sajnos ez már többször be is következett! Aki őszintén és tisztán vállalta a 
véleményét, az megkapta a magáét! (Erről aztán tényleg tudnék írni!)  
Miért kell mégis az újság? Mert a demokrácia a sajtószabadságról, a vélemények ütköztetéséről is szól! 
A helyi médiának különös jelentősége van, hiszen az állampolgárok felé ezen keresztül tudjuk 
kommunikálni közlendőinket. Ezért kellene a tájékoztatás mellett a helyi gondokat e csatornán 
keresztül kibeszélni, megvitatni. Persze ez nem helyettesítené a fórumokat, vagy a 
közmeghallgatásokat. Az én tapasztalatom az, hogy a mindenkori vezetés tart ettől az eszköztől. Több 
száz éve félnek a jó tollforgatóktól, hiszen a betű ereje nagy. A megfelelően összeállított mondatok 
falakat dönthetnek le, hatalmakat buktathatnak meg. Persze nem könnyű jól írni, érthetően közölni a 
mondandónkat!  
Szomorú, hogy napjainkban is előfordulhat az írások hosszának korlátozása! Innen már csak egy 
ugrás, és a tartalmat is korlátozni fogják?! Ám talán ott még nem tartunk... Tudom, hogy tanulnunk 
kell még arról, hogy hogyan kell az eltérő véleményeket kulturáltan, kifinomultan ütköztetni – 
mert a különbség igen nagy! Talán egyszer képviselőtársaim igazat adnak nekem, és belátják:  
hibásan döntöttek, amikor az írások hosszát korlátozták. De addig sok víz lefolyik még a Dunán! 
 

ifj. Hollósi Dezső 



5. oldal PÁTKAI HÍREK 2012. március 

Köszönetnyilvánítás 
 

Tisztelt Olvasók! 
Szeretném köszönetemet 
kifejezni mindazoknak, 
akik drága feleségem 
hamvaitól elbúcsúztak és 
részvételükkel fájdalma-
mat enyhítették. 

 
Gács János 

 

Sárközi György: Esőcseppek 
(részletek) 

Eljön a nap, hogy többet nem leszek, 
a könyvespolcon kis kötet leszek. 
Mi éltem volt: öröm, szenvedés, 
sötét sorok örök csendjébe vész. 

(…) 
Mint lehelet a hideg ablakon, 

úgy sorvad el emlékem egy napon 
s mint a porszem, mely sivatagba hull, 

az időbe veszek nyomtalanul. 

 
NYUGDÍJAS HÍRADÓ 

Tisztelt Olvasók! 
 
A Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub az idén is elkészítette éves elfoglaltsági tervét, és ehhez kapcsolódva 
éves költségvetését. A klub vezetősége az Önkormányzat által előírt kötelező dokumentumokat időben 
és teljes egészében leadta annak érdekében, hogy a programban szereplő feladatainkat maradéktalanul 
végre tudjuk hajtani. 
Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy a klub minden tekintetben az alapszabályban rögzítettek 
szellemében tevékenykedik. Klubunk létszáma gyarapodott, jelen pillanatban 35 fővel rendelkezik. 
Nagyon jó az összhang, minden klubtagunk jól érzi magát: soha nincs üresjárat, mindig van program, 
ami összekovácsolja a tagságot. 
A 2012. évet reményeink szerint az elmúlt esztendőhöz hasonló tartalommal tudjuk megtölteni. A klub 
vezetősége mindent megtesz annak érdekében, hogy tagjainak örömet tudjon szerezni. Mindenki felé 
nyitottak vagyunk és várjuk lakóközösségünk azon idős tagjait, akik szeretik a közösségi életet, 
elfogadják alapszabályunkat – nekik közöttünk a helyük. 
Megkezdtük az évet, de előtte a vezetőség beszámolt az elmúlt évről. A meghívott képviselő-testület nem 
tette tiszteletét, viszont örömünkre szolgált, hogy a Pátka Kultúráért Közalapítvány elnöke, Dávid 
Csaba úr megtisztelte jelenlétével beszámoló közgyűlésünket. Reméljük, megelégedéssel vette 
tudomásul, hogy ez a civil szervezet teszi a dolgát. 

 
A vezetőség nevében: Gács János, a klub elnöke 

 
Az Új Evangelizáció éve 

 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Testvérek, Szent Pál megtérésének 
ünnepén, 2012. január 25-én nyílt meg az Új Evangelizáció Éve a 
székesfehérvári egyházmegyében. Ebből az alkalomból szeretnék idézni 
püspök atyánk üzenetéből. 
 

 „A világban jelen lévő válság jeleit mindnyájan látjuk és tapasztaljuk. Világos 
előttünk, hogy ennek a válságnak számos oka van. Megtalálható a gazdasági, 
a politikai ok, a demográfiai jelenség: az elöregedés, mely nem csak a magyar 
társadalmat jellemzi, hanem egész Európára is jellemző, de úgy látjuk, a 
legfontosabb mind közül az erkölcsi ok. 
Sok érték elvész, megkérdőjeleződik a modern ember előtt. Sok értékről a tudása is hiányos és téves. 
Keresve az utakat így az ember könnyen eltéved, és olyan utakon tévelyeg, ahol békét és boldogságot 
nem találhat, csak rabságában és kiszolgáltatottságában süllyedhet mindig mélyebbre, megtapasztalva 
helyzetének kilátástalanságát. És e körben folyvást forogva magát egyre jobban olyan dolgoknak adja, 
amikben nem talál szíve és lelke megnyugvást, mely a szépre és jóra van beállítva. Szentatyánk, 
folytatva azt az utat, melyet boldog II. János Pál hirdetett meg, sürgeti az új evangelizáció 
elkötelezettségét, munkáját. Sürgeti, amit Krisztustól kaptunk parancsba! Ez pedig a hitünkben való 
elmélyedés, az egyház tanításának valódi megélése, és a hitünkről való tanúságtétel a világban, minden 
ember előtt és minden élethelyzetben.” Spányi Antal megyés püspök 
 

Püspök atya üzenetéhez még annyit szeretnék hozzátenni, hogy nekünk kell a kovász szerepét 
betöltenünk: „meg kell fertőznünk” hitünkkel távol maradó Testvéreinket. Ebben az évben még több 
közösségi programot szervezünk, mert hitünket közösen kell megélnünk. „Ahol ugyanis ketten vagy 
hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük” /Mt 18, 20/. 
 

Legyen Jézus ezen üzenete jelmondat számunkra a 2012-es esztendőre! 
 

Demeter Zoltán, lelkipásztori munkatárs 
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Tisztelt Pátkai Sportkedvelők! 
 
Örömmel tájékoztatjuk a kedves olvasókat, hogy a tél folyamán csapataink több teremlabdarúgó tornán 
vettek részt, melyeken kimagasló eredményeket értek el: 

• U16-os csapatunk megnyerte a Dunaújvárosban megrendezett Bajnokjelöltek Tornáját, a Fejér 
Megyei Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban FMLSZ) tornáján pedig 2. helyezett lett. 

• U13-as csapatunk szintén részt vett a Bajnokjelöltek Tornáján, ahol 2. helyezést ér el, Bokodon 
pedig két alkalommal is szerepelt nemzetközi tornán. Az első megmérettetésen elért 2. helyezést 
követően már meghívással vettünk részt a második tornán, melyet szintén a 2. helyen zártunk. 
Az FMLSZ tornáján a 4. helyen végzett a csapat.  

• U9-es és U11-es csapataink a Székesfehérváron megrendezett Takács Attila Emléktornán vettek 
részt, amelyen 5. és 6. helyezést értek el. 

 

Valamennyi csapatunk a tél folyamán a Vízivárosi Általános 
Iskolában készült a bajnokság tavaszi fordulóira. Minden 
szurkolót szeretettel várunk a tavasz első idei mérkőzéseire 
2012. március 18-án 13 és 15 órai kezdettel. 
 

Örömmel tájékoztatjuk az olvasókat, hogy az elmúlt évben 
Egyesületünk sikeresen pályázott a társasági nyereségadóból 
igényelhető támogatásokra (ismertebb nevén: TAO pályázat), 
és a kiíráson 2,2 millió forintot nyertünk, melyet a Corn Agro 
Kft. biztosít részünkre, a pályázati önerőt pedig településünk 
Önkormányzatának támogatásával tudjuk finanszírozni. A 
megnyert támogatást az edzők továbbképzésére, tárgyi eszköz 
beszerzésre, valamint felszerelések vásárlására tudjuk 
fordítani, illetve a támogatásból 1,1 millió forintot kifejezetten 
utánpótlás-nevelésre és felszerelésre nyertünk. Az idei 
kiírásra is szeretnénk pályázatot benyújtani, az önerő 
biztosításában az Önkormányzat remélhetőleg továbbra is a 
segítségünkre lesz. 
 

Köszönet mindazoknak, akik adójuk 1 %-ával támogatták a Sportkör eddigi működését,  
a felajánlásokat az idei évben is várjuk! Adószámunk: 19820583-1-07. 
 

Reméljük, hogy csapataink tavaszi meccsei minden kedves sportszeretőnek sok örömet szereznek majd! 
 

!!! HAJRÁ PÁTKA !!! 
A Sportkör vezetősége  

 

 

A Pátkai Pántlika Táncegyesületről 

Kedves Pátkaiak! 
 

A tavalyi évben azt a döntést hoztuk, hogy 
megpróbáljuk a tánccsoportot hivatalos keretek között 
is működtetni. A cégbírósághoz benyújtottuk a 
kérelmet, reméljük, hogy mielőbb megtörténik a 
hivatalos bejegyzés, és így talán egy kicsit egyszerűbb 
lesz a csoportunkat új feladatok elé állítani. Ismét 
megragadom az alkalmat, hogy felhívjam a figyelmet:  
 

SZERETETTEL VÁRJUK AZ ÚJ JELENTKEZŐKET!  
10-100 éves korig várjuk a fiúkat és lányokat!  

Gyertek táncolni! 
 

2012-ben is számos olyan rendezvény lesz, ahol mi is 
megmutathatjuk eddigi lelkes munkánk eredményét. 
Az Önkormányzattól megkaptuk a volt könyvtár 
helyiségét, itt tartjuk a próbákat péntekenként  
du. 18 órától.  
Hogyha valaki szívesen megnézné, hogyan készülünk a 
rendezvényekre, vagy csupán kíváncsi ránk, nyugodtan 
látogasson meg minket, szívesen fogadjuk az 
érdeklődőket! 

 

A tánccsoport nevében: Dobos Edina 

A ravatalozóról 
 

Köztudott, hogy nemrég elfogadtuk a község 
idei költségvetését. Ehhez kapcsolódóan 
jutott eszembe, hogy szólnom kellene az 
utóbbi évek nagy vihart kavart ügyéről: a 
ravatalozóról. 

Lehet vitatni, de tény, hogy ott áll, benne 
vannak milliók és nem „üzemel”. Nem is 
látszik a megoldás, a befejezés! Így 
gyakorlatilag mindegy, hogy mennyibe 
került, a rá költött összeg elvész.  

Állagmegőrzés sincs, így a fal ablak híján 
lefagy. Tavasszal - mert egyszer az is eljön - 
majd látjuk a pusztulást, s a károkat, 
amiket megint milliókban mérhetünk. Bár a 
testületi üléseken kevés szó esik róla, be 
kellene fejezni, használatba adni. A 
környékét is rendezni, térkövezni kellene - 
biztosan sokan segítenének - és aztán 
vitatkozhatunk évekig, érvelhetünk…  

Talán nem csak én gondolom így! 
 

ifj. Hollósi Dezső

 

FELHÍVÁS! 

Az államilag támogatott Bozsik 
program keretében várjuk a focizni 
szerető 6-12 éves fiúk és lányok 
jelentkezését.  
 
A programban való 
részvétel ingyenes! 

További információ 
Buda Józsefnél 
(+36 20 66 13 927/+36 70 32 57 445) 
vagy ifj. Nánási Lászlónál (+36 30 90 
25 298). 
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2011. évi közhasznúsági jelentés – PÁTKA SE 
8092 Pátka, Kossuth u. 151.,19820583-1-07 

    

ESZKÖZÖK FORRÁSOK 

A. Befektetett eszközök  0 D. Saját tőke -361 

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 0 I. JEGYZETT TŐKE 0 

B. Forgóeszközök  287 IV. EREDMÉNYTARTALÉK 541 

II.   KÖVETELÉSEK 242 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -902 

IV. PÉNZESZKÖZÖK 45 F. Kötelezettségek 648 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN  287 FORRÁSOK ÖSSZESEN          287 
 

Közhasznú eredménykimutatás adatok e Ft-ban 

A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 

Összes közhasznú tevékenység bevétele 1 602 1 032 

Közhasznú célú működésre kapott támogatás 1 599 1 032 

a) alapítótól 0 0 

b) központi költségvetéstől 104 92 

c) helyi önkormányzattól 860 940 

d) egyéb 575 0 

Pályázati úton elnyert támogatás 60 0 

Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 0 

Tagdíjból származó bevétel 0 0 

Egyéb bevétel 3 0 

Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 

Összes bevétel 1 602 1 032 

Közhasznú tevékenység ráfordításai 1 217 1 934 

Anyagjellegű ráfordításai 942 1 721 

Személyi jellegű ráfordításai 275 213 

Értékcsökkenési leírás 0 0 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 

Rendkívüli ráfordítások 0 0 

Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0 

Anyagjellegű ráfordításai 0 0 

Személyi jellegű ráfordítások 0 0 

Értékcsökkenési leírás   0 0 

Egyéb ráfordítások 
 

0 0 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 

Rendkívüli ráfordítások 0 0 

Összes ráfordítás 
 

1 217 1 934 

Adózás előtti vállalkozási eredmény 0 0 

Adófizetési kötelezettség 0 0 

TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY 385 -902 

A Sportegyesület vezetői nem részesültek személyes kifizetésben. 

Pátka, 2012.02.28.        Kovács Tamás, elnök 
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ADALÉKOK PÁTKA TÖRTÉNETÉHEZ [1.] 
 
Cikkem bevezetőjében az Olvasóhoz szeretnék szólni.  
 

Pátka község történetével már jó néhányan behatóan, alaposan foglalkoztak. Szerencsénkre, vagy 
szerencsétlenségünkre - ez szempont kérdése - a történelem mint tudomány természetéből eredően 
nem statikus tudomány. Nem lehet a Josephus Flaviusi „tökéletességet” elérni, bármi is legyen a 
történelmi téma. Neki sem sikerült. Így mindig előkerülhet olyan új dokumentum, kutatási eredmény, 
hipotézis, ami felülírhatja, kiegészítheti, vagy csak új megvilágításba helyezi az adott történelmi tényt, 
illetve helyzetet. 
 

A falu történetével foglalkozó művek egységes logikai láncként alkotnak egy kerek egészet, célul tűzve ki 
az elérhetetlent, miszerint a lehető legtökéletesebben, és legszerteágazóbban kell megjeleníteni Pátka 
község történetét. E felismerés késztetett arra, hogy az általam kissé önkényesen „fontosnak” vélt 
történelmi események közül kiválasszak olyanokat, amelyekkel kiegészíthetem, esetleg pontosíthatom  
a már megjelent helytörténeti műveket. 
 

Tisztelt Olvasó! Szeretnék a Pátkai Hírekben megjelenő cikksorozatomban az Önök számára is érdekes 
témákat felvillantani, ezzel is gyarapítva általános tudásukat lakhelyük történetéről. 
 

Az elmúlt években többször hallottam arról a mende-mondáról, miszerint van a Király-berek mögötti 
erdőben, a Ság-hegyen egy elfeledett emlékmű: egy kőkereszt. Kiderült, 
hogy valóban létezik - egy eléggé eldugott helyen található az erdőben. 
A kőkeresztet megtalálva meglepő feliratra bukkantam: 
 

 „Draskóczi és jordánföldi 
IVÁNKA LÁSZLÓ 

honvéd huszárzászlós 
emléke. 

Hazájáért hősi halált halt 
1914. augusztus hó 31-én 

Dzibulkinál” 
 

Két szempontból is érdekes volt számomra az emlékművön olvasható 
szöveg - egyrészt közeledik az esemény 100 éves évfordulója, másrészt 
az emlékmű felállításának előzményei. 
 

Az teljesen egyértelmű, hogy a kőkeresztet az I. világháború (1914-
1918) idején történt esemény miatt állították fel (1914. augusztus 31.). 
Az is egyértelmű, hogy ifjabb báró Ivánka László honvéd huszárzászlósként halt hősi halált a galíciai 
Dzibulkinál (a mai Ukrajnában található település Lembergtől (Lvov) észak-északkeletre légvonalban 
mintegy 22 km-re, még közelebbről Kulikow településtől északkeletre, légvonalban mintegy 6 km-re 
helyezkedik el). Báró Ivánka László honvéd a 11. lovas hadosztály tagjaként vett részt a harcokban. 
 

Itt teszek egy kis kitérőt annak érdekében, hogy a Tisztelt Olvasó rövid áttekintést kapjon az Osztrák-
Magyar Monarchia lovas hadosztályairól. 
Az I. világháború kitörésekor (1914. július 28.) az Osztrák-Magyar Monarchiának 11 lovas hadosztálya 
volt (1-11-ig sorszámozva), amelyek közül az 5. és a 11. ún. honvéd lovas hadosztály, míg a többi közös 
lovas hadosztály volt.  
Azt is érdemes megjegyezni, hogy egy lovas hadosztály kettő lovasdandárból állt, míg egy lovasdandár 
kettő lovasezredből állt, és egy lovasezred kettő lovasosztályból, végül egy lovasosztály három 
lovasszázadból tevődött össze. Így egy lovas hadosztály összesen 4 lovasszázadból lett kialakítva. 
Természetesen a lovas hadosztályokhoz tartoztak még egyéb kiegészítő alakulatok is (2 géppuskás 
osztag egyenként 4 géppuskával, lovas tüzérség, utászalakulat, élelmiszer lépcső, egészségügyi 
alakulat, esetleg kerékpáros alakulat). 
A Monarchiában a lovas alakulatok közül összesen 16 közös huszárezred, 16 közös dragonyos ezred, 
11 közös ulánus (lándzsás) ezred, 10 honvéd huszárezred, és 6 landwher (csak osztrák) ulánus ezred 
volt felállítva. Ez összességében 59 lovasezredet jelent birodalmi szinten, amihez még kapcsolódott 
további kettő speciális lovasosztály,  vagyis félezred (tiroli ill. dalmát lövészosztály).  
A lovassághoz birodalmi szinten 22 géppuskás osztagot, és hadosztályonként 3 üteg tüzérséget 
rendeltek hozzá. A 16 közös huszárezredet és a 9 honvéd huszárezredet Magyarország, míg az 1 honvéd 
huszárezredet és 2 közös ulánus ezredet Horvát-Szlavón Ország egészítette ki. A többi ezredet osztrák 
tartományokból pótolták ki. 
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A mozgósítás során 1914 nyarán az 59 lovasezred mellé további 9 huszárosztályt (félezred) 
Magyarországról, és 1 huszárosztályt (félezred) Horvát-Szlavón Országból toboroztak népfelkelőkként.  
 

A népfelkelőkről tudni kell, hogy jóval gyengébben voltak felfegyverezve, mint a közös vagy a honvéd 
alakulatok, gyakran saját ruhájukban vettek részt a harcokban, és a kiképzésük is alacsonyabb fokú 
volt, mint az állandó ezredeké. Így harcértékük is alacsonyabb volt a többi lovas alakulaténál, de ezt a 
hátrányt sokszor kimagasló bátorsággal, vakmerőséggel kompenzálták. 
 

E rövid kitérő után térjünk vissza a 11. lovas hadosztályhoz, aminek parancsnokságát Debrecenben 
helyezték el. Ebbe a lovas hadosztályba 4 lovasezred tartozott. Nevezetesen a 2., a 3., az 5., és a 9. 
honvéd huszárezred. A hadosztály parancsnoka báró Nagy Gyula tábornok volt. 
 

A 11. honvéd lovas hadosztályt az alábbi struktúrában mozgósították: két lovasdandár alkotta. Az egyik 
a 22. honvéd lovasdandár volt (szegedi parancsnoksággal), ebbe tartozott a 2. honvéd huszárezred 
(melynek ezredparancsnoksága, I. lovasosztályának parancsnoksága, 1-3. százada és pótszázada 
Debrecenben, míg a II. lovasosztály parancsnoksága és 4-6. százada Nagyváradon állomásozott), 
valamint a 3. honvéd huszárezred (melynek ezredparacsnoksága, I. lovasosztály parancsnoksága, és az 
1-3. százada a pótszázaddal együtt Szegeden, a II. lovasosztály parancsnoksága pedig a 4-6. századdal 
Aradon állomásozott). 
 

A lovas hadosztály másik tagja a 24. honvéd lovasdandár volt (kassai parancsnoksággal). Ehhez 
tartozott az 5. honvéd huszárezred (melynek ezredparancsnoksága, I. lovasosztály parancsnoksága, 1-3. 
százada a pótszázaddal együtt Kassán, míg a II. lovasosztály parancsnoksága a 4-6. századdal 
Nyíregyházán állomásozott), illetve a 9. honvéd huszárezred (melynek ezredparancsnoksága,  
I. lovasosztály parancsnoksága, 1-3. százada és pótszázada Marosvásárhelyen, II. lovasosztály 
parancsnoksága, és 4-6. százada pedig Szamosújváron állomásozott). 
 

Ezen kívül a 22. dandárhoz rendelve a hadosztályhoz tartozott még a 2. honvéd huszárgéppuskás 
osztag (Szeged) valamint a a 24. dandárhoz rendelve a 4. honvéd huszárgéppuskás osztag (Kassa), 
továbbá az 1. honvéd lovas tüzérosztály (Szeged), és a 2. honvéd kerékpáros század. 
 

Arról sajnos nincs információ, hogy báró Ivánka László melyik dandárban és ezen belül melyik 
huszárezredben szolgált, azonban ezt valószínűsíteni lehet. Ha abból a feltételezésből indulunk ki, hogy 
a lakhelyhez legközelebbi toborzási központhoz mozgósították a katonákat, akkor nem életszerű, hogy 
az ifjú báró az Erdélyben állomásozó 9. honvéd huszárezredben szolgált volna. Azt is kizárható, hogy a 
2. honvéd huszárezred II. lovasosztályában, vagyis a 4-6. században katonáskodott volna, hiszen ezek 
az alakulatok Nagyváradon állomásoztak. Ugyanígy a 3. honvéd huszárezred II. lovasosztályát is 
elvethetjük, hiszen ők Aradon tartózkodtak. Megítélésem szerint az 5. honvéd huszárezred  
I. lovasosztályát is kizárhatjuk, hiszen az ő állomáshelyük Kassán volt.  
 

Ebből következően három lehetőség maradt: a 2. honvéd huszárezred I. lovasosztálya (Debrecen), vagy 
a 3. honvéd huszárezred II. lovasosztálya (Szeged), esetleg az 5. honvéd huszárezred II. lovasosztálya 
(Nyíregyháza) jöhet szóba báró Ivánka László szolgálati helyeként.  
 

A harcok során a 11. honvéd lovas hadosztály két dandárját külön-külön vetették be. A 24. honvéd 
lovasdandárt már 1914. augusztus 15-én felderítő harcokba vezényelték a galíciai Stojanov körzetében, 
ahol egy komoly ütközetben sikeresen visszaverték az oroszok 7. lovas hadosztályának egyik 
lovasdandárját. Ezt követően további felderítő vállalkozásokat folytattak egészen augusztus 29-ig, 
amikor is összevonták őket a hadosztály másik, eddig be nem vetett dandárjával, az 1. honvéd lovas 
tüzérosztályával, és a 2. kerékpáros századdal. 
 

Az egyesítés után a 11. honvéd lovas hadosztályt – a komarowi csata sikeres megvívása érdekében –  
a 3. és 4. osztrák-magyar hadsereg között keletkezett rés biztosításához vezényelték. Ennek megfelelően 
1914. augusztus 30-án a lovas hadosztályt a Kulikowtól északra elterülő vidékre irányították annak 
érdekében, hogy segítsék és fedezzék a támadó 23. honvéd gyaloghadosztály és a 97. népfelkelő 
gyalogdandár támadásait. 
 

1914. augusztus 31-én a 11. honvéd lovas hadosztály Dzibulkitól északra egy Batiatyeze felől támadó, 
tüzérséggel megerősített orosz lovasdandárral találta szembe magát. Ebben az egyébként győztes 
összecsapásban vesztette életét báró Ivánka László honvéd huszárzászlós. Sajnos a mai napig nincs 
adatunk arra vonatkozóan, hogy pontosan hol van a hősi halált halt százados sírja. 
 

A következő számban megjelenő cikkemben a pákozdi csata pátkai eseményeit mutatom be. 
 

Visi Szilárd
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Néhány gondolat a hős zászlós emlékművéről 
Jó volna ezt az emlékművet megmenteni az enyészettől, főleg annak tudatában, hogy a hősi halott 
ismeretlen helyen nyugszik. A kőkereszt még egészen jó állapotban van, de a környezete már 
rendezésre szorul. Az első lépéseket 2009 nyarán egy maroknyi lelkes ember már megtette (Horváth 
Gyula, Jádi Árpád, id. Nagy Zoltán, Lejer László és neje, valamint Balázs fiuk, ifj. Nánási László és neje, 
Sinka Sándor és jómagam). Együtt megtisztítottuk a kőkeresztet és annak környezetét, lenyírtuk a 
füvet, és az emlékmű köré virágokat ültettünk.  
Szerencsés volna, ha minden évben megemlékeznénk az I. világháború hősi halottairól, és különösen jó 
volna, ha a 100 éves évfordulón (2014. augusztus 31.) az emlékmű méltóképpen várhatná a 
megemlékezőket, sőt egyfajta kiránduló- és pihenőhely is kialakítható lenne addig. Így talán nagyobb 
figyelem fordulna az emlékműre, és ezáltal a hősi halottra is, aki a hazájáért áldozta életét. 
Véleményem szerint e nemes cél miatt érdemes lenne összefogni, mert az évfordulóig van még elég idő, 
csak akarat kell hozzá!           
                    Visi Szilárd
    

 

A kereszt megközelítése – útvonal-javaslat egy kellemes kiránduláshoz 

Az emlékmű egy kellemes séta keretében megtekinthető, mely a helyi postától indulva kb. 5621 lépésre 
található. Egy felnőttnek könnyed sétatempóban körülbelül egy bő órába telik eljutni a kőkeresztig az 
alábbi útvonalon: Posta – Gárdonyi utca – Tiszta-víz gátjai – vasútvonal – Vargahegy (ezen belül a 
Homok-dűlő és a Vargahegyi utca) – a 811-es úton átvágva a királybereki sorompónál elindulva kell 
átvágni a dombokon, egészen az erdőig.  

Itt egy dologra kell figyelni: ha elindulunk a királyberki sorompótól, 230 lépés után háromfelé ágazik el 
az út, melyek közül a baloldalin kell továbbmenni. Ezt követően már nem lehet eltéveszteni az irányt. 
Az erdőben összesen 586 lépést kell megtenni. Az első fontos tájékozódási pont mintegy 370 lépés után 
található, itt az erdei úthoz jobbról csatlakozik egy másik erdei út. Ebben a kereszteződésben az út bal 
oldalán található két kisebb szikla, ahol egyenesen kell tovább haladni.  

Akkor megyünk jó irányba, ha újabb 66 lépés után az út mellett baloldalon, kilenc óránál látunk kettő 
darab kör alakú betonépítményt. Ha ezt megtaláltuk, továbbra is egyenesen kell haladnunk és 35 lépés 
után az út baloldalán, szintén kilenc óránál látni fogunk egy nagyobb sziklát. Innen még 15 lépés 
egyenesen, majd ahol az út Y alakú lesz, ott balra kell tartani. Ezt követően 100 lépés után kell 
elfordulni balra és már látható is az emlékmű. Onnan még 60 lépés, és elértük úticélunkat!

Visi Szilárd
 
 

LOMTALANÍTÁS 
 
Pátka Község Önkormányzata értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a Depónia Kft. lebonyolításával 
lomtalanítást szervez Pátka község területén: 
 

2012. MÁRCIUS 28-ÁN, SZERDÁN. 
 
Kérjük, hogy feleslegessé vált használati tárgyaikat a gyűjtőedény 
mellé helyezzék ki úgy, hogy az sem a gyalogos, sem a gépjármű 
forgalmat ne zavarja! Külön kérjük Önöket, hogy a fém tárgyakat, a 
gépjármű akkumulátorokat és az elektronikai hulladékokat 
elkülönítve helyezzék el! 
 
Nem kerül elszállításra:  

• építési törmelék, 
• veszélyes hulladék,  
• zöldhulladék (ezek elszállítására az őszi lombtalanítás során 

van lehetőség),  
• tehergépjármű- és traktor gumiköpeny,  
• a kézi erővel nem rakodható túlsúlyos vagy túlméretes hulladék. 

 
A kipakolást a jelzett időpontot megelőző este vagy legkésőbb reggel 6 óráig végezzék el! Kérjük, 
hogy minél többen éljenek a lehetőséggel saját portájuk és településünk tisztasága érdekében is. 

 
Pátka Község Önkormányzata 
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Meghívó 
Szeretettel várok mindenkit  

2012. május 18-án, 
pénteken 17 órakor 

a helyi könyvtárban 
szervezett Gárdonyi Gézáról 
szóló előadásra. Meghívott 
vendég:  

Keller Péter,  
Gárdonyi Géza 
dédunokája. 

A rendezvényre a belépés 
díjtalan! 

Közlemény 
 

A könyvtárban jelenleg sajnos 
szünetel az internetes szolgáltatás 
műszaki okok miatt. Ígéretet 
kaptam rá, hogy 2 héten belül 
elhárítják a hibát és újra két 
gépen lehet internetezni. 
 

A támogatói programra a jelentkezési 
határidő: 
 

2012. július 11., szerda 
(a jelentkezési lap postára adásának 

legkésőbbi dátuma) 
A pályázatot a következő címre kell 
elküldeni:  

"Számítógép Álom 2012" 
MÁTRIX Közhasznú Alapítvány  

 6701 Szeged, PF: 929. 

Tisztelt Olvasók! 
 

 Három hónap telt el azóta, hogy a könyvtár egy szebb, tágasabb környezetbe költözött. Itt már 
lehetőség nyílik vendégek fogadására vagy akár egy kiállítás 
megszervezésre is.  
Köztudott, hogy egyik magyar írónk – Gárdonyi Géza – 
gyermekkorában néhány hónapon át a mi kis falunkban élt. 
Ennek emlékét egy utcanévben, a könyvtár, és régen az iskola 
elnevezésében is megőriztük. Két évvel ezelőtt az író dédunokája 
találkozóra hívta Szőlősgyörökre azon községek képviselőit, ahol 
Gárdonyi Géza élete során járt. Településünkről – többek között 
– engem ért az a megtiszteltetés, hogy részt vehettem ezen a 

találkozón. Örömmel tudatom mindenkivel, hogy 2012. májusában a 
községi könyvtár vendége lesz Gárdonyi Géza író dédunokája,  
Keller Péter, aki nagyon sok érdekes dolgot mesél majd nekünk  
a nagy íróról (hiszen a legtöbben csak egy művét, Az egri csillagokat 
ismerik).  
 

Szeretettel várom településünk lakóit a könyvtárban! 
 

Pályázati felhívás 
 

A Pátkai Gárdonyi Géza Községi Könyvtár alkotói pályázatot hirdet. 
Pályázni lehet bármilyen technikával készített rajzzal vagy más 
módszerrel/módon készült pályaművel, ami Gárdonyi Gézával, illetve 
valamely irodalmi alkotásával kapcsolatos.  
A műveket 2012. április 30-ig a könyvtárban lehet leadni.  
A beérkezett alkotásokat a májusi rendezvényen szeretném kiállítani. 

A könyvtár márciusi nyitva tartása: 

Márc. 12. hétfő: 17:00-18:00 Márc. 19. hétfő:17:00-18:00 Márc. 26. hétfő: 17:00-18:00 

Márc. 14. szerda: 17:00-18:00 Márc. 21. szerda: 17:00-18:00 Márc. 28. szerda: ZÁRVA 

Márc. 17. szombat: 14:00-16:00 Márc. 24. szombat: 14:00-16:00 Márc. 31. szombat: 14:00-16:00 
 

                                                                                                                      Helt Margit, könyvtáros 
 

FELHÍVÁS - Számítógép Álom 2012 

A MÁTRIX Közhasznú Alapítvány tehetségtámogató programja révén 2012-ben is rászoruló családban élő, 10-14 év 
közötti gyerekek kapnak komplett (használt, de még használható) számítógépet. 
A támogatói programra jelentkezhet minden olyan 10-14 év közötti gyermek, akinek 2 vagy több kiskorú testvére 
van, tanulmányi átlaga a 4,5-et eléri, otthonában nincs számítógép, és az egy főre jutó jövedelmük a létminimum 
(71.736 Ft) alatt van. 
A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia: 

• szülői/gondviselői aláírással nyilatkozni kell a hátrányos 
helyzetről (árvaságról, nagycsaládban élésről, és arról, hogy 
a családban nincsen számítógép), 

• meg kell adni a pontos adatokat (gyermekek és a szülő 
nevét, gondviselő címét, telefonját, pontos elérhetőségét),- 
mellékelni kell a gyermek félévi vagy év végi bizonyítványát, 

A pályázó gyermek osztályfőnök tanárának az a feladata, hogy 
egységes szerkezetbe foglaltan a szülői nyilatkozatot és a gyermek 
tanulmányi eredményét bemutató bizonyítvány iskola által 
hitelesített másolatát be kell küldenie az alapítvány címére  
(a pedagógus a pályázatot beküldő személy). 

 

A 2012-es "Számítógép Álom" programban idén is a félévi vagy az év végi bizonyítvánnyal lehet pályázni. Egy 
pályázathoz elég csak az egyik bizonyítvány másolatát elküldeni. Egy évben, egy diák csak egy alkalommal vehet 
részt az adományozó programban. 

 

A támogatásban részesített gyermek gondviselőjének vállalnia kell, hogy a komplett számítógépet az alapítvány 
székhelyén kipróbált állapotban veszi át. Az adományozott gépeket a támogatottak harmadik fél számára tovább 
nem adhatják. Visszaélés észlelése esetén az alapítvány a támogatottal szemben eljárást kezdeményez. 

 

A programot adományaikkal segíteni szándékozó cégek és magánszemélyek jelentkezését örömmel fogadjuk a 
matrix@zug.hu e-mail címen. Kérjük az adományozókat, hogy csak működőképes állapotú dolgokat (számítógépet, 
monitort, laptopot, kiegészítőket) adományozzanak. Segítőink támogatását hálásan köszönjük!       

 
 

MÁTRIX Közhasznú Alapítvány 
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1% FELAJÁNLÁS 
Az idei évben is szeretnénk biztatni a lakosságot, hogy éljen az adó 1% felajánlásának a lehetőségével, 
és támogassa településünk civil szervezeteit: 

Diák- és Ifjúsági Sportegyesület: 18489262-1-07 
Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub: 18497465-1-07 

Pátka Csemetekert Óvoda Gyermekeiért Alapítvány: 18493942-1-07 
Pátka Gyermekeiért Egyesület: 18492666-1-07 

Pátka Kultúráért Közalapítvány: 18496392-1-07 
Pátka Sportkör: 19820583-1-07 

Pátka Polgárőrség: 19098533-1-07 
Vértesaljai Horgász Egyesület: 19822774-1-07 

FELHÍVÁSOK 

 Kérünk minden kedves 
lakost, aki a közelmúltban 

áramingadozást tapasztalt, 
hogy ezt szíveskedjen 

írásban is bejelenteni az 
Önkormányzatnál annak 

érdekében, hogy ezt 
hivatalosan is jelezni tudjuk 

az EON felé. 

Őszi és karácsonyi lapszámunkban már jeleztük, hogy egy cserépgyártó 
vállalat kedvező ajánlatot küldött az Önkormányzat részére, melynek 

révén az óvoda tetőszerkezetének felújítására nyílhat lehetőség.  

A felújítás finanszírozásához 2012. március 2-ig  
már 156 045 Ft gyűlt össze, melyet ezúton is nagyon köszönünk!  

Továbbra is kérjük a lakosság a támogatását! 

Az elkülönített számla száma, amelyre a felajánlásokat várjuk: 

OTP: 11736082-15362986-06530000 

A Pátkai Hírek következő száma várhatóan 2012. június végén jelenik meg.  

A lapzárta tervezett időpontja: 2012. június 11., 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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