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EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATI HÍREK 

Szépen elindultak az európai uniós források a településünkre: ennek eddig talán 
két legszembetűnőbb jele a református templom megújuló tornya, és a települést 
egyre behálózó szennyvízcsatorna. Ezek a kiemelt feladatok mind a közösség 
érdekében készülnek, hatalmas munkával a háttérben, de mindig meg kell 
jegyeznünk, hogy a munka az Unió nyújtotta támogatások nélkül nem vezetett 
volna eredményre és úgyszintén, az uniós támogatások kiírása sem elegendő, hisz 
munka nélkül nem érkeznek ide hozzánk ezek a források. Ismét jó hírekkel tudok 
szolgálni: a település a LEADER forrásokból közel 10 millió forint értékben 
részesülhet, hiszen együttműködve az Önkormányzattal pályázatot nyert a 
Református Egyház egy Pátka község történetéről szóló kiadvány 
megjelentetéséhez, valamint a Diák és Ifjúsági Sport egyesület is nyertes 
pályázatokat nyújtott be a községben megépítendő szabadtéri színház és 

rendezvényközpont megépítésére. Gratulálok a sikerekhez, és bíztatok mindenkit 
a további munkára! 

Ezúton is kérném a segítségüket: a könyv elkészítéséhez várunk olyan, a 
településen készült régi fotókat, amelyről digitális másolatot készíthetünk a 
Hivatalban és a könyvben megjelentethetjük. 

Nagy Dániel, polgármester 

PÁTKAI NYÁR 2012 
 

JÚLIUS 14. CSALÁDI SPORTNAP (PÁTKA SPORTKÖR) 

JÚLIUS 23-27. ÖKUMENIKUS HITTANTÁBOR 

JÚLIUS 28. 
PÁTKA CAN-C KETTESFOGATHAJTÓ VERSENY, 

ANNA-NAPI JÓTÉKONYSÁGI KARITÁSZ BÁL 

JÚLIUS 29. BÚCSÚ (KÉZMŰVES VÁSÁR ÉS NÉPI JÁTÉKOK) 

AUGUSZTUS 18. 
PÁTKA KUPA HORGÁSZ VERSENY,  

VETERÁN TRAKTOROK TALÁLKOZÓJA, 
CSALÁDI SPORTNAP (PÁTKA SPORTKÖR),  

TESTVÉTELEPÜLÉSI TALÁLKOZÓ  
A NYUGDÍJAS KLUB SZERVEZÉSÉBEN,  

UTCABÁL 

AUGUSZTUS 20. KENYÉRSZENTELÉS, SZENTMISE  
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Kedves Lakosság! 

Arra kérnénk minden ingatlan-
tulajdonost, hogy az ingatlana 
előtti vízelvezető árok és áteresz 
állapotát ellenőrizze 2012. július 
15-ig, és amennyiben szükséges, a 
tisztítást végezzék el. Amennyiben 
az ellenőrzés során azt észlelik, 
hogy a szennyvízberuházás követ-

keztében megsérült a vízelvezető 
árokrendszer vagy a bejáróknál 
lévő áteresz, kérjük jelezzék felénk 
az Önkormányzat telefonján.  

Pátka Község Önkormányzata 

FELHÍVÁS! 

Felhívom szíves figyelmüket, hogy az 1/1986. (II. 21.) 
számú ÉVM-EÜM együttes rendelet, és a helyi közutak 

kezelésének szakmai szabályairól alkotott 5/2004. (I. 
28.) GKM. rendelet értelmében: 

- ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a 
tulajdonos kötelessége gondoskodni az ingatlanok 
előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter 
széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöld 
sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), 

- a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek 
műtárgyai, továbbá 

- tömbtelken a különálló tulajdonban álló egyes 
épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására 
szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz 
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más 
hulladékok eltávolításáról. 

Az esetleges balesetek és csapadékvíz okozta károk 
megelőzése érdekében kérem, hogy az ingatlan előtti 
terület tisztántartásáról (síkosság-mentesítéséről) az 
előírásoknak megfelelően gondoskodni szívesked-
jenek. Aki e kötelezettségeinek nem tesz eleget, az 
szabálysértést követ el, ellene szabálysértési eljárást 
kezdeményezhetnek, és az elkövetők pénzbírsággal 

sújthatók.                                                                                      

Járfás Péterné, jegyző 

 

FELHÍVÁS PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSRE! 

Az egészséghez való alapjog és az egészséges környezet biztosítása érdekében közös cél, hogy a parlagfű 
elszaporodását és terjedését annak allergén pollentermelése miatt megakadályozzuk. Az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében: „A földhasználó köteles az 
adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt 
követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.” A kötelezettségüket 
megszegő tulajdonosokkal, földhasználókkal szemben a vonatkozó 
rendelet szerint növényvédelmi bírságot kell kiszabni, melynek összege 
15.000,-Ft-tól 15.000.000,-Ft-ig terjedhet. 

A törvény megteremtette a kötelezettség ellenőrzésének és a végrehajtás 

kikényszerítésének hatékony feltételrendszerét. A helyszíni ellenőrzés 
során – amennyiben bizonyítást nyer, hogy a földhasználó nem tett eleget 
a jogszabály által előírt kötelezettségének – a parlagfű-mentesítés 
kikényszerítése érdekében külterületen a Megyei Kormányhivatal 
Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, belterületen a települési 
önkormányzat jegyzője rendeli el a közérdekű védekezést. A közérdekű 
védekezést a hatóság a lezárt terület felnyitásával, az ott tartózkodó 
személy akarata ellenére is elvégeztetheti. A parlagfű elleni védekezés 
során az érintett kultúrában okozott károkért a földhasználó 
kártalanításra nem tarthat igényt. Kérem az ingatlantulajdonosokat, 
illetve földhasználókat, hogy a fenti kötelezettségüknek tegyenek 
eleget, mert a parlagfűmentesség mindannyiunk közös érdeke. 

Pátka község jegyzője 

Tisztelt Pátkaiak! 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy képviselői mandátumomról lemondtam. Vannak az életben pillanatok, amikor 
nehéz, fájó döntéseket kell hoznunk, és én úgy éreztem, most van az a pont, amikor lépnem kell. 
Képviselőtársaimnak kívánom, hogy sikerüljön a község javára tenniük! 

Szeretném megköszönni mindannyiuk segítségét, bizalmát, amit volt szerencsém megtapasztalni az elmúlt 
tizennyolc évben. Külön köszönöm családomnak, főként feleségemnek, aki mindig segített, támogatott, hogy 
képviselőként tehessem a dolgomat.  

Az ember ilyenkor keresi a szavakat, hisz az életem egy jelentős, fontos időszaka lezárult! Nagyon tisztelem a 
pátkai embereket, akiktől sokat kaptam, s akiknek talán tudtam adni is. Az elmúlt években sok emlékezetes 
dolgot, megmozdulást szerveztem és éltem át Önökkel együtt. Ezek örök emlékek maradnak az életemben. 
Helyemre Buda József került, aki igazi tősgyökeres pátkai ember. Kérem segítsék, hiszen szüksége lesz rá! 

Kívánok mindannyiuknak jó egészséget, boldog, szeretetteljes, hosszú, családban eltöltött éveket! 

2012. 05. 23.            ifj. Hollósi Dezső 

 

EU ÉLELMISZERSEGÉLY OSZTÁS 

 

Sajnos a 2012-es évben csak egyszer lesz 
élelmiszerosztás – a nyár eleji osztás elmarad. Az okot 
nem közölték, de szerintem nem tévedünk nagyot, ha 
azt mondjuk, hogy nincs rá pénz.  

A másik sajnálatos esemény, hogy a Székesfehérvári 
Katolikus Karitászt megbüntették 300 ezer forintra, 
mert az adminisztrációban hibákat találtak. Ezért 
felkértek minden részt vevőt, köztük minket is, hogy 
még fokozottabban figyeljünk a szabályok 
betartására.  

Kérek mindenkit, aki részesül majd az élelmiszer-
segélyben, hogy a megadott időben jöjjön. A határidő 
ugyanis nagyon szoros: az élelmiszer átvétele után 

három nap áll a rendelkezésünkre, hogy azt 
szétosszuk, és a hiánytalanul kitöltött dokumentációt 
visszaküldjük a Karitásznak. Amennyiben ez nem 
történik meg, Pátka községet kénytelenek lesznek 
kizárni a további együttműködésből.  

A legfőbb érdekünk, hogy a szabályokat betartva 
éljünk ezzel a lehetőséggel, és egy-két ember hibája 
miatt ne kerüljön hátrányba a többi! 

Demeter Zoltán 
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Kedves Vállalkozók! 

Pátka Község Önkormányzata régóta 
szeretné összegyűjteni a pátkai vállal-
kozások fő profilját és elérhetőségét, 
hiszen sokszor keresnek fel bennün-
ket a település lakói, vagy a zártkerti 
lakosok, hogy egy-egy feladat 
elvégzésére ajánljunk helyi szak-
embert, ami közvetlen telefonos 
elérhetőség nélkül igen nehéz.  

Kérnénk ezért minden vállalkozást – 

legyen az egyéni vállalkozó, vagy 
társas vállalkozás –, hogy küldje el 
nevét, fő profilját és elérhetőségét, 
esetleg honlapcímét a Hivatalba, hogy 
felrakhassuk a Község honlapjára. 

 

Köszönettel: Nagy Dániel, 
polgármester 

A TILTOTT, KIRÍVÓAN KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 

A Képviselő-testület áprilisban elfogadta a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló 
rendeletét. A jogszabály célja, hogy a társadalomra nem veszélyes, ezért szabálysértésnek vagy bűncselekménynek 

nem minősülő, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes tevékenységeket szabályozza. 

A rendelet 2012. május 15. napján lépett hatályba, rendelkezéseit az ezen időpontot követően elkövetett tiltott, 
kirívóan közösségellenes magatartások esetén kell alkalmazni. 

Fontos kitétele a rendeletnek, hogy amennyiben a tevékenység csekély súlyú, az elkövető pedig az elkövetést 
megelőző egy évben a településen nem valósított meg más, kirívóan közösségellenes magatartást, akkor bírság 
alkalmazása helyett az eljárás lefolytatását megelőzően az Önkormányzat munkatársa felhívja a közösségellenes 
magatartás megvalósítóját a jogszerű magatartás tanúsítására, 5 napos határidő kitűzésével. Egyúttal 
határozatában kötelezi is, hogy a jövőben tartózkodjon hasonló cselekmények elkövetésétől, továbbá tájékoztatja őt 
az ismételt elkövetés lehetséges következményeiről. A határidő eredménytelen elteltét követően lehet az eljárást 
lefolytatni, és az igazgatási bírságot kiszabni. 

A rendeletben szabályozott fontosabb tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások (példa jellegű felsorolás, a 
rendelet teljes szövege elérhető a www.patka.hu honlapon, valamint megtekinthető a Hivatalban): 

 Állattartás: az állattartási védőtávolságokra, és maximált létszámra vonatkozó rendelkezések, valamint az 

ebtartási rendelkezések megszegése. 

 Köztisztaság vonatkozásban tiltott, kirívóan közösségellenes 
magatartást valósít meg  
o az ingatlantulajdonos/használó, amennyiben 

 az ingatlant felszólítás után nem műveli meg, nem tartja 
rendben; gyomtól, gaztól nem tisztítja meg, 

 ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról  
(pl. hóeltakarítás, síkosságmentesítés) nem gondos-
kodik, ill. nem tartja rendben az ingatlan előtt maximum 
10 m-es távolságban, 

 az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, 
átereszt nem tisztítja, vagy a csapadékvíz zavartalan 
lefolyását nem biztosítja, 

o aki gépkocsit tiltott helyen és módon mos, 
o aki idejét múlt hirdetményt, plakátot nem távolít el, 
o aki építményeket, kerítéséket, élőfát bármilyen felirattal 

megrongál, 

o aki közútra, útpadkára salakot, vagy építési törmeléket 
engedély nélkül szállít, vagy elhelyez, 

o aki az avar és kerti hulladékok égetésének helyi szabályait nem 
tartja be. 

 A közterület rendjével kapcsolatos rendelkezések: 
A rendelet alapján a közterület rendeltetéstől eltérő 
használatához engedély szükséges. Ennek értelmében közterületen építőanyag, üzleti hirdetőberendezés 
elhelyezésére, járművek tartására, haszonállat legeltetésére stb. csak az engedély birtokában, az engedélyben 
foglaltak szerint van lehetőség. 

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás továbbá: 
o az utcai bútorok, berendezések (pl. padok, virágtartók, vízvételi helyek, utcanév és információs táblák) 

rendeltetésellenes használata, elmozdítása, 
o a fák törzsének, ágainak hirdetés céljára, vagy kötél/kábel rögzítésére igénybe vétele, élő telepített növény 

(virág, termés, lomb) begyűjtése, 
o csikk eldobása. 

 A kéményseprő-ipari közszolgáltatásokkal kapcsolatos kötelező munkák akadályozása. 

 Szemét elhelyezésével kapcsolatos szabályok megszegése (pl. aki külterületen keletkezett szemét elszállításáról és 

elhelyezéséről a környezetvédelmi előírások betartásával nem gondoskodik; hulladékot szabálytalanul felhalmoz; 
a hulladékgyűjtő edényekben veszélyes anyagot helyez el, a hulladékgyűjtőt az ingatlanon kívül tárolja (kivéve: 
konténer ill. gyűjtősziget). 

 A szülő, ha az iskolás gyermekek utazásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló szabályzatban foglaltakat nem 

tartja be. 

 A   házszámtábla, és helyrajzi szám kihelyezésével, pótlásával, cseréjével kapcsolatos kötelezettségek megszegése,  
közterületi házszámtábla megrongálása, közterületi házszámtábla jogtalan kihelyezése/eltávolítása. 

A rendeletben szabályozott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben 50.000.- forintig 
terjedő helyszíni bírság, illetve 150.000.- forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. A kiszabásra 
kerülő igazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni 

 a magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét, 

 az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az erre vonatkozó tájékoztatásra 
önként igazolja. 

Bízunk abban, hogy a szabályok betartása nem okoz majd gondot, hiszen ezek révén válhat településünk élhetőbbé 
és rendezettebbé mindannyiunk számára. 

dr. Dávid-Nagy Krisztina

http://www.patka.hu/
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Az Önkormányzat által alapított kitüntetések új rendjéről 

A Képviselő-testület a közelmúltban újraalkotta a 
kitüntetésekről szóló rendeletét. Mivel a korábbiak 

mellett új díjak alapítására is sor került, ezért az 
alábbiakban bemutatjuk a díjak új rendszerét. 

ÉLETMŰVET ELISMERŐ KITÜNTETÉSEK 

1. A „Pátka Község Díszpolgára” cím 
Ez a cím adományozható az elismerés, a ragaszkodás, 
és a tisztelet legméltóbb kifejezéseképpen a falu 
közéletének kiemelkedő személyiségei számára, vagy 
akik a falu érdekében kifejtett kiemelkedő 
tevékenységükkel – életművükkel – a falut 
tiszteletreméltóan szolgálták, vagy szolgálják, mellyel 
hozzájárultak a község jó hírnevének öregbítéséhez és 
személyük egyébként is köztiszteletben áll.  A cím élő 
személynek és posztumusz jelleggel is adományozható. 

A díjat a képviselő-testület a község első írásos 
említésének évfordulójához kapcsolódóan 
önkormányzati ciklusonként, annak 4 éves 
évfordulóinak esztendejében adományozza. 
Pátka Község Díszpolgára: 

 tanácskozási joggal részt vehet a Képviselő-
testület ülésein, 

 az Önkormányzat által rendezett minden 

ünnepségre hivatalos, és a lehetőségek szerint 
ezeken megkülönböztetett hely illeti meg, 

 díjtalanul látogathatja az Önkormányzat 
valamennyi közművelődési és művészeti 

intézményét, valamint ilyen jellegű 
rendezvényeit és 

 elhalálozása esetén családja kívánságára 
sírhelyén a Pátka Község Díszpolgára és Pátka 
címere helyezendő el. 

2. A Pro Vicus Emlékérem 
Az emlékérem azoknak a személyeknek, személyek 
csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek 

adományozható, akik (vagy amelyek) a község 
fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális vagy 
gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően 
hasznos munkát végeztek, és ennek révén a község 
értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el, a 
község jó hírnevét az ország határain belül és azon túl 
öregbítették. 
Évente legfeljebb kettő Pro Vicus emlékérem 
adományozható. A kitüntetéssel külön erre a célra 
készített díszoklevél és díszdobozos emlékplakett jár. Az 
elismert személy 25.000,- Forint, a közösség 50.000,- 
Forint pénzjutalomban is részesül.  

3. A „Pátka Község Tiszteletbeli Polgára” cím 
Az Önkormányzat a falu jó hírét az ország határain 

belül és azon túl különös hatékonysággal erősítő nem 
pátkai polgárok számára az elismerés, a ragaszkodás, 
és a tisztelet legméltóbb kifejezéseképpen a „Pátka 
Község Tiszteletbeli Polgára” címet adományozza. A 
címet általában évente egyszer, nemzeti ünnep, vagy 
kiemelkedő önkormányzati esemény alkalmával 
adományozza.  

Az életművet elismerő kitüntetések adományozá-
sának a rendje 
A "Pátka Község Díszpolgára" cím, és a Pro Vicus 
Emlékérem átadására minden évben kizárólag valamely 
nemzeti ünnep alkalmával rendezett községi 
megemlékezéskor, a „Pátka Község Tiszteletbeli Polgára” 

elismerés átadására kiemelkedő önkormányzati 
esemény alkalmával kerül sor. 
Az elismerések odaítélését és átadását megelőző eljárás 
lefolytatására a képviselő-testület előkészítő 
bizottságot kér fel, amelynek tagjait a község köz-

tiszteletben álló tagjai, a különböző egyesületek, 
érdekközösségek, valamint a lakóhelyi közösségek 

képviselői közül kell kiválasztani. 
Az elismerések adományozására az előkészítő 
bizottsághoz javaslatot írásban, megfelelő indoklással 

ellátva tehetnek magánszemélyek, civil 
szerveződések és közösségek. Az előkészítő bizottság 
a közvéleményt is figyelembe véve alakítja ki a 
javaslatát. Egyetértés hiányában rangsor szerinti 
alternatív javaslatot terjeszt a képviselő-testület, illetve 
a polgármester elé, melyről a képviselő-testület 
határozattal dönt. 

PÁTKA KÖZSÉG SZAKMAI KITÜNTETÉSEI 
Pátka Község szakmai kitüntetései a település azon 
lakóinak, közösségeinek, gazdasági szervezeteinek 

adományozható, akik kimagasló szakmai munkájukkal 
elismerést szereztek és ennek révén a község értékeit 
növelő eredményt értek el, hozzájárulva Pátka 
hírnevének öregbítéséhez. 

1. Pátka Község Elismerő Oklevele 
Az oklevél azoknak a személyeknek, közösségeknek, 
vagy gazdasági szervezeteknek adományozható, akik, 
vagy amelyek a község közösségi élete terén és a 
gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően 
hasznos munkát végeznek, a község értékeit növelték. 
Az oklevél évente 7 személy, illetve közösség részére 
adományozható.  

2. A „Szép Pátkai Porta” díj 
A díj azoknak a helyi ingatlantulajdonosoknak, 

ingatlanhasználóknak adományozható, akiknek az 
ingatlana és az előtte lévő közterület folyamatosan 
kiemelkedően rendezett, a zöldfelület esztétikusan 
kialakított. Évente legfeljebb tíz díj adományozható az 
ingatlantulajdonosok részére, és egy díj adható a 
kiemelkedően rendezett utcák részére. A díj egy „Szép 
Pátkai Porta” feliratú kerámia emlékplakettből (az adott 
év megjelölésével) és egy oklevélből áll. 

3. A „Császár-víz kincse” díj 
A díj azoknak a pátkai termékelőállító személyeknek, 
közösségeknek, vagy gazdasági szervezeteknek 
adományozható, akik a község közösségi vagy gazdasági 
életének bármely ágazatában olyan kiemelkedő 

kézműves-, élelmiszer-, vagy egyéb terméket állítanak 
elő, amely méltón emeli a község hírnevét, településen 
belül és kívül. Évente legfeljebb két díj 
adományozható.  A díj birtokosa a külön erre a célra 
készített logót használhatja saját termékén.  

Pátka Község szakmai kitüntetéseinek adomá-
nyozási rendje 

A szakmai kitüntetések odaítélését és átadását 
megelőző eljárást a képviselő-testület szakbizottsága 
végzi. A javaslattevők minden év november 30-ig 
juttathatják el javaslataikat a szakbizottságokhoz. 
A díj adományozására írásban tehet javaslatot 
valamennyi, a községben élő magánszemély, és a 
helyben működő civil- és gazdálkodó szervezetek, 

melyről a Képviselő-testület határozattal dönt. A 
kitüntetéseket minden év végén a karácsonyi ünnepi 
képviselő-testületi ülésen kell átadni. 
 
Kitüntetések visszavonása 
Bármely kitüntetés visszavonható, ha az elismerésben 
részesített személy arra érdemtelenné válik. Érdemtelen 
az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek 
gyakorlásától jogerősen eltiltott. Természetesen bízunk 
benne, hogy erre nem kell sort kerítenünk. 

dr. Dávid-Nagy Krisztina
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A CSEMETEKERT TAGÓVODA HÍREI 

A 2011/2012-es tanév eseményeiről szeretnék beszá-
molni. 

Szeptemberben kedves meghívást kaptunk Horváth 
Istvántól (a Petőfi utcából), hogy látogassunk el a 
gyerekekkel hozzá. Sok állatot láttunk, érdekes volt a 
gyerekeknek, hisz hiába élnek falun, sok családnál 
nincsenek már jószágok. Az állatokat megsimogat-
hatták, megetethették. István bácsi ezután sok-sok 
finomsággal várt, szőlőt, üdítőt, süteményt kaptunk.  

Élményekkel gazdagon tértünk vissza az óvodába, majd 
néhány hét múlva könyveket kaptunk tőle ajándékba, 
melyeket ezúton is megköszönünk! Könyvekkel 
ajándékozott meg bennünket Kincses Zoltán is  
60.000 Ft értékben. Nagyon örültünk az értékes 
mesekönyveknek! 

Már hagyomány, hogy októberben a nagycsoportosok 
köszöntik a nyugdíjasokat, Mikuláskor pedig ők jönnek 
hozzánk. Idén játékokkal kedveskedtek a gyerekeknek, 
köszönjük a Nyugdíjas Klub tagjainak! 

Ebben a tanévben ősszel Márton napi játszóházat 
szerveztünk, ami nagy sikert aratott. Voltak libás 
játékok, kukoricamorzsolás, lámpásokat készítettünk, 
régi játékokat elevenítettünk fel. 

A Mosoly Alapítvány részéről ingyenes bohócműsor és 
arcfestés várta a gyerekeket áprilisban. 

Pályázat útján ingyenes táncházon és bábműsoron 
vehettek részt óvodásaink májusban. A nagyokkal 
meseelőadásra utaztunk a Pelikán terembe, 
Székesfehérvárra.  

Júniusban buszos kiránduláson Dinnyésen jártunk, 
melynek szervezésében Sinka Csabáné segített. 
Közbenjárásával a dinnyési Madárösvényen jártunk és 
ajándékot is kaptunk. Előtte a székesfehérvári 
Játékmúzeumot néztük meg, ahol a gyerekek régi 
játékokat láthattak és egyes játékokat ki is 
próbálhattak. 

Óvodánkat minden évben segítik a szülők és 
nagyszülők: pátkai lakosok gyümölcs-, ill. zöldségféle 
adásával, vagy javítási, szerelési munkákkal. Köszönjük 
a segítséget: Kovács Barnabásnak, Németh Sándornak, 
Andi Boltjának, Dávid Imrének, Jádi Józsefnének, Nagy 
Tibornak, Góger Tamásnak, Iszák Ödönnek, Dr. Mráz 
Jánosnak, Sinka Csabánénak, Nagy Dánielnek,  Nánási 
Lászlónak, Ódor Józsefnek és Stroh Nikolettnek. 

 A rajzversenyen két korcsoportban az alábbi 
gyermekek értek el helyezést: 

1. Todorov Nikolett, Góger Csenge 
2. Nagy Tündér Míra, Sinka Erzsébet 
3. Lánczos Botond, Balázs Máté 

Gratulálunk a nyerteseknek! A nyárra mindenkinek 

kellemes pihenést kívánok! 

Laborcáné Tatai Anikó, tagintézmény vezető 

 

A PÁTKAI CSEMETEKERT ÓVODA GYERMEKEIÉRT 
ALAPÍTVÁNY HÍREI 

Alapítványunk ebben az évben ünnepelte 10 éves 
évfordulóját. Az ünnepséget a gyermeknappal 
egybekötve tartottuk meg, melyre a Pátkán élő civil 
szervezetek vezetőit, az alapító szülőket, a polgármester 
urat, és a jegyző asszonyt is meghívtuk. Vidám 
műsorral, tortával ünnepeltünk, s a gyerekek, szülők 
részére játszóházat szerveztünk.  

Alapítványunkat 2002-ben hoztuk létre azzal a céllal, 

hogy segítse az óvoda működését, támogassa a 
gyermekek személyiségfejlődését. Célja volt továbbá az 
óvoda tárgyi eszközeinek bővítése, kirándulások, 
kulturális és egyéb szabadidős programok, tevékeny-
ségek szervezése a gyermekek részére. Ezeket a célokat 
10 év alatt sikerült megvalósítani, melyek közül 
néhányat felsorolásszerűen érdemes megemlíteni: 

 megtízszereztük az alapító tőkénket; 

 pályázatok útján gyarapítottuk bevételeinket, 

nagyobb értékű irodai eszközöket tudtunk 
beszerezni; 

 610.000.- Ft értékben fejlesztettük az óvodai 

udvart, 300.000.- Ft értékben bútorokat 
vásároltunk; 

 az adó 1%-os kampányban növeltük 
bevételeinket (köszönet a támogatóknak!). 

Az elmúlt 10 évben az alábbi programokat támogatta 
alapítványunk: 

 gyerekek részére ajándékcsomagok; 

 úszás támogatása; 

 rajzpályázatok szervezése; 

 gyermeknapi rendezvények; 

 túranapok szervezése; 

 gyermekfarsang; 

 buszos kirándulások; 

 ingyenes ruhaosztás; 

 játszóházak. 

Szoros kapcsolatot ápolunk a községben működő civil 
szervezetekkel, egymás programjait segítjük, támogat-

juk. 

Ahhoz, hogy mindezek megvalósulhassanak, sok 
önkéntes munkára volt szükség! Ezúton is köszönöm az 
óvodai dolgozók, és a szülők segítségét; továbbá 
Kállainé Németh Margit, Udvardi Anita, Udvardi 
Lászlóné, Nagy Dániel, Gerencsér Gyuláné, és Lukács 
Istvánné munkáját. 

Az eddigi 10 év eredményei azt bizonyítják, hogy 
érdemes volt összefognunk, s remélem, hogy a jövőben 
is eredményesen tudjuk a munkánkat folytatni. 

Laborcáné Tatai Anikó, kuratóriumi elnök

Adóbevallással kapcsolatos tájékoztató! 

Ezúton emlékeztetem a lakosságot arra, hogy a 2012. évi helyi adó változásokból eredően adóbevallási 

kötelezettségük keletkezett. A feldolgozott bevallások alapján a lakosság 80%-a tett eleget kötelezettségének, 
melynek határideje lejárt. Felhívom a figyelmet, hogy hamarosan megkezdődik a felszólítások kiküldése. Aki még a 
felszólítást megelőzően megteszi bevallását, az mentesülhet a mulasztási bírság alól. 

Azok az adózók, akik esetlegesen nem kaptak nyomtatványt, kérem jelezzék a Polgármesteri Hivatalnál. 

Továbbá felhívom a Tisztelt Adózók figyelmét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B. §-
ában foglaltakra, is, mely szerint: Az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a 
tízezer - magánszemélyek esetében az ezer - forintot elérő adótartozással rendelkező adózó nevét, címét és az 
adótartozás összegét az esedékességet követő 10. nap 0 órától a helyben szokásos módon közzéteheti. 

Azon adózóinknak, akik határidőben megtették bevallásukat, köszönjük!                             Járfás Péterné, jegyző 
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Miről is írhatnék? 

Nos igen, a nagy kérdés: miről is írjak? Írhatnék, a 
csatornáról, a bekötésekről, az utak állapotáról, a külterületi 
utakról, a közmunkaprogramról, és sok minden másról. 
Most mégis egy érdekes, ám szomorú, s mégis jellemző 
megtörtént esetről írnék. Történt, hogy az utcán vágtam a 
füvet, éppen indultam be, hogy a rózsabokrok között is 

rendet tegyek, amikor arra kerékpározott egy hölgy és így 
kiált felém: - Na, hol vannak a rózsáid, amiket az utcára 
ültettél, csak írsz az újságba róla? Természetesen a 
válaszomat nem várta meg. Miért is várná, hisz akkor az 
állítást válasszal kellene szembesíteni, tényekkel, s az 
gyakran kényes! Teljes tiszteletem az illetőé, a vélemény 
szabad, de álljon itt néhány gondolat a tényekről.  

Az ősz folyamán két rózsabokrot ültettem, ennyire tellett—ha 
mindenki ezt tenné az kb. 6oo tő rozsát jelentene faluszinten. 
Gyönyörű látvány lenne, amikor virágoznak! Ültettem örök-
zöldeket is, melyeknek nagy sikerük volt, mert az ültetést 
követő reggelre néhányat tövestől kitéptek „jóérzésű 
emberek”. Évek óta próbálom a házam melletti területet 
rendezni, sokan jókat nevetnek rajtam, mondván: minek 

csinálom? Mert így tartom helyesnek! Vannak hál’Isten 
sokan, akik így gondolkodnak, de nem elegen. Emlékszem, 
hogy csodáltam Kindl Géza bácsit, mikor a régi házánál 
jókora darabot kaszált, de az ottani szomszédok is mind ezt 
tették. És persze másutt is van ilyen a falunkban, több 
helyen is. Vajon miért? Ők miért érzik fontosnak? És miért 
nem látjuk mindannyian így a dolgokat? Azt hiszem, a 
választ tudjuk, és nem tisztem ezt itt leírni. Talán mindenki 
magában keresse a választ, s ha igazán akarja, meg is 
találja! 
2012. 04.10.                                              ifj. Hollósi Dezső 

TÁJÉKOZTATÓ A HELYI CSATORNÁZÁSI BERUHÁZÁS JELENLEGI ÁLLAPOTÁRÓL ÉS AZ EGYÉB, AKTUÁLIS TUDNIVALÓKRÓL 

A közelmúltban megkezdődött a csatornázási munkák miatt felbontott útszakaszok helyreállítása. A projektben 
meghatározott módon, sávos-vállas javítás valósul meg a legtöbb szakaszon, azonban azokon az útszakaszokon, 
ahol az útpálya teljes szélességében megrongálódott, ún. szőnyegborításos módszer alkalmazásával történik a 

helyreállítás. Előreláthatólag több hetet vesz igénybe az útjavítás, az okozott kellemetlenségekért elnézésüket 
kérjük. 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő, a csatornázás által érintett utak burkolatának – azok teljes terjedelmében 
való – helyreállításához plusz forrásokat is kellene biztosítani, erre azonban az Önkormányzatnak jelenleg nincs 

lehetősége. 

A gerincvezetékek átadása után mindenkinek  
3 hónap áll majd a rendelkezésére ahhoz, hogy 
a csatlakozásokat elvégezze. A fővezetékhez 
való csatlakozást csak a projektben 
meghatározott anyagokkal és módon, 
szakemberek által lehet megvalósítani, 
melynek átadása nyitott árkolással történik. A 
rákötések megkezdésének időpontjáról az 
Önkormányzat mindenkit levélben fog 

értesíteni.  

Amennyiben lesznek olyan ingatlantulajdo-
nosok, akik nem élnek a rákötés lehetőségével, 
azoknak számolniuk kell a szennyvíz elszál-
lítása mellett a folyamatosan emelkedő 
talajterhelési díj megfizetésével is, amelynek a 
mértékéről tájékoztatást fognak kapni. 
 

Akik a kerti locsolást eddig a vezetékes víz 
használatával oldották meg, azoknak felhívjuk 
a figyelmét arra, hogy a kerti csapra 
helyeztessenek egy külön mérőt, ezáltal a 
locsolásra szánt víz díját csatornadíj már nem 

fogja terhelni. 

Továbbá kérjük Önöket, hogy amennyiben 
bármilyen probléma merül fel a beruházás 
során (pl. megsüllyedt talaj, járda, stb.), 
jelezzék azt a helyi Önkormányzatnál 
személyesen, vagy az alábbi telefonszámokon: 
22/580-506/112.; 20/596 6869/112. mellék. 

Az Arany János- és a Vargahegyi utca 
csatornázásáról a közreműködő szervezet még 
nem hozott döntést, a tárgyalások még folynak.   
 

ifj. Nánási László 

 

TISZTELT LAKOSSÁG! 

Felhívom a figyelmet arra, hogy a közterülethasználat szabályairól szóló 19/2011.(XI.30.) és a tiltott, kirívóan 
közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló 16/2012.(IV.25.) önkormányzati rendeletek alapján  

PÁTKA TELEPÜLÉS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN BELÜL A KÖZTERÜLETEKEN A SZESZESITAL 
FOGYASZTÁS TILOS! 

Aki a rendeletekben foglaltakat nem tartja be, arra 50.000.- forintig terjedő helyszíni bírság, illetve 150.000,- 
forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. 

A közterület-használati engedély jogosultja köteles a vendégkörét tájékoztatni, hogy mely területre vonatkozik az 
engedélye, azaz mely területen fogyasztható szeszesital a rendelet megsértése nélkül. 

       Járfás Péterné, jegyző 

 
 

KEDVES PÁTKAI HÍVEK! 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyházadó befizetésére 2012. július 14-én 9-10 óráig nyílik 
ismét lehetőség a katolikus közösségi házban.  

Az egyházadó a Pátkai Római Katolikus Egyházközség Képviselő-testületének döntése alapján  
4000 Ft/család/év. Bármilyen felmerülő kérdéssel kapcsolatban bátran keressék Demeter Zoltán 
világi lelkipásztori kisegítőt a 30/652 6226-os telefonszámon.  

A Jóisten fizesse meg!             

Pátkai Római Katolikus Egyházközség 
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TISZTELT OLVASÓK! 

2012. május 18-án a helyi könyvtárban szép számú közönség gyűlt 
össze. A vendég Keller Péter úr, Gárdonyi Géza dédunokája volt, aki nagy 
odafigyeléssel gondozza dédapja hagyatékát. A kései utód beszélt az 
összegyűlteknek arról, hogy Gárdonyi kiről is mintázta regényei, 
elbeszélései hőseit. Akik még nem tudták, most megismerhették 
Gárdonyi Géza tehetségét: sokoldalú ember volt. Keller úr felhívta a 
figyelmünket az író titkosírására is. Az előadás végén dedikálta az 
olvasók magukkal hozott könyveit, 
valamint Gárdonyi József: Az élő 
Gárdonyi című könyvét is. Majd a 
Gárdonyiról elnevezett nyugdíjas 
klubban egy rövid kötetlen beszél-

getésre is vendég volt a híres szerző dédunokája. Keller Péter fogadására 
felkészültünk. A Bel Canto kórus énekelt, a nyugdíjas klub tagjai közül 
egyikük Gárdonyi verset olvasott fel. A legkisebbekre is gondolva elhangzott 
egy Gárdonyi által írt mese is. 

A Gárdonyi rajzpályázatra beérkezett művekből kiállítást rendeztem, amely 
még június végéig megtekinthető a könyvtárban. A rajzot készítő 
gyermekeknek egy kis ajándékkal is kedveskedtem. 

A könyvtárban a nyár folyamán is zavartalan lesz a nyitva tartás. Az esetleges 
változtatásokat az olvasókhoz eljuttatom. Továbbra is igénybe vehető 
szolgáltatás az internet használat és a könyvtárközi kérés.  
Helt Margit, könyvtáros 

NYUGDÍJAS HÍRADÓ 
Tisztelt Olvasók! 

A „Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub” tájékoztatja Önöket, hogy az éves elfoglaltsági tervben megfogalmazottakat 
hogyan tudta megvalósítani a tagsága. Mint minden évben, az idén is az elkészített és a tagság által jóváhagyott 
elfoglaltsági terv szerint éli a klub a mindennapjait. 

Február: hódoltunk a farsangi hagyományoknak, szokásos szellemi vetélkedőt bonyolítottunk le. Remekül 
szórakozott tagságunk. Köszönet illeti Hollósi Sándor klubtagunkat, aki mint mindig, most is kitett magáért 
kérdéseivel.  

Március: nőnapi köszöntővel emlékeztünk meg hölgytagjainkról. Részt vállaltunk a március 15-i ünnepi 

megemlékezésen, férfitagjaink besegítettek az énekkar műsorába. A Klub is részt vállalt a koszorúzási ünnepi 
aktuson. Orvosi előadást hallgatott tagságunk a háziorvos jóvoltából az idős korosztályt érintő egészségügyi 
gondokról. 

Április: nagytakarítást hajtottunk végre klubhelyiségünkben. A húsvéti hagyományokat felelevenítve 
locsolkodtunk. 

Május: édesanyákat köszöntöttünk virággal és verssel. Folytattuk vetélkedő sorozatunkat, ezúttal Gyenei Lajos 
klubtársunk furfangos és nem mindennapi kérdéseit oldottuk meg jókat kacagva. 

Az Önkormányzat felé leadtuk a pályázati anyagunkat, bízva a pozitív elbírálásban. Célunk, hogy a 
testvértelepülési kapcsolataink (Heténnyel) aktívabb és eredményesebb legyen. 

A Könyvtárban rövid előadás keretében emlékeztünk meg Gárdonyi Géza íróról dédunokája, Keller Péter 
jelenlétében, aki dedikált könyveivel nagy sikert aratott. 

Június: a klubdélután keretében megbeszéltük a tervben elfogadott TÓPARTI bográcsozás kérdését. Zárjuk a 
félévet, vezetőségi, ellenőrzési feladatokat hajtunk végre. Látogatást tett klubunk a Pátkai Hírek legutóbbi 
számában megjelent „Adalékok Pátka történetéhez” című cikk írója által ajánlott helyszínen. Köszönjük a leírást! 

Július: tervezett tóparti tevékenységünket reméljük, siker koronázza. 

Tisztelt olvasók, röviden ez fért bele tájékoztatónkba. Klubunk továbbra is nyitott, várjuk azon idős sorstársainkat, 
akik szeretik a közösségi életet. Akik elfogadják alapszabályunkat, azoknak közöttünk a helye! 

A vezetőség nevében: Gács János, elnök 

 
45 ÉV UTÁN ÚJRA EGYÜTT! 

Volt egy osztálytalálkozó — 45 éves! Kimondani is sok, hisz negyvenöt év nagy idő! Azóta mennyit változott a világ! 
1967 júniusa: hú, de régen volt! Még Albert volt a császár, dalolt a Beatles, tartott a vietnámi háború… 

Pátkán végzett egy osztály: harminchárom emberpalánta indult el az élet útján, ki-ki a maga választotta úton. 
Magukkal vittek a tarisznyába a faluból valamit: tisztességet, egymás megbecsülését, a tanáraiktól kapott tudást, a 
szülőktől látott, munkába vetett hitet, emberséget, szeretetet. Szétszóródtak ebben a kis hazában, de most újra itt 
vannak a régi falak között, s a régi emlékek előtörnek. Valami visszahívta őket, vissza a gyökerekhez. Látni a régi 
iskolát, a régi társakat, barátokat és a tanárokat. Emlékezni azokra, akik már nincsenek itt köztünk: ők már egy 

másik, mennyei osztályba járnak.  

Egyszerű dolgok ezek, mégis ma milyen messze járunk ezektől! Pedig az út megvan és világos—csak vissza kellene 
rá találni, mert az életben csak egy igaz út van. Ők megtalálták! 

„Ha túl sokat nézel a múltba, elveszíted egyik szemed világát. De ha egyáltalán nem nézel a múltba, megvakulsz!” 

Halmi Jánosné (Tanárki Irén) 

Gárdonyi Géza: Isten Veled 

Gólyamadár című meséhez készítette 
Füri Fanni  

1. osztályos tanuló 
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Végre! 
Végre eljutottunk oda, hogy 55 évvel a 

halála után szobrot állítottak Magyarországon 
vitéz nagybányai Horthy Miklósnak. A Somogy 
megyei Kerekiben, 2012 májusában adták át a 

kormányzót ábrázoló faszobrot. 2012. június 
16-án, Csókakőn avatnak újra vitéz nagybányai 
Horthy Miklós szobrot.  

Sajnos a kormányzó megítélése máig 
nagyon kétes. Lefasisztázzák, lenyilasozzák, de 
aki ilyet mond, az nincs tisztában a magyar 
történelemmel! Az 1920. június 4-i trianoni 
békediktátum után ő volt az az ember, aki egy 
minden tekintetben (területileg, erkölcsileg, 
gazdaságilag) megcsonkított Magyarországot 
gróf Bethlen Istvánnal együtt konszolidált. Ezt a 
tényt senki sem kérdőjelezheti meg! 

Kíváncsi vagyok, hogy mikor jön el az az 

idő, amikor a Magyar Állam vállalja fel egy, a 
kormányzóról elnevezett köztér, utca vagy 
szobor felavatását. De addig se legyünk restek,  
olvassunk el egy-két könyvet vitéz nagybányai 
Horthy Miklósról! 

Demeter Zoltán 

 

ADALÉKOK PÁTKA TÖRTÉNETÉHEZ [2/1.]  
 

Ebben a cikkben a magyar történelem egyik büszkesége, az 1848/1849. évi forradalom és 
szabadságharc pátkai vonatkozásait vizsgálom, különös tekintettel az 1848. szeptember 29-én vívott pákozdi 
csatára. 

Pátka a maga részéről kivette a részét a megyei történésekből a forradalom kitörése és a csata közötti 
időszakban. A megyei kisgyűlés 1848. március 26-i döntése alapján megkezdték Pátkán is a nemzetőrök 
összeírását azzal a céllal, hogy a rend és a biztonság megőrzése érdekében rendfenntartó alakulatokat hozzanak 
létre. Ekkor még nem lehetett akárki nemzetőr: csak azon személyeket írták össze, akik fél telekkel vagy azzal 
felérő vagyonnal rendelkeztek, és akik önkéntes alapon jelentkeztek. Ezáltal a zselléreket lényegében kizárták a 

katonáskodásból. Ez megyei szinten azt jelentette, hogy számos helységben nem jött létre a nemzetőrség a 
szükséges vagyon hiányában. Pátkán 187 főt írtak össze nemzetőrnek, mint önkéntesen jelentkező és megfelelő 
vagyonnal rendelkező személyt (érdekesség, hogy Zámolyon 248 főt, Pákozdon 139 főt írtak össze, míg az egész 
csákvári járásban 1172 főt, akik közül 35 fő rendelkezett fegyverrel). 

A kialakuló politikai helyzet ellentmondásossága, a nemzetőri összeírás során alkalmazott 
megkülönböztetés, a megyei bizottmány eredménytelen munkájának köszönhetően, valamint a minisztertanács 
10.000 főnyi megyei nemzetőrség felállításáról szóló határozatának köszönhetően, később újra összeírták a 
nemzetőröket. Ennek eredményeként 1848. augusztus elején Pátkán 158 főt írtak össze. Hiába voltak a kormány 
határozatai, hiába voltak kihirdetve a Honvédelmi Minisztérium rendeletei, és hiába voltak az összeírások 
megvalósítva, a megyei vezetés alkalmatlansága, illetve a fegyverhiány következtében a megyei nemzetőrség csak 
nem akart felállni. Lényegében Fejér megyét nemzetőrségi szervezettség tekintetében készületlenül érte a küszöbön 
álló horvát támadás. A fentieknek tudható be az a furcsa tény, hogy a Pákozd és környékén megvívott csatában 
nem voltak jelen a fejér megyei nemzetőrök. Ellenben részt vettek az ütközetben a tolnai, a nógrádi, a hont-
esztergom megyei, a borsodi, a veszprém megyei, a somogyi, 

a moson megyei, a győr megyei illetve a sopron megyei, a 
zalai és a pesti nemzetőrök. 

1848. szeptember 11-én a horvátok Josip Jellačić 
(néhány, a csatával foglalkozó könyv egy l betűvel írja a 
horvát bán nevét, de nem az a jó írásmód) vezetésével 
három hadosztállyal (parancsnokaikról elnevezve Hartlieb, 
Kempen, és Schmeidl hadosztályok) és 51.117 fővel (a 
létszámba valószínűleg benne foglaltatik a Roth hadosztály 
is), 1902 lóval és 48 ágyúval Csáktornyánál magyar földre 
lépett, és a Balaton északi részén Székesfehérvár, illetve a 
magyar főváros felé nyomult. Az oldalvédje, Roth 
vezérőrnagy vezetésével 9000 fővel 1848. szeptember 21-én 
Sztáránál lépte át a magyar határt és tört előre Pécs felé. 

A határnál lévő magyar csapatok létszáma 1848 
júliusában 35 000 fő volt, amelyből 29.000 fő nemzetőr volt. 
A maradék 6.000 fő a sorkatonaság volt, amihez tartozott 24 
ágyú, egy vértesezred, valamint 8 század könnyű lovasság, 
köztük huszárok. Ebből a haderőből július folyamán 10.000 
főt átvezényeltek a bácskai szerbek elleni hadműveletekhez, 
így a mintegy 250 km-es határszakaszt 25.000 fő gyalogság 
és alig több mint 1500 fő lovas védte.   

A magyar csapatok a horvát főerők támadása elől 
folyamatosan vonultak vissza Teleki Ádám vezérőrnagy 
vezetésével. A horvát előrenyomulás során egyre közelebb 
került Fejér megyéhez is a veszedelem, és felgyorsították a 
nemzetőrség kialakítását, de ezzel már elkéstek. A horvátok előretörésének lassítása érdekében Székesfehérváron 
úttorlaszokat alakítottak ki, és elárasztották a város környékét, hogy a Szentmihály körzetéből érkező horvátok a 

mocsaras területen ne tudjanak átkelni. Ennek ellenére szeptember 26-ra Gruits Lázár szentmihályi tanító árulása 
miatt a horvátok át tudtak időveszteség nélkül kelni a mocsaras területen és elfoglalták Székesfehérvárt. A magyar 
sereg a Velencei-tó északi előterében foglalta el állásait. A magyar politika ennek ellenére még mindig a békés 
megoldást kereste. A bécsi kormányzat felől is volt erre némi hajlandóság, mert a politikai bizonytalanság 
enyhítését próbálták elérni a nádor távozását követően gróf Lamberg Ferenc altábornagy kinevezésével, aki a 
magyarországi fegyveres erők főparancsnoka lett a császáriak oldalán. Gróf Battyhány Lajos miniszterelnök és a 
kormány abban reménykedett, hogy Lamberg megállítja a horvátokat.  

A miniszterelnöknek tudomására jutott, hogy Lamberg a magyar táborba megy, így ő is oda indult Pestről, 
és ellenjegyezni kívánta a kinevezését (ugyanis csak ekkor történt volna meg Lamberg törvényes uralkodói 
kinevezése). Csakhogy Lamberg nem a magyar táborba ment, hanem éppen a magyar fővárosba, így elkerülték 
egymást. 1848. szeptember 28-án a magyar országgyűlés törvénytelennek minősítette (egyébként jogilag 
megfelelően, de a miniszterelnök szándékaival ellentétesen) Lamberg kinevezését, akit hazaárulónak minősítettek. 
Ennek következményeként még ezen a napon a pesti hajóhídon meglincselték. A politika eldöntötte azt a kérdést, 

hogy fel vegye-e a harcot a magyar sereg vagy sem. 
A magyar katonai vezetők ekkor még szinte kivétel nélkül alkalmatlannak tartották a magyar sereget a 

megfelelő ellenállásra, így további visszavonulást szorgalmaztak Martonvásárig. Batthyány Lajos még most sem 
adta fel. Átküldette a horvátoknak a Lamberg kinevezését tartalmazó manifesztumot. Jellačić kételkedett annak 
hitelességében, de megígérte, hogy még 24 óráig nem támad, és addig Lamberg is megérkezhet hozzá a táborba… 
(folytatás a következő számban!) 

Visi Szilárd 
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Köszönet a kivitelezőknek! 

Szeretnénk megköszönni a szennyvíz 
csatorna kivitelezőinek, hogy kérésünk-
nek eleget téve, a házunk előtt álló öreg 
hársfát körültekintő munkavégzésükkel 

megmentették. A fa a szokásosnál kicsit 
később, de megannyi virággal hálálta 
meg a törődést! 

Hedlicska család 

IVÁNKA KERESZT 

Az előző számban írtam egy cikket a 
Ság-hegyi kőkeresztről. Azóta többen 
is helyeselték a cikk létrejöttét. Azt 
gondolom, hogy érdemes volt a 
figyelem középpontjába állítani a 
keresztet. Az elmúlt hónapban 
néhány lelkes pátkai és nem pátkai 
lakossal újra rendbe tettük az 
emlékmű környékét, sőt egy, a lovak 

kikötésére alkalmas fából készült 
építményt is elhelyeztünk. Azt remél-
jük, hogy a 100 éves évfordulóra 
sikerül majd kialakítani ott egy 
kisebb kirándulóhelyet, ami a kereszt 
megmaradását is nagyban elősegí-
tené. 

A környező területet lenyírtuk, a 
kereszten lévő vésetet arany színnel 
kihúztuk, hogy a sérülések ellenére 
jól olvasható legyen.  

A kőkereszt környezetének rendezé-
sében, és az emlékmű megóvásában 
az alábbi személyek vettek részt: 

Varga Géza, Lejer László, Gács János 
(nemzetőr parancsnok), Tóth Gábor 
(nemzetőr, székesfehérvári lakos) és 
családja, Csödör Zsolt (nemzetőr, 
székesfehérvári lakos) és családja. 

A munka végeztével Varga Géza saját 
készítésű sonkával és saját termelésű 
borával örvendeztette meg a 
megfáradt dolgozókat. 

Az ilyen jellegű önzetlen tenni akarást 
nagyon meg kell becsülni, nem 
beszélve arról, mikor nem is a 
településen élő emberekről van szó. 

Nagyon sok köszönet a nemzet-
őröknek, akik átérezve a kőkereszt 
üzenetét, segítséget nyújtottak szá-
munkra.                                                                                                           

Visi Szilárd 

EGY MEGTALÁLT HŐS 

2012. április 30-a családunk számára jelentős esemény volt. Ezen a 
napon lélekben találkozhattam az általam nem ismert közeli 
rokonommal, ifj. Varga Lajos honvéd nagybátyámmal. Fiatalemberként, 
alig 22 évesen halt hősi halált a hazájáért. Lajos bácsi 1922. január 22-én 
Pátkán született, édesanyja Repmann Erzsébet volt. Lajos bácsit nem 
kerülte el a háború: besorozták a második magyar hadsereg IX. 
hadtestébe. Nagykároly városában vonult be a hadseregbe, ahol a 25. 
gyaloghadosztály III. zászlóaljához került; rendfokozata címzetes őrvezető 
volt.  

Lajos bácsi az erdélyi harcokban vett részt, azon belül is a tordai 
csatában. Erről a csatáról meg kell jegyezni, hogy közel egy hónapig az 
orosz-román támadó erők elakadtak, és komoly véráldozatok árán 
gyűrték csak le a honvédokat. Lajos bácsi géppuskásként harcolt, és 
1944. október 2-án elesett a Sósfar nevezetű magaslatnál. Szívlövést 
kapott. Először Sósfaron temették el, majd újratemették a tordai 
temetőben. Itt nyugszik egy tömegsírban 2500 magyar honvéddal, néhány 
orosz és német katonával együtt ifj. Varga Lajos címzetes őrvezető 
géppuskás. 

Eddig a családunk nem tudta, hogy hol található Lajos bácsi nyughelye. 
Engem a kérdés nem hagyott nyugodni, így elkezdtem kutakodni. 
Sikerült kiderítenem, hogy Lajos bácsi veszteségi lajstroma fellelhető, 
amiből megtudtam, hol és mikor esett el, illetve melyik csapattestben 
szolgált, és mi volt a halálának az oka. Arra is találtam utalást, hogy hol 

temették el a nagybátyámat. Ezek után felvettem a kapcsolatot Pataky 
József úrral, aki Torda-Aranyos szék székkapitánya, illetve a Tordai 
Honvéd Hagyományőrző Bizottság elnöke. Józsi bácsi nagyon segítőkész 
volt, és volt olyan kedves, hogy kikísért minket a tordai temetőbe. Neki a 
nagybátyámról nem volt információja, de örömmel vette az általam 
átnyújtott dokumentumok másolatait, mert így eggyel kevesebb lett a 
tömegsírban eltemetett ismeretlen katonák száma. Józsi bácsi elmondta, 
hogy a tordai csata hőseit a tordai temető azon részében temették el, ahol 
Lajos bácsi is nyugszik. Azt is közölte, hogy ifj. Varga Lajos neve  felkerül 
majd a többi hős neve mellé egy emléktáblára.  

Én és barátaim (Lejer László és kedves neje, Visi Szilárd, Bokodi Kincső) 
elhelyeztünk a tordai temetőben egy kis fakeresztet, amin feltüntettük a 
nagybátyám nevét, születési adatait, és egy nemzeti színű szalaggal 

díszített koszorút helyeztünk rá. Visi Szilárd felolvasta annak a napnak a 
történetét, amikor Lajos bácsi elesett. Megható élmény volt hallani az 
akkori eseményeket. 

Legyen ifj. Varga Lajos példája iránymutató, és aki tudja, kutassa fel 
elesett rokonai nyughelyét. 

Varga Géza 
 

FŐZZÜNK JÁTSZÓTERET! 

A Delikát 2012-ben is megrendezi 
a „Főzzön Játszóteret!” nyere-
ményjátékot, melynek keretében 
Delikát termékek vonalkódjainak 
gyűjtésével egy korszerű helyi 

játszótér megépítésére nyílhat 
lehetőség. 

Idén sajnos csak két játszótérre 
lehet pályázni, melyek közül mi a 
Spar által támogatott sorsolásos 
kiírásban tudunk eséllyel indulni, 
ezért kérünk mindenkit, hogy 
amennyiben Spar, Kaiser’s, vagy 
Interspar üzletekben 2012. 
JÚLIUS 31-ig vásárol Delikát 

terméket, akkor a vásárlást igazoló blokkot dobja be a felső- és 
alsó boltban, illetve a postán kihelyezett gyűjtőládákba.  

Előre is köszönjük 

Baba-Mama Klub 
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TISZTELT PÁTKAI SPORTKEDVELŐK! 

Ismét véget ért egy idény, melynek során nagyon jó eredményeket értünk el, és külön örömöt jelent, hogy egyre 
több gyermeket sikerül bevonnunk a játékba. 

Újra elindult a Bozsik program, melynek keretében a legifjabb korosztály tagjai mérik össze tudásukat—fiúk és 
lányok vegyesen. Az U6-7-es korosztály megnyerte az utolsó tornát, míg az U8-9-es, valamint az U10-11-es 
csapatok több mérkőzést megnyerve, sikerrel zárták az idényt. Játékosaink közül az alábbiak külön is díjat 
kaptak: Bognár Bianka, Varga Liza, Tewat Anna, Szilágyi Mátyás, Magyaródi Martin, Szali Dominik. 

Szeretnénk megköszönni a Bozsik programban részt vevő edzőknek, ifj. Nánási Lászlónak, Farkas Istvánnak és 
Bélik Józsefnek a tavaszi idényben végzett hatékony munkát. 

Csapataink további eredményei: 

 U13-as és U16-os csapataink ezüstérmesek lettek a bajnokságban. Edzőiknek, Varga Ferencnek és Mári 
Attilának ezúton köszönjük, hogy ilyen kiváló helyezéshez segítették csapatukat. 

 U19-es csapatunk a 12. helyen végzett. 

 A felnőtt csapat az őszi eredményhez képest nagyot lépett előre, a bajnokságot a korábbi 12. hely után 

várhatóan a 7. helyen zárják majd. 
Szeretnénk megköszönni az összes játékosnak, szülőnek és mindenkinek a segítségét, munkáját, amellyel ezeket 
az eredményeket elősegítették. 

Külön köszönetünket fejezzük ki a Corn Agro Kft-nek, amely a 2011-es TAO pályázaton elnyert támogatást 
részünkre biztosította.  

A pályázati lehetőségek kiaknázását az idei évben is folytatjuk. Eddig 2 pályázatot nyújtottunk be: 

- TAO pályázat (társasági nyereségadóból igényelhető támogatás) – elbírálás alatt 
A projekt 300 millió forintos költségvetéséből egy új öltöző, valamint egy műfüves pálya megépítését tervezzük. A 

pályázat tartalmazza még valamennyi résztvevő gyermek számára egy évre az orvosi felügyelet, az edzőtábor, és a 
téli edzésekhez a terembérlet költségeinek térítését, valamint az edzők egy éves díjazását is.  

- EON családi napok – nyertes pályázat 
A pályázat keretében 974.000 Ft+ÁFA összeget nyertünk a nyár folyamán 2 családi focinap megrendezésére. A 
programokon a sport mellett vetélkedők is lesznek 2012. július 14-én és augusztus 18-án. A rendezvényeken neves 
futballistákat (Ihász Kálmán és Vincze Ottó) is vendégül látunk, valamint várhatóan televíziós felvétel is készül. 

A pályázatok mellett ismeretségek révén a Videoton pálya teljes műfüvét sikerült megkapnunk. A hatalmas 
mennyiségű műfüvet az alábbiakra használjuk fel: 

 Elsőként a volt iskolaudvaron készül el egy 40x45-ös pálya, továbbá tervezünk egy másikat az öltözővel 

szemben, a tóparton is. 

 A Felsővárosi Általános Iskola részére átadunk egy műfüves pályányi anyagot, melyért cserébe a pátkai 
gyerekek 3 korosztálya télen heti 2 alkalommal járhat az iskolába edzeni. 

Az iskolaudvaron lévő műfüves pálya avatását 2012. augusztus 18-ra tervezzük, melyhez ezúton kérjük, hogy aki 
tud segíteni a műfű leterítésében, jelentkezzen Buda Józsefnél. Előre is köszönjük! 

Minden sportbarátnak és valamennyi pátkai lakosnak kellemes nyári pihenést kívánunk, és bízunk benne, hogy az 
augusztusban induló következő bajnokságban egyre több lelkes szurkolóval találkozunk!  

!!! HAJRÁ PÁTKA !!! 

A Sportkör vezetősége    

 
A CIVIL SZERVEZETEK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZAT EREDMÉNYE 

Pátka Község Önkormányzata a 9/2012. (II.29.) önkorm. rendelet alapján 2012 áprilisában pályázatot hirdetett a 
civil szervezetek részére. A pályázatok elbírálását a kiírásban megadott objektív szempontok, valamint a Pátka 
Kultúráért Közalapítvány Kuratóriumának szubjektív pontszámai alapján terveztük. A Kuratórium határozatképes 
összehívása azonban az elbírálás sürgőssége miatt sikertelen volt, így végül a szubjektív pontok megadása a 
képviselő testületi ülésen titkos pontadással történt. Mivel a beérkezett pályázatok forrásigénye meghaladta a 
rendelkezésre álló keretet, ezért az összesített pontok alapján a két legalacsonyabb pontszámot elért pályázat nem 
kapott támogatást. 

Pályázó szervezet Benyújtott pályázat 
Teljes 
összeg 

Önerő Támogatás Eredmény 

Pátkai Csemetekert 
Tagóvoda Alapítványa 

Kirándulás 40.000 4.000 36.000 nem nyert 

Gyermeknapi rendezvény 60.000 6.000 54.000 nyertes 

DISE – Pátka 
A női torna eszközparkjának bővítése 62.000 12.475 49.895 nyertes 

A kondicionáló terem fejlesztése 60.000 12.000 48.000 nyertes 

Nyugdíjas klub 
Egészségmegőrző program 75.950 15.980 60.000 nem nyert 

Testvértelepülési találkozó szervezése 75.950 15.950 60.000 nyertes 

Pátka Gyermekeiért 
Egyesület 

Családi délután 78.000 18.000 60.000 nyertes 

Református egyház 
Ökumenikus tábor 37.976 7975 30.000 nyertes 

Játszótérfejlesztés 37.976 7975 30.000 nyertes 

Római Katolikus 
Egyházközség 

Ökumenikus tábor 38.000 7980 30.020 nyertes 

Zarándoklat 60.000 15.000 45.000 nyertes 

Horgász Egyesület Pátka Kupa horgászverseny 200.000 150.000 50.000 nyertes 

dr. Dávid-Nagy Krisztina  
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HORGÁSZ HÍREK 

Egyesületünk 2012. április 28-án rendezte meg hagyományos egyesületi horgászversenyét, mely az akkor még 
elfogadható vízállásnak köszönhetően a Boross-gát és a Kábel-gát közötti partszakaszon került megrendezésre.  
A versenyre 25 fő felnőtt és 5 fő gyermek versenyző nevezett. Az időjárásra nem panaszkodhattunk, a halak kapó 
kedvére azonban annál inkább, de végül az sem volt nagyon rossz. 
A verseny végeredménye a következőképpen alakult:  

Felnőtt Ifjúsági 
1. Szabó Róbert 5970 gramm 1. Magyaródi Martin 3750 gramm 
2. Pobrányi József 4410 gramm 2. Gyarmati Bálint 1410 gramm 
3. Ulrik György 3940 gramm 3. Szabó Milán 365 gramm 

 
A két induló hölgyversenyző közül első lett Vági Ágnes 1910 gramm kifogott hallal. Dezső Sándor egyesületi 
tagunk, egy horgász orsót ajánlott fel vigaszdíjként a legkevesebb halat fogó gyermek horgásznak, Szilády 
Emerenciának. 

Egyesületünk vezetősége egy különdíjat is alapított, melyet az egyesületi horgászversenyeken mindig a legnagyobb 
halat fogó érdemel ki. A díjat alapító elnökünkre emlékezve Kincses Ignác Gyula Emlékdíjnak neveztük el. 
Elsőként ezt a díjat – a versenyt is megnyerő – Szabó Róbert kapta, aki egy 1350 grammos pontyot fogott. 

A megyei horgász csapatbajnokságot május 27-én rendezték meg Sukorón, a Velencei-tavi evezős pályán. 
Csapatunk az előkelő 3. helyen végzett. 

Hagyományteremtő szándékkal ebben az évben szeretnénk ismét megrendezni a PÁTKA KUPA nyílt, egyéni 
nevezéses horgász versenyt, amennyiben azt a Pátkai-víztározó vízállása lehetővé teszi. Utoljára több mint 10 éve 
volt hasonló verseny településünkön, mindig a falunapi rendezvényekhez kapcsolódva. Sajnos a faluhoz közeli 
partszakaszon a jelenlegi alacsony vízállás miatt nem tudjuk lebonyolítani a versenyt, mivel ott nem lehet közel 
azonos feltételeket biztosítani a résztvevő horgászok számára. A gátőrház előtti terület azonban alkalmas lehet erre 

és minden bizonnyal a rendezvény időpontjában, 2012.08.18-án is az lesz. A részletes versenykiírást is ebben a 
számban olvashatják. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Pátka, 2012.06.10.                                                     Hedlicska Károly, VHE elnök 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
A Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége és a Vértesaljai Horgász 

Egyesület szervezésében, Pátka Község Önkormányzatának támogatásával 
megrendezésre kerül a 

 
PÁTKA KUPA NYÍLT, EGYÉNI NEVEZÉSES HORGÁSZVERSENY!  

 

VERSENYKIÍRÁS 

 
Verseny helye: Pátkai-víztárózó gátőrház előtti partszakasza. 

Időpontja: 2012. augusztus 18. (szombat) 
 
Résztvevők: A versenyre bárki nevezhet, aki a 2012-es évre érvényes horgászjeggyel rendelkezik. A Pátkai-

víztározóra érvényes területi vagy napi jeggyel nem rendelkezőknek versenyjegyet kell váltani a helyszínen, melynek 
költsége: 1000.- Ft. 

NEVEZÉSI DÍJ: 2000.- Ft 
                  
Nevezni lehet:   

- A HOFESZ iroda helyiségében (8000 Szfvár, Pilinszky tér 1-2.) vagy e-mail címén (info@hofesz.hu) 
- Írásban az egyesület postacímén (8092 Pátka, Kossuth u. 141.), 
- Telefonon vagy személyesen az egyesület vezetőségi tagjainál, 
- A halőrnél. 

Figyelem! Mivel a horgászhelyek száma korlátozott, ezért csak az első 50 fő nevezését tudjuk elfogadni! 
 

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2012. AUGUSZTUS 10. 
 

A verseny programja: 
  07:00: Gyülekezés a gátőrháznál, majd sorsolás  
  09:00: Verseny kezdete (előtte 5 perccel etetés megkezdése) 
  12:00: Verseny vége (előtte 5 perccel hangjelzés) 
  13:00: Eredményhirdetés, ebéd. 
 
Versenyszabály: Horgászni egy bottal, botonként egy horoggal, úszós vagy fenekezős készséggel lehet! 
Díjazás: Az első öt versenyző kerül díjazásra, a legtöbb súlyú halat fogó 1 évre elnyeri a Pátka Kupa 
vándorserleget! 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
         A verseny szervezői 

                 

mailto:info@hofesz.hu
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MEGHÍVÓ 
 

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a  
Pátka Község Önkormányzata szervezésében tartandó 

pátkai CAN-C kettes fogathajtó versenyre, melyet  
2012. július 28-án (szombaton) tartunk. 

Programok: 
8:00 Fogatok érkezése – nevezés 
9:00 Reggeli 
9:30 Pályabejárás 

10:00 Akadályhajtás I. forduló 
11:30 Néptánc csoport fellépése 
12:00 Ebéd 
13:00 Akadályhajtás II. forduló 
15:00 Akadályhajtás összevetés 
16:00 Vadászhajtás 
17:30 Ünnepélyes eredményhirdetés, díjkiosztó 

A programokkal párhuzamosan 8 órától:  

FŐZŐVERSENY 
Nevezés: Magyaródi Józsefnél (20/341-35-30) 

 
További információ: 

Gyene Lajos: 30/916-83-59 

    Füri Béla: 30/387-38-30 
 

 

Ezúton tájékoztatjuk minden kedves lakosunkat, 
hogy a tavalyi évhez hasonlóan ismét együtt-
működési megállapodást kötött az Önkormányzat és 
az Agárdi Popstrand, melynek értelmében minden 
pátkai lakcímmel rendelkező lakosunk 50 %-os 
kedvezményt kap a jegyárakból. 

Jó szórakozást kívánunk mindenkinek! 
Pátka Község Önkormányzata 

 

A Pátkai Hírek következő száma várhatóan 2012. október közepén jelenik meg. 
A lapzárta tervezett időpontja: 2012. szeptember 24., 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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