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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A hivatal jövőjével kapcsolatos kérdések
A közigazgatás átszervezéséről szóló külön írásban
ismertetettek szerint 2013-tól átalakul a 2000 fő alatti
települések hivatali rendje. Ennek keretében Pátkán is
el kell indítani a hivatal megszüntetését és január 1-je
után be kell indítani az új hivatal működését, amely
valószínűleg egy közös hivatal lesz, valakivel társulva.
A társulásnál leginkább Zámoly jön számításba, a
tárgyalások már elkezdődtek. Mindkét fél jól működő
struktúrát szeretne kialakítani. Mindezek alapján a
képviselő-testület a 2012. szeptember 26-i ülésén
szándéknyilatkozatot fogadott el, miszerint közös
hivatalt szándékozik létrehozni Zámoly-Gánt községekkel, és egyben megbízást adott a polgármester és
jegyző részére a tárgyalások lefolytatására.
A községek létszámának megállapításánál a kormány a
2010. évet vette bázisévnek, és ennek alapján
állapította meg, hogy melyek azok a települések, akik
nem érik el a 2000 fő lakosságszámot.
LEADER pályázatok beadásával kapcsolatos
kérdések
1. Új pályázati lehetőségek
A Darányi Ignác Terv (a továbbiakban: DIT) keretében
a falumegújítási és a vidéki örökség védelme pályázati
rész került megnyitásra.
A képviselő-testület a szeptemberi ülés alkalmával
megbízta a polgármestert, hogy készítse elő az alábbi
pályázati ötletek benyújtásához szükséges anyagokat:

A
Belmajorban
lévő
egykori
cselédházban
kialakítható lenne egy bemutató terem, amelyben a
helyi gyűjtemény darabjait tudnánk kiállítani.
Ennek az udvarán egy játszótér is létesülhetne a
gyerekek részére. A mázsaház épülete szintén
bemutató teremmé lenne átalakítva, itt tudnánk
kiállítani a régi, szép állapotban lévő tűzoltóautónkat.

Kültéri tornapálya építésére is nyílhatna lehetőség
a DIT keretében, amely több korosztály számára
készülne: a gyerekek mellett anyukák és apukák is
igénybe tudnák venni.

Településünk egyik jelképe a Vértes Natúrpark
képein is szereplő régi pince, mely egy kisebb
mértékű felújítás után helyi történeti emlékké
válhatna.
2. A korábban benyújtott pályázatok helyzete
A Diák és Ifjúsági Sportegyesülettel (DISE), valamint a
Pátkai Református Egyházzal együttműködésben
megpályázott és elnyert LEADER beruházások
(Gárdonyi
Géza
Szabadtéri
Teátrum
és
Rendezvényközpont, valamint Codex Pátka „820 év a
hegyek lábánál”) megkezdődtek, megtörtént az
egyeztetés a Református egyházzal és a település
történetéről sok információval rendelkező Halmi
Viktóriával, melyek alapján elkezdődött az anyagok
összeállítása.
A szabadtéri színpad beruházásának kivitelezése késik,
mivel Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
az
Építéshatósági
Irodán
keresztül
akadályozza a beruházás megvalósítását: olyan szakhatósági hozzájárulásokat kérnek, amelyek egy
zöldmezős beruházáshoz sem szükségesek, nemhogy
egy kis színpad megépítéséhez. A beruházás határidőben történő megvalósíthatósága érdekében a
Kormányhivatalhoz benyújtásra került egy állásfoglalás
kérés annak megállapítására, hogy egy hatóság ilyen

mértékben akadályozhatja-e EU-s pályázatok megvalósítását.
Tájékoztató a csatorna beruházás alakulásáról
A csatorna nyomóvezetékének az összekötése az elmúlt
héten sikeresen befejeződött. Kissé hátráltatta a
munkát a szilárd talajszerkezet, de a kivitelező
vésőgépek segítségével megoldotta a feladatot.
A nyomáspróbák után megkapjuk az engedélyt a
lakossági bekötésekre.
Többen is aggódnak amiatt, hogy a telkeken történő
földmunka megkezdése idején már talaj menti fagyokat
jósolnak a meteorológusok. Emiatt valószínűleg a
három hónapos rákötési határidőt meghosszabbítják
számunkra, de ebben a kérdésben konkrét döntés még
nem született.
Sajnálatos módon már szabálytalan rákötések is
történtek a településünkön. Telnek az aknák, ez pedig
műszaki problémákat fog jelenteni. A Fejérvíz Zrt.
hozzáállása is megváltozott a részleges bekötésekhez.
(Igaz, a Fejérvíz Zrt. az üzemeltetői szerződés aláírásáig
semmiféle jogkörrel nem rendelkezik, viszont utána
csak az általuk átvett rákötési technológia fog
megfelelni.)
Amiatt, hogy több rákötés is történt
illegálisan, semmilyen engedélyt nem adhatunk ki, és
semmilyen hozzájárulást nem fogunk kapni az
átadásig. Sajnos e jogsértő lakossági magatartás miatt
sok kedvezménytől el fogunk esni.
A rendszer felújítása, karbantartása az önkormányzat
feladata lesz, ezt a Fejérvíz Zrt. által fizetett bérleti
díjból kell majd fedezni. Az évente kapott bérleti díjat
ezekre a kiadásokra kell, és csak ezekre lehet fordítani.
Az átadásnál a műszaki felelősség a felügyelő mérnököt
terheli: a mérnöki felügyelet garantálja a minőséget a
beruházásnál.
Amíg az önkormányzat nem köti meg az
üzemeltetési szerződést, addig nem történhet meg
az átadás!
A lapzártánkig (okt. 11.) érkezett tájékoztatás szerint
október 18-a az átadás várható ideje, ekkor kezdődik
meg a próbaüzem.
Az Arany János és a Vargahegyi utca csatornázási
kérelme a vízjogi létesítési engedély megérkezése után,
a többi társulási taggal együtt adható be, mivel a
közreműködő szerv a tartalékkeretet egységesen kezeli.
Pátka némi előnyt élvez a többi településsel szemben,
mivel Székesfehérváron kívül csak nálunk kerültek
maradéktalanul kifizetésre a kivitelező által benyújtott
számlák. Sajnos, ha a másik két település záros
határidőn belül nem tudja rendezni az elmaradásait,
akkor az komolyan veszélyeztetheti az egész
beruházást.
Az ivóvízminőség-javító pályázatról
Már a kezdeti szakaszban is elég sok probléma merült
fel a pályázattal kapcsolatban, azonban sajnálatos
módon úgy tűnik, hogy a projektmenedzser cég
várhatóan nem tudja teljesíteni vállalt feladatát.
A fentiek tükrében a pályázatot újra kell értelmezni az
elkövetkezendőkben. Ha a megbízott cég nem képes
ellátni a feladatát, akkor megint újra kell tárgyalni a
pályázatot, mivel a megvalósíthatósági tanulmány
elkészítéséhez vízügyi szakember gárda szükséges,
mely a Hivatalban nem áll rendelkezésre, így a pályázat
megírása saját erőből nem lesz megoldható.
A készülő megvalósíthatósági tanulmány három
lehetőséget sorol fel:
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1.

Helyi vízműre épülő beruházás – magas
üzemeltetési költséggel jár;
2. Csala településről jönne a vezeték a Fehérvári
út felől, és onnan menne fel a glóbuszba a víz –
ennek olcsóbb az üzemeltetési költsége és a
kockázati tényező is csekély;
3. Székesfehérvárról jönne vezetéken a víz –
ennek a legolcsóbb az üzemeltetési költsége.
Ha a helyi vízművet újítanánk fel, akkor a fajlagos
költség ugyan magas lenne, de ebben az esetben
többféle módon lehetne a költségeket csökkenteni, pl.
helyi
épületet
használnánk,
ami
eleve
költségmegtakarítást jelent, mivel nem kellene új
épületet építeni, hanem ráépítenénk a töltővezetékre. A
víztározón keresztül egy kb. 2 km-es vezetékszakaszt
lehetne megspórolni, s így ez lenne a legolcsóbb megoldás. A víztározó azonban állami tulajdon, ezért
nehézkes lehet a szolgalmi jog megszerzése. A víztározó
alatti
átfúrás
technikailag
megvalósítható,
de
szükséges hozzá a Vízügyi Igazgatóságon keresztül az
állam engedélyezése. A fentieket tekintetbe véve a
vezetéken kb. 45 millió forintot lehetne spórolni.
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A fenti lehetőségeket a pályázat keretében megvalósíthatósági tanulmányban kell részletesen kidolgozni, és
ezt követően kerülhet majd sor az alternatívák közötti
döntésre, természetesen a lakosság bevonásával.
Egyéb hírek, közlemények

Szeretnénk megköszönni azoknak a gazdáknak
a segítségét, akik munkagépeikkel segítettek
szeptember hónap folyamán külterületi útjaink
helyreállításában.

Szintén köszönetünket szeretnénk kifejezni
mindazoknak, akik a legutóbbi újságban
megjelent ebösszeíró lapokat eljutatták a
Hivatal részére.

A nyári épület-felújításaink keretében megújult az óvoda külső járdája, valamint ajtó- és
mosógépcsere is történt az épületben. Az
építési munkákat saját dolgozóinkkal tudtuk
megoldani, így nem kellett külsős vállalkozónak munkadíjat fizetni.
dr. Dávid-Nagy Krisztina

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZIGAZGATÁS ÁTSZERVEZÉSÉRŐL,
AZ ÖNÁLLÓ PÁTKAI POLGÁRMESTERI HIVATAL MEGSZŰNÉSÉRŐL
Tisztelt Pátkai Polgárok!
2013. január 1-jétől megalakulnak a járások: a 2000
fő alatti településeknek szomszédos településekkel
közös önkormányzati hivatalt kell alakítaniuk.
Szeretném ismertetni, hogy ezek a törvényi előírások
községünk lakosságát hogyan érintik és képviselőtestületünk milyen döntéseket hozott és milyen
intézkedéseket tervez a feladatok meghatározására és
végrehajtására.
A változások egyik lényeges eleme a járások
megalakulása. Fejér megyében 9 járás jön létre,
településünk a székesfehérvárihoz fog tartozni. A járási
hivatal előzetes értesüléseink szerint Székesfehérváron
a Honvéd utca 4. szám alatt kerül majd kialakításra.
A járási kormányhivatalok legfontosabb tevékenysége a
megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő
államigazgatási feladatok ellátása lesz: a településektől
átvett gyermekvédelmi és gyámügyi, okmányirodai,
egyes szociális igazgatási, népesség-nyilvántartási,
környezetvédelmi és természetvédelmi feladatoké.
Ezek listája az év végéig még bővülni fog. Emellett
szakigazgatási szervként hozzájuk tartozik majd pl. a
földhivatal, a népességügyi, az állategészségügyi
hatóság, a munkaügyi központ, stb.
A járási hivatalba kerülő köztisztviselőket a járáshoz
tartozó önkormányzatoknak kell biztosítaniuk, ezért a
kormányhivatalnál az átadandó létszámokat megtervezték. Pátkának 1 fő ügyintézőt és annak technikai
hátterét (számítógép, asztal, stb.) kell átadnia.
Az önkormányzati közös hivatal megalakítása
Az önkormányzati közös hivatal megalakítására a
törvény kötelezi a 2000 fő alatti településeket.
Pátka lakossága jelenleg 1680 fő. A közös hivatalok
létrehozásáról az érintett szomszédos települések
képviselő-testületeinek kell dönteniük írásos megállapodásban, mely tartalmazza a közös önkormányzati
hivatal személyi, tárgyi és költségvetési feltételeit, az
ellátandó feladatokat és a hivatali szervezet felépítését.

Az előzőekben ismertetett változások hogyan
érintik a pátkai községi önkormányzatot?
A falu önkormányzati ügyeiben és pénzügyeiben
továbbra is a lakosság által 2010-ben választott 7 fős
képviselő-testület, illetve a polgármester dönt helyben.
Az év végén az önálló polgármesteri hivatalban dolgozó
4 fő köztisztviselő, illetve a jegyző munkaviszonya
szűnik meg.
Pátka községnek milyen választási lehetőségei
vannak
egy
közös
önkormányzati
hivatal
létrehozására?
Földrajzi elhelyezkedésünket és történelmi kapcsolatainkat figyelembe véve a lehetőségek közül a
legígéretesebbnek a Zámoly-Gánt Körjegyzőséghez
tartozó településekkel történő közös önkormányzati
hivatal létrehozása tűnik.
Mi történik, ha év végéig a képviselő-testületünk
nem dönt az önkormányzati közös hivatal létrehozásáról?
A vonatkozó törvény szerint a Fejér Megyei
Kormányhivatal Kormánymegbízottja dönt a település
hovatartozásáról. Ebben az esetben már nincs érdemi
beleszólásunk abba, hogy milyen költségviselési
feltételekkel hová kerülünk.
A község lakosságának érdekeit szem előtt tartva olyan
megoldást keresünk, hogy 2013-tól is a hivatali ügyek
minél nagyobb részét helyben lehessen elintézni és a
járási hivatalhoz tartozó ügyekben sem kelljen mindig
Székesfehérvárra utazni.
Összegezve: hangsúlyozni kívánjuk, nem a Képviselőtestület és a polgármester kezdeményezése és döntése
az önálló pátkai hivatal év végi megszüntetése, erre a
2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §-a kötelez bennünket.
A községünk nehezen kivívott önállóságának része az
önálló polgármesteri hivatal. A Képviselő-testület és
jómagam egyaránt azt szeretnénk, hogy a lakosság
hivatali ügyeinek többségét továbbra is helyben tudja
intézni, s csak indokolt esetben kelljen más településre
utazni.
Tisztelettel: Nagy Dániel, polgármester
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A KORMÁNYHIVATAL FELHÍVÁSA A NEMDOHÁNYZÓK ÉRDEKÉBEN
2012. január 1-től számos helyen tilos a dohányzás. A törvény új szigorítása első
hallásra akár radikálisnak is nevezhető, de a magyar emberek dohányzási szokásait
és a dohányzás miatt kialakuló betegségeket figyelembe véve indokolt és
szükségszerű lépés volt. A dohányfüst rákkeltő a passzív dohányosok számára is.
A gyermekek tüdejét súlyosan károsítja.
De pontosan milyen szigorításokat kell észben tartani? A törvény értelmében tilos a
dohányzás a közforgalmú intézmények és a munkahelyek zárt légterű helyiségeiben,
a szórakozó- és vendéglátóhelyeken, a tömegközlekedési eszközökön és a megálló
ikban, a játszótereken és öt méteres környezetükben. A helyi önkormányzatok
mindemellett további közterületen is megtilthatják a dohányzást.
A jövőben szabadtéren sem jelölhető ki dohányzásra alkalmas terület a közoktatási intézményeknél, gyermekjólétigyermekvédelmi intézményeknél, egészségügyi szolgáltatóknál.
Dohányzóhelyet csak szabad levegőn, a bejárattól legalább öt méterre lehet kijelölni, kivéve azoknál a
vendéglátóegységeknél, ahol erre csak a bejáratnál van lehetőség.
Az ÁNTSZ jogutódja, a Népegészségügyi Szakigazgatási Intézet munkatársai és a közterület felügyelők
figyelmeztetéseit komolyan kell venni. Tavasztól magánszemélyek esetében akár 50.000.- forintos, intézmények
esetében pedig 2,5 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, ha nem tartják be a szigorított törvényt.
Magyarországon ma 10 emberből négy dohányzik és ennek következményeként 18 percenként meghal egy
honfitársunk. A hatóságoknak nem az a céljuk, hogy minél többet bírságoljanak, hanem hogy a tiltás miatt még
többen leszokjanak a cigiről. Ez egy jó alkalom arra, hogy megszabaduljanak káros szenvedélyüktől! Határozzák el
magukat és forduljanak segítségért a háziorvosukhoz, vagy keressék fel a www.leteszemacigit.hu weboldalt.
Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
SZILÁNKOK
A községeknek kétezer fő alatt társulniuk kell! Ez
nem választás kérdése, hanem kényszer!
Pár éve tart ez a gondolkodás, főként az unió
hatására. Itt Pátkán nem hittük, hogy ez lesz a
jövő... Ha csak felmerült, már volt is
aláírásgyűjtés, falufórum: egyszóval állt a bál.
Volt egy erőtlen kísérlet arra, hogy elérjük a
bűvös kétezres lélekszámot, de…. nem sikerült.
És most hogyan tovább? Biztosan nem lesz
egyszerű ügyeket intézni sem idő, sem pénz, sem
sorban állás tekintetében!
Most hányadán állunk az önállóságunkkal, hol
vannak az aláíróívek, a hangzatos beszédek?!
Vagy talán az egész akkor nem is erről szólt?
2012. 08. 26.
***
Milyen más, ha nem vagy bent a sűrűjében, csak
egy szilánk vagy a sok között! Nincsenek
falugyűlések, semmilyen fórum...! A hirdető
táblák böngészése se segít, bár néha olvasható
rajta az ülések időpontja. Talán nincsenek közös
dolgaink? A csatornabekötések, a lehetetlenül
rövid idő: három hónap, a télről nem is beszélve,
az amúgy is magas költségek, a közterületek
állapota, a közbiztonság, az adók, az utak, stb.
Falunk óriási hátránya a nyitottság hiánya. Pedig
mint látszik, volna mit megbeszélni! A demokrácia így működik sok helyen, csak nálunk nem!
(lásd Pákozd, és az ottani adók!) Marad a pletyka,
meg a rémhírek. Kinek jó ez?! Persze most már a
nulláról kellene kezdeni. Az érdektelenség, a
fásultság, a kiábrándultság mind itt van velünk.
De ha nem változtatunk (az Önkormányzat, a
képviselők, mi polgárok, a pátkaiak), akkor
felvirrad a diktatúra napja. Vagy mindez már
meg is történt?
2012.09.12.
ifj. Hollósi Dezső
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40 ÉVES OSZTÁLYTALÁLKOZÓ
40 év után újra együtt ültek padba a pátkai általános iskola diákjai. Az 1972-ben
ballagott 25 fős osztályból szép számmal, 19-en köszöntötték egymást szeretettel,
örömmel, megemlékezve a közös iskolai évekről. A jubileumi osztálytalálkozóra a mára már sajnos nem üzemelő - falusi iskolában 2012. június 16-án került sor.
Az osztálytalálkozót, mint egy rendhagyó osztályfőnöki órát szeretett és mélyen
tisztelt oktatónk, Hollósi Dezső tanár úr tartotta meg. Nagy örömünkre részt vett
még a találkozón Pajor Józsefné Irénke néni élővilág és földrajz szakos tanárunk, és
Bárány Tiborné Rózsa testnevelés és nyelvszakos tanítónk is. Megható élmény volt
újra találkozni: elröppent 40 év, de mindannyiunk emlékezetében megmaradtak a
színes iskolaévek, a közös élmények, s szívünkben a barátság.
40 éve az iskola udvarán, a fák alatt egy verőfényes napon búcsúztunk el egymástól,
Tanárainktól és Iskolatársainktól. A 40 év nem múlt el nyomtalanul. Most ugyanitt
örülhettünk ismét egymásnak, idézhettük fel közös emlékeinket.
Akkor, 40 éve indultunk útnak egy másik világ felé, ahol a megpróbáltatások és küzdelmek mellett sok öröm is
várt ránk. Az akadályokat ki - ki a maga módján vette. Elmúlt 40 év, megtaláltuk párjainkat. Gyermekeink és
unokáink születtek, kiknek átadtuk azt a tudást, szeretetet és tiszteletet, amit mi kaptunk a pátkai iskola
tanáraitól.
Jó volt ismét találkozni, elbeszélgetni egy finom vacsora mellett a régi barátokkal és tanárokkal. Mindannyian, akik
tehettük, együtt ünnepeltük ezt a kerek évfordulót. Megígértük, hogy 5 év múlva ismét találkozunk.
Köszönöm, hogy eljöttetek, külön köszönöm Németh Sándornak, aki a szervezésben segített, és feleségének,
Idának, aki a finom vacsorát készítette.
Udvardi Lászlóné (Szabó Ági)
A Pátka Gyermekeiért Egyesület közhasznúsági beszámolója - 2011.
Adószám: 18492666-1-071
Számviteli beszámoló
2010. 12. 31.
2011. 12. 31. (E. Ft)
Befektetett eszközök
0
0
– ebből Tárgyi eszközök
0
0
Forgóeszközök
105
78
– ebből Követelések
0
0
Pénzeszközök
105
78
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
105
78
Saját tőke
105
78
– ebből Induló tőke
0
Tőketartalék
105
117
Tárgyévi eredmény alap (közhasznú tevékenységből)
0
-39
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
0
0
Kötelezettségek (rövid lejáratú)
0
FORRÁSOK ÖSSZESEN
105
78
2. Az Egyesület gazdálkodására vonatkozó információk
2010. 12. 31
2011. 12. 31. (E. Ft)
Bevételek
162
124
Önkormányzattól kapott támogatás
60
60
Gazdálkodó szervezetektől kapott támogatás
0
0
Magánszemélyektől kapott támogatás
0
0
Központi költségvetésből kapott támogatás (1%)
81
43
Tagdíjak
21
21
Pénzügyi műveletek bevételei
0
0
Egyéb bevételek
0
0
Kiadások
163
Kifizetett támogatás
0
0
Anyagjellegű ráfordítások
162
163
Személyi jellegű ráfordítások
0
0
Egyéb ráfordítások
0
0
Pénzügyi műveletek ráfordításai
0
0
Működés eredménye
0
-39
Pátka, 2012. május 10.

Varga Anikó, az egyesület elnöke

1956-RA EMLÉKEZVE
Néhány nap és újra emlékezünk 1956. október 23-ra. A megemlékezéseken általában felidézik azon napok
eseményeit. Számomra 1956 legfontosabb tanulsága az összefogás. Az, ahogy a magyar nép – mérnök, tanár,
munkás, falusi ember – egy emberként kiállt egy ügyért. Mert úgy már nem mehetett tovább! De így ma sem mehet
tovább! Ma is kellene, illetve hiányzik az összefogás! Az úgynevezett rendszerváltás teljes csőd! Az elmúlt huszonkét
év valamennyi kormánya megbukott: a parlamenti pártok csak a hatalommal tőrödnek és folyamatosan hazudnak!
Egy dologban azonban azonosak: megosztani a népet, nehogy összefogjanak. Mert az újra ötvenhatot
eredményezne. És ettől félnek! Magyarország bajban van! Többször volt már ilyen a történelmünkben, de mindig
kimásztunk a bajból, mert a magyar nép összefogott. Tegyük most is ezt, ne higgyünk a képmutatóknak, a
népnyúzóknak, a hazugoknak—lássuk egymásban az embert! S ha kell, emeljük fel a hangunkat együtt, közösen—
az igazságért, magunkért!
ifj. Hollósi Dezső
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NYUGDÍJAS HÍRADÓ
Tisztelt idős korosztály!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Gárdonyi nevét viselő klubunk az előző hírújság óta is az éves elfoglaltsági tervben
rögzítettek szerint tevékenykedett.
Július: A tópartra tervezett bográcsozás remekül sikerült, több mint 80 liter halászlé fogyott el. Köszönet azon
személyeknek, akik az alapanyagot biztosították és az elkészítést elvállalták.
Megtörtént a félév zárása, ahol a klub vezetősége értékelte az eltelt időszakot és felkészült a hátralévő feladatok
végrehajtására.
Augusztus: A helyi önkormányzattal való együttműködésnek megfelelően vendégül láttuk a Hetényi Mozgássérült
Egyesület tagjait, megismertettük velük Székesfehérvár nevezetességeit egy felkészült idegenvezető segítségével.
Nagyon sokan még a helyiek közül sem látták azokat a történelmi nevezetességeket, melyeket az idegenvezető
bemutatott. A Bory-vár megtekintésével, majd ebéddel zártuk a programot. Visszaérkezve bekapcsolódtunk a
falunapi rendezvényekbe. Sajnos a falunapi programban még a klub nevét sem említette meg a szervező
bizottság! Az együttműködésünk sikeres volt, a vendégek nagy megelégedéssel távoztak. A vezetőség
köszönetét fejezi ki minden klubtagnak az aktív részvételért!
Szeptember: Az egészségmegőrzés jegyében kirándulni mentek a klubtagok. Bár pályáztunk az önkormányzatnál,
nem kaptunk e nemes célra támogatást, így saját erőből oldottuk meg. A komáromi termálfürdőben gyógyítottuk
reumatikus, megfáradt tagjainkat. Ezután a Majki-tónál található Kamalduli remeteséget tekintettük meg
idegenvezetővel. Befejezésként a zámolyi Pedro vendéglőben ízletes vacsorával zártuk a napot.
Október: Készültünk az Idősek Világnapjára. Sajnos az önkormányzat nem értékelte klubunk idős korosztályát,
pedig az éves elfoglaltsági terv, amit az év elején leadtunk, tartalmazta a nevezetes napot. Vártuk a képviselőtestületet, de mivel nem jött el senki, így az óvodásokkal közösen október 15-én köszöntjük magunkat.
Október 22-én koszorúzzuk meg a Gárdonyi emléktáblát, méltatva az író tevékenységét.
Tisztelt Olvasók, ennyi fért bele a hírújságba, köszönöm a megtisztelő figyelmet!
A vezetőség nevében: Gács János, elnök
KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Olvasók! A Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub tagsága községünk idős korosztályát az alábbi idézettel köszönti
az Idősek Világnapja alkalmából. Kedves idősödő és idős kortársaim! Ismét eltelt egy esztendő, itt a nekünk
szentelt világnap. A múló időt ne nézzük tétlenül, mert az öregség ellen nem csak szabad, hanem kell is
harcolnunk. Köszöntésül pedig álljon itt egy jó tanács, minden korosztály számára:
Blaskó Mária: JÓ TANÁCS
Hallgassunk az okosabbra és jól fogunk járni,
Okos szóra ki nem hallgat, meg fogja még bánni.
Hallgassunk az öregekre, ők sokat átéltek,
Ifjú ész, új könyv, divat ezzel föl nem érnek.
Hallgassunk jó szüleinkre, az ő szavuk drága,
Áldott leszel, hogyha hallgatsz szüleid szavára.
Hallgassátok, szíveteknek mit súg a Jóisten,
Mert őnála bölcsebb, szentebb és szeretőbb nincsen.
A CSEMETEKERT ÓVODA GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2011. ÉVRE
Bírósági végzés száma: PK63.456/2002/4. Adószám: 18493942-1-07
Számviteli beszámoló:
2010 évi nyitó egyenleg:
Pénztár:
2316.Bankszámlán:
525.942,Lekötött betét:
350.000,Lekötött betét kamat: 2.761.Összesen:
881.019,Bevételek:
Államháztartási forrás:Pályázatok:
52.163,Adó 1% felajánlás : 220.215,Kamat:
444.Összesen:
272.882,Kiadások:
Gyermekrendezvény: 70.540,Egyéb kiadás:
49.090Posta költség:
925,Összesen:
120.555,2011. évi záró egyenleg:
Pénztár:
70.361,Bankszámlán:
524.442,kamat:
17.389,Lekötött betét:
421.094.Összesen:
1.033.286,-

B. Költségvetési támogatás felhasználása:
Az Alapítvány rendszeres költségvetési támogatásban nem részesül.
C. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás:
Az alapítvány vagyona nagyobb eszközökkel nem bővült.
D. Cél szerinti juttatás kimutatása:
Más szervezetnek, magánszemélynek adott támogatás nem történt.
E. Költségvetési szervtől kapott támogatás:
1.

1%-os adófelajánlás: 220.215Ft
Felhasználva: udvari játékeszközök vásárlása

F. Tisztségviselőknek nyújtott támogatás:
Az alapítvány kuratóriumának tagjai munkájukért díjazásban nem részesülnek.
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat.
G. Közhasznúsági tevékenységről szóló tartalmi beszámoló:
Alaptevékenységünknek megfelelően a gyermekek részére szerveztünk sport- ill.
kulturális programokat (gyermeknap, túranap játszóházak). Támogattuk a
hátrányos helyzetű gyermekeket (ajándékcsomagok). Részt vettünk más civil
szervezetek programjaiban, velük együttműködve is biztosítottunk gyermekprogramokat. Pályázatok segítségével az alapítvány vagyonát növeltük, működését
finanszíroztuk.
Pátka, 2012.02.01.

Laborcáné Tatai Anikó, elnök
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ADALÉKOK PÁTKA TÖRTÉNETÉHEZ [2/2]
Az előző számban megjelent cikk folytatása
(…) Időközben Lamberget megölték Pesten, így már
semmi sem állt a horvátok útjába.
A magyarok 1848. szeptember 28-án Sukorón tartottak
haditanácsot. Itt az országgyűlés követei a harc
felvételét követelték, a katonai parancsnokok pedig a
visszavonulást szorgalmazták. Heves vita után a
főparancsnok Móga János altábornagy és több tiszt is
leoldotta a kardját és felmentését kérte a szolgálat alól,
mert ilyen előzményekkel nem tartották sikerrel
megvívhatónak a csatát.
Érdekességképpen itt jegyezném meg, hogy a magyar
seregek főparancsnoki posztját eredetileg az alcsúti
birtokkal rendelkező István nádornak ajánlották fel, de
ő szeptember 23-án uralkodói tiltás következtében—
miszerint harci cselekményben nem vehet részt—
lemondott a főparancsnoki posztról és Bécsbe távozott.
A haditanácsban kialakult helyzetet gróf Batthyány
Lajos oldotta meg, aki azt javasolta, hogy se
visszavonulást, se támadást ne kezdeményezzenek,
inkább várjanak ki. Ezt követően még szeptember 29én kora reggel a székesfehérvári püspöki palotába ment
a horvátok főhadiszállására, ahol Jellačićot továbbra is
kérlelte, hogy ne támadjon, hanem várja meg
Lamberget (a horvátok nem tudták, hogy Lamberg előző
nap meghalt). Azonban már nem volt visszaút, mivel
előző este a horvát bán kiadta a támadási parancsot.
A magyar hadsereg mintegy 17.500 fővel, 2100 lóval és
44 ágyúval rendelkezett.
A velük szemben álló horvátok mindenféleképpen
túlerőben voltak. Nem beszélve arról, hogy reguláris
hadsereg
volt,
hiszen
horvát
garnicsárokból
(határőrökből) állt. Szerencsére a bán olyan taktikai
hibákat követett el, amelyek a magyarok felé
billentették a mérleg nyelvét. Elsőként a támadás
megkezdésekor késve adta ki a parancsot a Hartlieb
hadosztálynak, így az ütközetben nem vett részt horvát
oldalon 18.000 fő katona és 12 ágyú. Hiába volt
számbeli túlerőben a horvát sereg, a magyar tüzérség
azt kompenzálni tudta.
A horvát oldalon két hadosztály, a Kempen és a
Schmiedl összesen 24.000 fővel és 32 ágyúval indította
meg a támadást. Velük szemben Móga János
főparancsnok jól, a terepviszonyoknak megfelelően
állította fel hadseregét.
A Velencei-tó északi partján a lovasberényi úttól délre
állt fel a jobb szárny (parancsnok: Milpökh József
ezredes). Ide került a magyar gyalogság harmada
(főként a dunántúli nemzetőrök, Ivánka Imre őrnagy
vezetésével) köztük két sorgyalog zászlóalj (48/3, és a
60/1), 2 század Miklós-huszár és 8 ágyú, vagyis
mindösszesen 3000 fő. Itt a terep Pátka és Pákozd
között nem tette lehetővé a lovasrohamot, de itt volt
várható a horvát gyalogság fő támadása.
A centrumban a Pákozd és Sukoró közti magaslatok
között eléggé mocsaras volt a terület, amely
akadályozta a gyalogság mozgását. Itt volt a Budára
vezető postaút, ahol a horvát lovasság bevetése volt
várható. Ezért Móga János ide helyezte a magyar
tüzérség több mint felét: összesen 24 ágyút, a
gyalogság másik harmadát (köztük egy sorgyalog
zászlóaljat a 34/2 zászlóaljat), 4 század huszárt (Mikós
és Sándor huszárok), és 4 század gránátost,
mindösszesen 5000 főt. A centrumot Holtsche tábornok
vezényelte.

A balszárnyon Répásy Mihály őrnagy vezetése alatt
3500 fő várta a bevetést. A balszárny Gárdony és Agárd
között helyezkedett el. Itt is út húzódott, ezért aktív
védelem volt a cél, amit 12 ágyú biztosított a gyalogság
mellett 5 huszárszázaddal együtt (Würtemberg
huszárok).
A tartalék Velencénél állomásozott Teleki Ádám
vezetésével, 4500 fővel. Ebből 2 század Sándor huszár,
és egy sorgyalog zászlóalj (34/1) volt. Természetesen a
sorgyalog zászlóaljakon kívül a gyalogságot a
nemzetőrök adták az egész hadseregben (köztük nem
voltak fejér megyeiek).
A magyar hadvezetés számítása bevált. A horvátok
valóban Pátka és Pákozd között támadtak először. Itt a
Kempen hadosztály próbált áttörni Csalapuszta és
Pátka irányába. Az összecsapások fél tíz körül
kezdődtek. Kezdetben a horvátok sikereket értek el és a
nemzetőröket kezdték visszaszorítani, de ekkor a
Guyon Richard (későbbi nevén a branyiszkói győző) a
pesti nemzetőrök ellentámadásával stabilizálta a
helyzetet. Ezt látván Kempen úgy döntött, hogy a
lovasberényi úton egy gyalog zászlóaljjal és egy üteggel
(4 ágyú) megpróbál a magyar jobbszárny mögé kerülni.
Ezt a manővert a centrumból átcsoportosított Perczel
Miklós vezette tolnai önkéntes nemzetőrök és a 60/1
sorgyalog zászlóalj megakasztotta. Közben furcsa dolog
történt: a horvátoknál Kempen előtt megjelent polgári
ruhában gróf Szapáry Antal és felszólította Kempent a
további küzdelmek beszüntetésére, mondván, hogy az
ellenségeskedés rövidesen befejeződik. Kempen valóban
el is rendelte a küzdelem ideiglenes befejezését. Ivánka
Imre őrnagy a dunántúli nemzetőrök parancsnoka
(rokona a falu birtokosának Ivánka László bárónak) is
átment fehér zászlóval a horvátokhoz. A magyar sereg
ezt a kis szünetet felhasználva a centrumból
átcsoportosított egy üteget és tüzelni kezdte a
lovasberényi úton lévő horvátokat. Ivánka Imre
fogságba esett, mialatt a küzdelem újra fellángolt.
A Kempen féle ideiglenes tűzszünetnek nemcsak
Szapáry gróf blöffje volt a kiváltó oka, hanem az a tény
is, hogy a hadosztály hátában Pátkánál zavar támadt.
Itt a fősereggel egyesülni nem tudó zalai nemzetőrök
egy százada Kisfaludy Móric vezetésével szeptember 29én délelőtt 11-kor megérkezett Zámolyra, ahol értesült
arról, hogy Pátkánál ütközet van. Átlovagoltak Pátkára
és látták, hogy horvát társzekerek vonulnak (120-150
db) a falun át, ahol már a falusiak készülődnek.
Megtámadták a társzekereket a pátkaiakkal, és jó
néhány horvát katonát megöltek, a társzekereket pedig
megszerezték. A szekerek lőszert, élelmiszert, és a
hadosztályparancsnok
poggyászát,
haditérképeit
tartalmazták.
A horvátok elmenekültek. A zalai
nemzetőrök Vigyázó Ferenc parancsnok vezetésével és
a csatlakozó zámolyiakkal bevonultak Pátkára, de este
kilenc órára ismét elhagyták Pátkát, mert újra
közeledtek a horvátok. A társzekerek elvesztése miatt
bosszúból a bevonuló horvátok elhurcolták Ambrus
Sándor lelkészt és még 28 lakost. Őket a másnapi
fegyverszünetkor szabadon engedték.
A Kempen hadosztály kudarca és a centrumban történt
események következtében a horvátok átkaroló terve
összeomlott, a nap végére beállt a fegyverszünet.
Szerencsére a Hartlieb hadosztályról a horvát
főparancsnok semmit sem tudott, mert ellenkező
esetben biztosan nem szünteti be a támadást.
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Mire ez a hadosztály késő délutánra megérkezett a
csatatérre, addigra Jellačić már nem akarta felújítani a
küzdelmet.
A harc még nem dőlt el! Tartani lehetett attól, hogy
másnap újra támadnak a horvátok, ezért a magyar
parancsnokság
visszavonulást
rendelt
el.
Martonvásárig az éj leple alatt vonultak vissza a
magyarok, de jól összekeveredtek a különböző
alakulatok, így szerencse, hogy a horvátok nem léptek
fel kezdeményezőleg, mert katasztrofális vereség lett
volna a vége.
Másnap, szeptember 30-án fegyverszüneti ajánlatot tett
a horvát bán, mert tartott attól, hogy ellátási
nehézségei
miatt
a
serege
felmorzsolódik.
A
fegyverszünet kihirdetése után Győr irányába elvonult.
A szakirodalomban nincsenek egyértelmű adatok arról,
hogy mennyi horvátot öltek meg a pátkaiak a zalai
nemzetőrökkel együtt. Hermann Róbert hadtörténész
úgy fogalmaz, hogy „30 horvátot agyonvertek” a
pátkaiak. Erdős Ferenc helytörténész úgy fogalmaz,
hogy „félszáznál több katonát megöltek”.

2012. október

Az viszont biztos tény, hogy a horvátok a csatában 49
főt vesztettek (halott, eltűnt), míg a székesfehérvári
katonai kórházukban több mint 400 fő sebesültet
ápoltak.
A
magyar
oldal
vesztesége
hasonló
nagyságrendű volt. Ebből kiindulva Erdős Ferenc
becslése kissé túlzó. Ennek ellenére, ha Hermann
Róbert hadtörténész közlését vesszük figyelembe,
elmondható, hogy a pákozdi csatában elesett horvátok
közel kétharmada Pátkán halt meg. Ebből a
szemszögből a pátkai események nagymértékben
befolyásolták a pákozdi csata végkimenetelét.
Zárásképpen azt gondolom, hogy a pákozdi csata
eseményei között méltatlanul nem emlékeznek meg a
pátkai
lakosok
és
a
zalai
nemzetőrök
áldozatkészségéről. Büszkének kellene lenniük a pátkai
embernek, hogy ilyen sorsfordító csata végkimenetelét
befolyásolták az őseik.
A következő számban a II. világháború pátkai eseményeiről kívánok megemlékezni.
Visi Szilárd

A PÁTKA KUPA HORGÁSZVERSENYRŐL
Augusztus 18-án a HOFESZ és a Vértesaljai Horgász Egyesület, Pátka Község önkormányzatának anyagi
támogatásával rendezte meg a Pátka Kupa névre hallgató nyílt, egyéni nevezéses horgászversenyt. A
hagyományteremtő szándékkal újra életre hívott versenyre 28 fő nevezett, közöttük két hölgy- és három
gyermekhorgász is. A jó időben és jó hangulatban lebonyolított versenyen az alábbi
eredmények születettek:
1.
2.
3.
4.
5.

helyezett:
helyezett:
helyezett:
helyezett:
helyezett:

Kovács János
Paska János
Virág Gábor
Radics István
Mertel József

Fehérvárcsurgói H.E. (8280 gramm )
Székesfehérvári Dolgozók H.E. (4100 gramm)
Fehérvár és Környéke H.E (3690 gramm)
Fehérvár és Környéke H.E. (3410 gramm)
Velencei-tavi H.E. (3360 gramm)

Szándékunk szerint a jövő évben is hasonló időpontban, az Önkormányzat ünnepi
rendezvényeihez igazodva szeretnénk megrendezni a horgászversenyt.
Ezúton is szeretném megköszönni Purgel Istvánnak, a HOFESZ ügyvezetőjének a verseny lebonyolításában való
aktív részvételét és az Önkormányzat támogatását. Köszönet továbbá mindazoknak, akik a verseny sikeréért
tevékenykedtek, s nem utolsó sorban azoknak, akik a versenyre beneveztek. Remélem, hogy a jövőben ez utóbbiak
száma még nagyobb lesz!
Hedlicska Károly, V.H.E. elnök
RECEPTSAROK
Kedves Olvasóink!
Ismét új rovatot indítunk a Pátkai Hírekben: szeretettel várjuk kedvenc családi receptjeiket, melyeket szívesen
ajánlanak a többi olvasónak is. Külön örülünk annak, ha helyi specialitásokat osztanak meg velünk. A recepteket
a szokásos elérhetőségekre, a patkaihirek@gmail.com email címre, vagy személyesen a Hivatalba várjuk!
Elsőként pedig jöjjön a szerkesztő családi kincse, ami ugyan sajnos nem pátkai—mivel nem innen származom—,
de igazi családi: egy jegyzetlapon örököltem a nagymamám kézírásával. Hogy ő honnan kapta, az rejtély! A nevével
ellentétben az íze nem annyira franciás, viszont az alma okán igazi őszi finomság!
FRANCIA ALMATORTA
Hozzávalók:
7,5 dkg puha vaj
15 dkg cukor
2 csomag vaníliás cukor
1 csipet só
4 tojás

15 dkg liszt
1 teáskanál sütőpor
75 dkg alma
1 pohár tejföl
1 evőkanál porcukor

Elkészítés:
A vajat 10 dkg cukorral és 1 csomag vaníliás cukorral habosra keverjük, hozzáadunk 2 tojást, majd a lisztet és a
sütőport is hozzákeverjük. Az almákat meghámozzuk, magházukat kivágjuk és fél cm-es szeletekre aprítjuk. A
sütőt előmelegítjük. A tésztát kivajazott tortaformába öntjük, szépen elrendezzük rajta az almaszeleteket, majd alsó
rácson kb. 35 percig sütjük. A tejfölt a megmaradt tojásokkal és cukorral összekeverjük, és ráöntjük az almás
süteményre, és így még további 25 percig sütjük. A már kihűlt tortát porcukorral meghintve tálaljuk.
dr. Dávid-Nagy Krisztina
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BESZÁMOLÓK A FOGATHAJTÓ VERSENYRŐL
Gyermekkoromban a pátkai utcákon több lovasfogatot láttam elhaladni, mint személyautót.
Abban az időben a lovak egész nap dolgoztak, és
nem sportolhattak vagy parádézhattak könnyű
hintók előtt. A világ néhány tíz év leforgása alatt
sokat változott, nem csak az emberek, de a lovak
szemszögéből is.
A mindennapos fáradságos igavonást felváltotta a
sportirányú kipróbálás. A lovak használati
tulajdonságai is változtak, átalakultak lófajtáink.
Előtérbe kerültek az olyan tulajdonságok, mint
például a jó idegrendszer, az atletikus küllem, a
jó mozgás stb., amelyek a sportban a
teljesítőképességet szolgálják. Sok egyéb külső és
belső tulajdonság pozitív hatása alapján
alakultak ki a mai kornak megfelelő lófajták.
Csak azért írom le röviden bevezetőnek ezeket a
sorokat, hogy a lóhoz és a fogathajtáshoz
különösképpen nem értő, de
figyelmes szemlélő valamiféle
rálátást kapjon arról, hogy egy
fogathajtó verseny résztvevője
milyen kihívásokkal kell, hogy
megküzdjön, mire benevezheti
fogatát első versenyére.
Többen megkérdezték már
tőlem, hogy miért nem indul
pátkai versenyző a helyben
megrendezett viadalon, mikor
Pátkán olyan sok ló, és lókedvelő ember van. A
válasz sokkal bonyolultabb és hosszadalmasabb,
mint ahogy azt egy-két mondatban le lehetne
írni, ezért inkább azt szoktam mondani, hogy
majd lesz.
Aki figyelmesen nézte végig a versenyző
fogatokat, az beláthatja, hogy milyen sok munka
és anyagi háttér kell ehhez a sporthoz. A
megjelent fogatok tulajdonosai már a külső
megjelenésre is nagy gondot fordítottak. A lovak
színben, mozgásban, méretben, szerszámban,
lovas öltözetben harmóniát mutattak. Dicséretes,
hogy a hajtók és segédhajtók fegyelmezetten, a
feladatra
koncentrálva,
virtuskodásoktól
mentesen viselkedtek a pályán és azon kívül is. A
kulturált, józan viselkedés nagyon fontos, mert a
felelőtlenség ebben a sportágban nemcsak a
versenyzőre, de a pálya közvetlen közelében lévő
nézőkre is igen veszélyes lehet.
A rendezőség hosszú előkészítő munka után egy
egész napos, kiegészítő programokkal színesített,
minden korosztály számára tartalmas és
emlékezetes kikapcsolódási lehetőséget nyújtott.
Az idei évben is kegyes volt az időjárás a
versenyzéshez. Pátka község Önkormányzata és
a hozzá csatlakozó cégek és egyének anyagi
támogatása
szintén
segítette
a
sikeres
rendezvény lebonyolítását. A rendezőség és az
őket segítő önkéntes támogatók számára a
legnagyobb öröm, hogy sokan ellátogattak az
eseményre és örömüket lelték a felkínált
programokban.
Én úgy látom, hogy továbbra is érdemes folytatni
ezt a pátkai búcsúszombati fogathajtó hagyományt. Köszönet minden résztvevőnek!
Füri József

Július utolsó szombatjának reggelén a megszokottnál
nagyobb volt a forgalom a faluban. Egymást követve érkeztek
a fogatszállító járművek a Pátkán negyedik alkalommal
megrendezett kettes fogathajtó versenyre, ami a Fejér Megyei
Kettesfogathajtó Bajnokság kilencedik pontszerző fordulója
volt.
A helyszínen, a Füri lovastanyán már javában dolgoztak a
rendezők. Épült az akadályokkal teli pálya, égett a láng az
üstházakban, és jó kedvvel, de keményen dolgozott a
főzőszemélyzet, hogy délre elkészüljön az ízletes ebéd. A
kínálat pacal-, marha- és szarvaspörköltből, valamint
babgulyásból állt.
Az időjárás kedvező volt, így semmi akadálya nem volt annak,
hogy a 21 fogat három versenyszámban tudása legjavát adja
és a közönség számára színvonalas és izgalmas, a hajtók
pedig a maguk számára eredményes versenyt vívjanak. Igaz ez
a párhuzamosan zajló, immár harmadik alkalommal
megrendezett főzőversenyen induló 8 csapat tagjaira és az
általuk készített, zsűri által elbírált
étkekre is.
Az elmúlt évekhez képest újdonságot
jelentettek a versenyszámok közötti
látványos, bemutató jellegű produkciók, amelyek mindegyike emelte a
rendezvény színvonalát: a Pántlika
Táncegyüttes fellépése, a női lovaglás, a fríz négyesfogat látványa,
valamint a versenynap zárasaként
látott fogat karusszel.
A Pátkai Nyár rendezvénysorozat kereteibe illesztett verseny
volt talán a legnagyobb közönséget megmozgató esemény az
idei szezonban. A versenyzők, a vendégek és a nézők
visszajelzései alapján sikeresnek mondhatjuk az egész napos
rendezvényt, melyről hazatérve a résztvevők ismét jó hírét
vihették Pátkának a megyében és a régióban is.
Ez a mindenki számára emlékezetes nap nem jöhetett volna
létre a szervezők, a támogatók és a segítők nélkül. Köszönet
mindenkinek, aki a rendezvény sikeréhez bármilyen formában
hozzájárult: a főszervező Gyene Lajosnak, segítőinek Füri
Béla, Magyaródi József, és Balaskó János személyében, a
helyszínt biztosító Füri Józsefnek és családjának! Az eseményt
támogatták:
Pátka Község Önkormányzata, Joszkin János, Árpási Béla,
Horog István, Rednágel Jenő, Katonka Antal, id. Magyaródi
József, Veszeli Ferenc, Abonyi Géza, Szideropulosz Jorgosz,
Ker-Bont Kft, dr. Mráz János, Buda Józsefné, Dobos János,
Horog Csaba, Füri János, Balogh Péter, id. Gyenei Lajos,
Mayer Zoltán, Kovács Lajos, Szabó Ferenc, Vicsacsán Pál,
Jádi Zoltán, Jádi Zoltánné, Stroh Tiborné, Luteránus
Barnabásné, Lánczos János, Baráth György, Baráth Gábor,
Lukács Zoltán, Zsiga Péter, Csete József.
Köszönjük a kiszolgáló személyzetnek a finom falatokat és a
példás ellátást! Név szerint: Nagyné Mayer Nelli, Kincses
János, Kincsesné Majer Piroska, Szabó Ferenc, Baloghné
Mayer Ilona, Balogh Tamás, Jádiné Gelencsér Vera,
Magyaródiné Dene Eszter, Papp Tibor, Németh Erzsébet.
Végül, de nem utolsósorban ezúton szeretnénk megköszönni a
polgárőrök egész napos szolgálatát és a körzeti megbízott
jelenlétét.
Úgy látjuk, hogy évről évre nagyobb az érdeklődés a
rendezvény iránt, és bízunk benne, hogy jövőre is
megszervezhetjük a jubileumi pátkai fogathajtó napot. Ehhez
kérünk segítséget minden eddigi és jövőbeni támogatótól,
Pátka valamennyi támogatójától!
Balaskó János
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MIÉRT FONTOS?
Egyre szigorúbbak az élővizekbe, mint befogadókba
engedett tisztított szennyvizet illető környezetvédelmi
elvárások, ami igen pozitív fejlemény a hatóságok
gondolkodásmódjában E dicséretes változásnak a
csatornát igénybe vevő emberek szemléletében is be
kell következnie.
A csatornahálózat állapota és a tisztítótelep működése erősen függ a csatornába engedett szennyvíz
tartalmától. Vannak szennyezőanyagok, amelyekkel a
szennyvízkezelési technológia nehezen tud megbirkózni. Néhány ember felelőtlen magatartása miatt
az egész szolgáltatás ellehetetlenülhet, károsítva ezzel
a többi fogyasztót és végeredményben a természetet.

2012. október

Az ember hajlamos azt gondolni, hogy ami eltűnt a
lefolyón, amit levitt az víz, attól egyszer, s mindenkorra
megszabadult, bármi is volt az. Azt képzeljük, hogy a
szennyvíztisztító majd úgyis ártalmatlanítani fog
minden leeresztett mérget. Ez sajnos nem igaz!
A tisztítási technológia csak bizonyos határokon belül
képes zavartalanul működni, ráadásul sérülékeny is.
A civilizált emberek számára ezért fontos a

CSATORNAHASZNÁLATI ILLEMTAN

Mivel a szennyvíztisztító-telepek elsősorban élő
mikroorganizmusok
segítségével
tisztítanak,
a
csatornahálózatba csak elbomló, őket nem károsító anyagok juttatathatók. Ha a csatornahálózatba méreg kerül, az
elpusztíthatja a tisztítást végző szervezeteket, ezáltal a befogadó élővíz sérülhet, ráadásul a szennyvíziszapot sem
lehet hasznosítani a mezőgazdaságban.
1. Vannak anyagok, melyeket szigorúan TILOS a csatornába juttatni:
 mérgek,
 gyógyszerek és növényvédő szerek,
 nehézfém tartalmú folyadékok,
 tűzveszélyes anyagok, benzin, hígító, festék stb.
 lebomlásuk során mérgekké vagy tűzveszélyessé váló anyagok.
2. A szennyvíz rendszer hidraulikai, mennyiségi TÚLTERHELÉSÉT okozhatja,
ezért nem kerülhet a csatornába (kivéve ahol ún. egyesített rendszerű
csatornahálózat működik):
 csapadékvíz,
 belvíz,
 talajvíz.
3. Vannak anyagok, amelyek üzemzavart okozhatnak, ezért nem szabad őket a csatornahálózatba
juttatni.
Darabos szennyeződések
A csatornahálózat semmiképpen sem alkalmas szilárd hulladék „eltüntetésére”. Ezek elzárják a víz útját és
tönkreteszik a szennyvízátemelőben a szivattyúkat.
Ilyen anyagok:
 bármilyen eredetű fa, kő csont, műanyag háztartási eszköz, fémkupak, műanyag és üvegpalack;
 macskaalom (még ha természetbarát megjelölést is élvez), építési törmelék, homok, kavics;
 vízben nem oldható egészségügyi anyagok (pl. vatta, tampon stb.);
 egyéb háztartási hulladékok (pl. textil, növény, gyümölcsmag, szárnyasok tollazata, szőr stb.).
Szerves szennyezőanyagok
A szennyvíztisztító-telepek a normál életvitellel járó szennyvíz megtisztítására alkalmasak. Nem tartozik
ebbe a körbe, ezért túlterhelést okozó szennyező anyagok a következők:
 állattartásból származó hígtrágya,
 háztartási ételmaradék, még akkor is, ha aprított (pl. konyhamalac),
 zsírok, olajok,
 háztartási állatfeldolgozásból származó hulladék, (pl. halfej, emlősök belsősége, stb.)
 elpusztult kisállatok tetemei,
 emésztőkből szippantott nagy agresszivitású szennyvíz a szolgáltató engedélye nélkül.

AMIT OKOZHATUNK, HA LEGYINTÜNK A CSATORNAHASZNÁLATI ILLEMRE…
A zsírok és olajok a csatornában kihűlnek, reakcióba lépnek a szennyvíz más
összetevőivel, és kemény, szappanszerű lerakódást okoznak. A csatorna emiatt előbb
leszűkül, majd eldugul. Emellett egy biológiai folyamat következtébe kénes sav
keletkezik, mely megtámadja és tönkreteszi a házi és a közcsatornacsöveket egyaránt.
A rendkívüli dugulás-elhárítás és a csatornajavítás költségei törvényszerűen a
csatornadíj amúgy elkerülhető emelését okozzák.
A csatorna csak akkor tudja a szennyvizet továbbítani, ha a szennyezőanyagok a
vízben feloldódnak, vagy legalábbis elkeverednek. A víztakarékos eszközök használata
mellett előfordulhat, hogy a szennyvíz – főleg családi házas utcákban, ahol kevés a
fogyasztó – túl sűrű lesz, így a kis lejtésű (2%) csatornákon nem folyik el, ami dugulást
és kellemetlen szagokat okozhat.
A házi szennyvízcsatorna akkor büdös, ha:

leföldelik az átadási aknát, illetve légmentesen lezárják az udvari tisztító aknák nyílásait,

nem építik meg, vagy üzemen kívül helyezik az épület szennyvíz lefolyórendszerének a szellőzőjét,

nem figyelnek a lefolyók, padlóösszefolyók bűzelzáróira, és eltűnik a víz belőlük.
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Csatornabekötés
Ha egy épület csatornára rákötött helyiségeinek a padlóvonala a szolgáltatási pontnál lévő terepszint alatt
helyezkedik el, és nagy esőzésekkor vagy duguláskor a csatorna megtelik, a szennyvíz kiönthet. Kerülni kell tehát
az ilyen helyiségek csatornára rákötését, vagy ha ez nem lehetséges, a szolgáltató hozzájárulásával szennyvíz
visszacsapó szelepet kell beépíteni, vagy legbiztonságosabb megoldásként házi szennyvízátemelőt kell létesíteni.
Ennek hiányában a károkért a szolgáltató nem tehető felelőssé.
Esővíz, talajvíz
A szennyvízcsatorna hálózat önmagában csak a szennyvizet képes elvezetni. Még akkor sem szabad más eredetű
vizet bejutatni, ha úgy tűnik, hogy ez a víz simán elfolyik. A szabálytalan esővíz- és talajvíz-bebocsátások miatt
túlterheljük a szennyvíztisztító telepeket, de gyakran a csatornahálózaton kiöntéseket, lakóingatlanok elöntését
okozhatjuk. A többletvíz elvezetése ezen kívül többletköltséggel jár, és emiatt a csatornadíj is emelkedhet.
Hibaelhárítás a szennyvízcsatornán
A házi szennyvízhálózatot, és az épületek belső szennyvízgyűjtő vezetékeinek működéséről és a
fenntartásáról az ingatlan tulajdonosának, használójának kell gondoskodnia.
A közüzemi szennyvízhálózat (ide tartozik a bekötővezeték is) üzemeltetése a szolgáltató feladata.
A házi és közüzemi szennyvízhálózatot a szolgáltatási pont választja el egymástól. A szolgáltatási pont
a bekötő idom, vagy akna elfolyási pontja, ennek híján az ingatlan határvonala, zártsorú beépítésnél
a falsíktól (a közterület felé) egy méter.
Ha a közüzemi csatornahálózat bármely pontján, vagy berendezéseinél rongálást, meghibásodást
észlel, azonnal jelezze az üzemeltetőnek!
Egy hiányzó aknafedlap például életveszélyt jelent!
TISZTELT PÁTKAI SPORTKEDVELŐK!
Az új idény kezdetén ismét üdvözlünk minden sportbarátot! Elsőként köszönetet mondunk mindenkinek, aki részt
vett az augusztusi falunapon megrendezett családi focitornán! Reméljük jól érezték magukat, és külön öröm volt
számunkra, hogy egy válogatott labdarúgót, Vincze Ottót is vendégül láthattunk.
A legutóbbi számban már szóltunk róla, hogy indultunk a TAO pályázaton (társasági nyereségadóból igényelhető
támogatási forma). Pályázatunkat befogadták, de az elbírálás még mindig folyamatban van—bízunk a kedvező
eredményben.
Valamennyi csapatunk megkezdte az őszi idényt. Célunk idén is az, hogy valamennyi csapatunk a jó erős
középmezőnyben (4-7. helyezés) végezzen, és ez az eddigi fordulók alapján szinte minden korosztályban reális
célnak tűnik.
A Bozsik Programban szereplő fiataljaink kimagasló eredményt értek el az elmúlt időszakban. A tornákon a
csapatteljesítmény helyett az egyéneket értékelik, pl. a legjobban cselező játékost, a legtöbb gólt lövő játékost, a
legjobb kapust, stb. jutalmazzák.
A sok jó teljesítményt nyújtó gyermek közül egyet ki kell emelnünk: az U6-7 éves korosztályban eddig minden
rangadón oklevelet kapott Szilágyi Mátyás ifjú pátkai labdarúgó tehetség! Ezúton is gratulálunk neki és persze
minden kis sportimádónak!
A következő megmérettetés 2012. október 28-án (vasárnap) lesz a csákvári sportpályán. Minden szurkolót
szeretettel várunk!
Az őszi fordulóban az alábbi meccseket játsszák még csapataink:











10.
10.
10.
10.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

20.
21.
27.
28.
03.
04.
10.
11.
18.
25.

Szombat
Vasárnap
Szombat
Vasárnap
Szombat
Vasárnap
Szombat
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap

PÁTKA – BODAJK (10:00 – U16)
MÁNY – PÁTKA (12:30 - U19, 14:30 - felnőtt), valamint VÉRTESACSA – PÁTKA (10:00 - U13)
DUNAFÉM-MAROSHEGY KÉK – PÁTKA (10:00 – U16)
PÁTKA – PUSZTAVÁM (11:30 - U19, 13:30 - felnőtt), valamint PÁTKA –ETYEK (10:00 - U13)
PÁTKA – LMSK (10:00 – U16)
PÁTKA – VÉRTESACSA (11:30 - U19, 13:30 - felnőtt)
POLGÁRDI – PÁTKA (10:00 – U16)
FELCSÚT – PÁTKA (13:30 - felnőtt)
PÁTKA – VÁL (11:00 – U19, 13:00 - felnőtt)
CSÁKVÁR II – PÁTKA (11:00-kor U19, 13:00-kor felnőtt)

Szeretettel várjuk minden kedves szurkolónkat, és bízunk benne, hogy egyre több új drukkerrel is találkozunk !
!!! HAJRÁ PÁTKA !!!

A Sportkör vezetősége

PÁTKA AZ OLIMPIÁN!
Lelkesen nézem az olimpiai közvetítéseket, várom a magyar sikereket. Éjjel nappal a tévé előtt vagyok, és egyszer
csak az egyik kézi meccsen az alábbi feliratot látom a magyar lobogók között az egyiken, méghozzá nagy betűkkel:
PÁTKA! Hoppá, ugrottam fel gyorsan – ki lehet ez, hogy lehetséges? Irány, kutakodás a neten, végül a lányom segít:
„Apu, ez a Jádi Balázs!” És tényleg: a Facebookon ott van a teljes kép, és a nemzeti lobogónk mögül egy pátkai srác
mosolyog ránk. Felemelő érzés az is, hogy valaki ott tudott lenni közülünk a helyszínen, de az meg pláne, hogy
nem felejti el szűkebb hazáját s átvitt értelemben bennünket is odavitt erre a csodálatos eseményre. Pátka ott volt
az olimpián! Balázs volt a követünk, ő vitte a hírünket. Mi magyarok ott voltunk, és mi pátkaiak egy vékony szelete
vagyunk ennek a sokat gyötört, szapult, de mindent túlélő nemzetnek.
Balázs ott, a messzi távolban éli mindennapjait, de tudja, hogy innen indult, itt van az otthona, a hazája.
Kösz Balázs, nekem te voltál ezen az olimpián az egyik csúcs!
ifj. Hollósi Dezső

12. oldal

PÁTKAI HÍREK

2012. október
ZÖLDHULLADÉKGYŰJTÉS

Pátka Község Önkormányzata értesíti a Tisztelt
Lakosságot, hogy a Depónia Kft. lebonyolításával
zöldhulladék gyűjtést szervez a település területén. A
zöldhulladék bármilyen zsákban kihelyezhető, és ingyen
kerül elszállításra az alábbi időpontban:

2012. NOVEMBER 14.
Kérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy vegyék igénybe ezt az
ingyenes lehetőséget, hiszen egyszerűbb, mint az égetés
és amellett, hogy óvjuk vele környezetünket a
levegőszennyezéstől, a Depónia Kft. komposztként újra is
hasznosítja a begyűjtött hulladékot.

Együttműködésüket előre is köszönjük!
TELJES KÖRŰ VILLANYSZERELÉS,
VAGYONVÉDELEM, AUTOMATIZÁLÁS.
LYBRA-SYSTEMS KFT.
Cím: Pátka, Kossuth út 90.
TEL.: 06-20-4-539-239
E-Mail: lybrasystems@gmail.com
ELADÓ!
 5 ÉVES, DE GYAKORLATILAG NEM HASZNÁLT
ELEKTROMOS KERÉKPÁR, TELJES GYÁRI
FELSZERELÉSSEL, ÚJSZERŰ ÁLLAPOTBAN;
 SEBESSÉGVÁLTÓS, KEVESET HASZNÁLT NŐI
KERÉKPÁR;
 BONTOTT, FALCOS TATAI CSERÉP;
 BONTOTT KIS MÉRETŰ TÉGLA.
Érdeklődni a 30/9576625 telefonon lehet, vagy az
orvosi rendelőben dr. Mráz Jánosnál!
****************************************************************
A Pátkai Hírek következő száma várhatóan
2012. karácsonya előtt jelenik meg.
A lapzárta tervezett időpontja:
2012. november 26. 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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