PÁTKAI
HÍREK
Pátkai Hírek XXIII. évf. 2. szám

2013. július

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Olvasók!
Az alábbiakban rövid tájékoztatást nyújtunk a
legutóbbi lapszám óta eltelt időszak főbb híreiről.
Rendkívüli időjárás márciusban
Előző számunk megjelenése után, március 14-16 között
valamint március végén a rendkívüli időjárás miatt
több beavatkozásra volt szükség. Ezúton köszönjük a
helyi rendőrségnek, illetve a polgárőrségnek a példás
helytállást.
A külterületi utakról
A képviselő testület április 5-i ülésén rendeletet
fogadott el a külterületen lévő helyi közutak
létesítéséről, korszerűsítéséről, karbantartásáról és
üzemeltetéséről. A rendelet teljes szövege elérhető a
www.patka.hu honlapon az Önkormányzat menüpont
rendeletek fülére kattintva, ezért az alábbiakban csak
a főbb tudnivalókat ismertetjük.
A rendelet hatálya kiterjed Pátka község közigazgatási
területén az önkormányzat törzsvagyonának részét
képező külterületi közúthálózatra, külterületi, a közút
mentén ingatlantulajdonnal, külterületi földhasználati
joggal, külterületi ipari-közlekedési-kereskedelmi vagy
külterületi mezőgazdasági tevékenység céljára szolgáló
telep-hellyel
rendelkező
magánszemélyekre,
jogi
személyekre vagy jogi személyiség nélküli gazdasági
társaságokra.
A Képviselő-testület az önkormányzat törzsvagyonának
részét képező külterületi közutak és műtárgyaik létesítésére és korszerűsítésére minden évben pénzügyi
fedezetet biztosít, melynek legkisebb mértéke a tárgyévet megelőző év külterületi építmények után beszedett
építményadó bevételének 10%-a.
A közút építésének, korszerűsítésének műszaki
tartalmát
az
együttműködésben
részt
vevő
önkormányzat és az út használatában érdekeltek
közösen határozzák meg.
Az útépítési együttműködés
A közút használatában érdekeltek az alapvetően helyi
lakossági érdeket szolgáló közút építésére, korszerűsítésére együttműködhetnek. Ha az útépítési együttműködésben az érdekeltek több mint kétharmada részt
vesz – az abban részt nem vevő, de a közút használatában érdekeltet a Képviselő-testület határozatban, a
résztvevők által vállalt anyagi hozzájárulás mértékéig,
útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére kötele-

zi. Az útépítési együttműködést bármely a közút
használatában érdekelt kezdeményezheti a polgármesternek benyújtott kérelemmel. Az elbírálás folyamatos, azt a benyújtás sorrendisége, a pénzügyi fedezet és
a műszaki feltételek határozzák meg.
Külterületi útépítési együttműködés esetén a Képviselőtestület az együttműködést akkor támogatja, ha az
érdekeltek által vállalt anyagi hozzájárulás eléri a
beruházási költségek 80%-át. A támogatás mértéke a
beruházási költségek 20%-a.
A döntés során előnyben részesülnek azok az útépítési
együttműködési kezdeményezések, amelyek:
a)
nagyobb
saját
anyagi
hozzájárulást
vállalnak;

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a
Pátka Község Önkormányzata szervezésében
tartandó pátkai CAN-C kettes – pontszerző fogathajtó versenyre, melyet
2013. július 27-én (szombaton) tartunk.
Helyszín: Füri Tanya – Pátka
8:00
9:30
10:00
12:00
13:00
15:30
16:00
17:30

Programok:
Érkezés, nevezés – közben reggeli
Pályabejárás
Akadályhajtás I. forduló
Ebédszünet
Akadályhajtás II. forduló
Akadályhajtás összevetés
Vadászhajtás
Ünnepélyes eredményhirdetés,
díjkiosztó

További információ: Gyene Lajosnál
(06 30 916 8359)
A versennyel párhuzamosan, immár 5. alkalommal
ismét megrendezzük 8 órai kezdettel a hagyományos
FŐZŐVERSENYT!
Nevezés: Magyaródi Józsefnél (06 20 341 3530)
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b) az útfelújítási tervben kedvezőbb pozíciót
foglalnak el;
c) folyamatban lévő önkormányzati útépítéshez,
útkorszerűsítéshez csatlakoznak.
A közutak fenntartása, működtetése
A közutak és műtárgyaik működtetését – létesítéssel
vagy fejlesztéssel nem járó felújítását, karbantartását és
üzemeltetését – a jegyző hatáskörébe utalt közútkezelői
feladatok kivételével az önkormányzat látja el.
Ha a
külterületi utak szélessége
meghaladja
mezőgazdasági út esetén a 9 métert, vegyes használatú
kiszolgáló utaknál a 12 métert, az önkormányzat a
közlekedés céljára biztosítandó szélességen felüli részt
bérhasznosítás útján használatba adhatja.
A közútnak nem közlekedési célú területén szántó
céljára használt területért a használó 2 Ft/m2,
legelőnek, kaszálónak használt területért 0,5 Ft/m2,
egyéb területek esetén 100 Ft/m2-t fizet, a befizetéséből
befolyt összegeket a külterületi közutak fenntartási
feladataira kell költeni.
A területen lévő fák hasznosítását egyedi igénylés és
szerződés alapján biztosítja a képviselő-testület. Egy fő
részére maximum 5 erdei köbméter adható. A
mennyiség díja köbméterenként 5 ezer (ötezer) forint.
A vágás jegyzői engedéllyel történhet, a vágások
ellenőrzését
megbízólevél
alapján
felhatalmazott
személy végezheti el.
A beérkező kérelmekről a mezőgazdasági ügyek
tanácsnoka dönt. Az odaítélésnél előnyt jelent, ha a
kérelmező: pátkai lakos, helyben 20 hektár alatti
gazdálkodó, önkormányzati dolgozó, vagy aktívan részt
vesz a település közéletében.
A befolyt összeget az önkormányzat a külterületi utak
fenntartására fordítja, a befizetéseket a költségvetési
számlára kell teljesíteni.
Egyes önkormányzat területek bérbeadásáról
Pátka község Önkormányzata egyes önkormányzati
területeit bérleti szerződéssel hasznosítja, amelynek
feltételei: a kérelmező csak 20 hektár alatti gazdálkodó
lehet, a szerződés időtartama 5 év+ 1 nap.
Bérleti díjak: szántó céljára használt területért a
használó 2 Ft/m2, legelőnek, kaszálónak használt
területért 0,5 Ft/m2, egyéb területek esetén 100
Ft/m2-t fizet.
A döntéshez a mezőgazdasági ügyek tanácsnokának a
véleményét kell kikérni. Az odaítélésnél előnyt jelent, ha
a kérelmező pátkai lakos, helyben gazdálkodó,
önkormányzati dolgozó, vagy aktívan részt vesz a
település közéletében.
Beszámoló a községgondnok munkájáról
2012-ben
az
Önkormányzat
korábbi
területei
kiegészültek a Belmajor 2 hektárával, melyeken jelentős
beruházások kivitelezésére került sor.
A feladatellátásra pályázati és saját források álltak
rendelkezésre. A közmunka program keretében 29 fő
dolgozott a Településgondnok felügyelete és közvetlen
irányítása alatt, ez kiegészült időszakosan közérdekű
munkában szabálysértési bírság megváltására érkező
lakosokkal.
A korábbi évek általános feladatait - parkok,
közterületek rendben tartása, elhullott állatok (macska,
kutya, gólya) tetemeinek elszállítása, öntözés, és a
hasonló, kevéssé látványos tevékenységeket a megszokott módon és színvonalon végezte el a községgondnok és csapata.
A gyepgondozás, a hidak és közterületek gondozása, az
idős- és beteg emberek számára ételhordás új kihívást
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jelentett a 2012. évre. A temető és a katonai temető
hadisírjainak kaszálása és karbantartása külön
elismerést váltott ki a településtől független hadisírok
gondozását ellenőrző hatóság részéről is.
A település építése és szépítése kapcsán a
polgármesteri hivatal udvarán jelen állapotáig elkészült
kemence építésén a szakképzett önkéntes segítők
mellett segéd- és szakmunkás feladatokat látott még el
a településgondnok munkatársaival.
Kissé elhúzódott a régi iskolaépületben a terveknek
megfelelő kávézó kialakítása, de végül működésre
alkalmas állapotba került. Jelenleg az engedélyeztetési
folyamat
zajlik,
melyet
követően
remélhetőleg
hamarosan megnyithatja kapuit.
A településgondnok irányítása alatt teljesítettük az
egyedülálló, elhunyt lakosok esetében az azonnal
szükséges intézkedések megtételét, és a tulajdonvédelmi és hagyatékvédelmi ügyeket.
A területek növekedését a Belmajor és a Fábián tanya
környéki területek rendezése és karbantartása,
kaszálása eredményezte. A Belmajorban lévő épületek
és területek tisztítása, kármentesítése, karbantartása, a
kármentesítéssel és a csatornázással kapcsolatban
nagy mennyiségben jelentkező sitt és kőtörmelék
elhelyezése és rendezése is megvalósult – illetve jelenleg
is folyamatos kihívásként lebeg a településgondok feje
felett.
A
csatornázással
és
csapadékvíz-elvezetéssel
kapcsolatos medrek kialakítása, kiásása, tisztítása és
karbantartása szintén idényjellegű, a tavalyi és idei
évben is végzett feladat.
Összességében a korábbi évekhez képest megnövekedett feladatokat a településgondnok megfelelő mennyiségben és minőségben végzi el – a korábbi pénzügyi
kerettel megegyező összegben – 2013-ban is.
Beszámoló a közfoglalkoztatásról
2012-ben összesen 32 fő foglalkoztatása valósult meg,
1-9 hónap közötti időtartamban. A támogatás
intenzitása: 70-100 közötti volt, a legnagyobb arányban
(20 fő esetében) 85%-os. A teljes bérköltség bruttó
összege 4.954.050.-Ft, ebből támogatott költség
összesen 4.234.305.-Ft, ami kiegészült a munkához
kapcsolódó közvetlen költségekre, ezen belül a
felszerelésre és eszközökre elszámolt 155.859.-Ft
támogatással.
A buszkísérői feladatok mellett a parkgondozói
munkakör volt a legjelentősebb, valamint a takarítást is
közfoglalkoztatás keretében teljesítettük egész évben,
illetve adminisztrátort is alkalmaztunk a hivatali
kisegítői munkákra.
2013-ban a pályázati források megcsappantak: megyei
szinten nem éri el a támogatás a tavalyi évi összeg
egyötödét. Azonban magasabb finanszírozási arányú
összeget nyertünk el, így 90%-os támogatás mellett
június 30-ig 7 főt alkalmazhattunk folyamatosan: két
buszkísérőt, egy takarítót és három településgondok
melletti kubikust.
Sikeres pályázatunk alapján július 1-től egy takarítót,
augusztus 15-től két kubikust, éd szeptember 1-től két
buszkísérőt tervezünk év végéig foglalkoztatni. Mivel a
buszkísérői feladatot várhatóan átveszi a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ, ezért a felszabaduló
munkaerőt más feladatok ellátására tudjuk fordítani.
Fentiek alapján 2013-ra 19 fő közfoglalkoztatását
terveztük be, összesen 2.180.256,- Ft bruttó
költséggel, melyből támogatást összesen 2.010.638,Ft-ot várunk a megkötött és megkötésre váró, már
elbírált kérelmeink alapján.
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Az év elejéhez képest jelentősen változott a közfoglalkoztatásba bevonandók száma és összetétele is.
A januári nyitó 87 fő foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesülő lakosból több mint a fele
dolgozik: 7 fő az általunk szervezett közfoglalkoztatás
keretében, 21 fő a vízügyi igazgatóság közfoglalkoztatásában, 25 fő önerőből talált munkát, 3 fő segélyét
pedig rosszhiszemű felvétel, helyszíni ellenőrzés, illetve
jogosultság megszűnése miatt vontuk meg. A jelenlegi,
31 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesülők közül többen az év során elveszítik
jogosultságukat, ha nem tudnak 30 nap munkában
töltött időt igazolni. Önkéntes munkavégzés keretében
eddig két fő jelentkezett és kapott – térítés nélkül –
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munkát, napi 6 óra időkeretben. Mivel a 31 fő
segélyezett közül további megvonások és ennek
megfelelő költségcsökkenés, valamint ennek elkerülése
érdekében újabb önkéntes közmunkások várhatóak, így
a tavasz-nyári időszakban szélesebb körben nyílik
lehetőség az önkéntes közmunkások és közfoglalkoztatottak munkaerejével való gazdálkodásra.
A szabálysértési törvény és az abban meghatározott
feladatellátás jogszabályi változása miatt a szabálysértési bírság közérdekű munkában történő megváltására is sokan jelentkeznek, akik közül a szakképzett
munkaerőt tervezési és szakfeladatokkal; a szakképzetleneket pedig szemétszedési és ároktakarítási feladatok
esetében foglalkoztattuk.

A 2013. évi civil pályázat
A tavalyi évhez hasonlóan a képviselő-testület idén is pályázat keretében nyújt támogatást a helyi civil szervezetek
részére. Idén a pályázatok fő témájaként a „Császárvíz kincse, hagyományaink és a család a 21. században”
került meghatározásra, a benyújtott pályázatoknak ehhez a témakörhöz kellett kapcsolódniuk. Új elem a
kiírásban, hogy pluszpontokért településszépítési feladatokat lehet vállalni (pl. boglyasi pincementés, tájház
kerítésének megépítése, temetőtakarítás, turistautak jelzése, gyümölcsös-ültetés, tópart-takarítás, tűzoltókocsi
festés, szőlőültetés, keresztek szépítése, kemenceavatás, stb.). A vállalások alapján az önkormányzat szervezi meg
az eseményeket; elsőként a kemenceavatásra került sor május 1-jén.
2013-ban az alábbi pályázatok nyertek támogatást:
Civil szervezet

Pályázat címe

Református egyház
Római Katolikus Egyházközség
Pátka Gyermekeiért Egyesület
Római Katolikus Egyházközség
Pátkai Pántlika Táncegyesület
Pátkai Pántlika Táncegyesület

Családi nap
Ökumenikus tábor
Családi nap
Zarándoklat
Eszköz
Bál
Református Családi
Napközi eszközbővítése
Polifoam és súlyzók
Polifoam és tükör
Túranap
Összesen:

Református egyház
DISE – női torna
DISE - edzőterem
Csemetekert Alapítvány

Igényelt
összeg
50 000 Ft
50 000 Ft
40 000 Ft
30 000 Ft
35 000 Ft
35 000 Ft

15
13
40
10
15
15

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

24
24
23
23
23
22

40 000 Ft

20 000 Ft

22

48 000 Ft
48 000 Ft
50 000 Ft
436 000 Ft

12 000 Ft
12 000 Ft
5 000 Ft

19
19
18

Önerő
000
000
000
000
000
000

Pontszám

A Művelődési Ház bérleti díjszabása
Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Művelődési ház bérleti díjára vonatkozó
előterjesztést, és az alábbiak szerint állapítja meg a 2013. évi bérleti díjakat:
Tél
Nyár
Díjmentes
Egyesület, Civil Szervezet
20.000.-Ft + ÁFA
10.000.-Ft + ÁFA
Családi (magán-)
+20.000.-Ft kaució
+20.000.-Ft kaució
rendezvények
Bulik
Árusok

20.000.-Ft + ÁFA
10.000.-Ft + ÁFA
+30.000.-Ft kaució
+30.000.-Ft kaució
2.000.-Ft + ÁFA

LEADER pályázati hírek
2012 őszén a LEADER vidékfejlesztési támogatás keretében falumegújításra és fejlesztésre, valamint a vidéki
örökség megőrzésére lehetett pályázni. Településünk az alábbi támogatásokat nyerte el:

Önkormányzat: Játszótér és kerékpáros pihenőpark építése a Temető utcában (11,8 millió Ft értékben)

Pátkai Római Katolikus Egyházközség: A Nepomuki Szent János szobor felújítása és a templomkert
rendezése (10,6 millió Ft értékben)

Pátkai Református Egyház:
o Iskolaépület felújítása (13,5 millió Ft)
o Parókia felújítása (9,3 millió Ft)
2013 júniusában rövid időre ismét megnyílt a pályázati ablak, az előzetesen benyújtott és jóváhagyott
projektjavaslatok feltöltésére mindösszesen fél nap állt rendelkezésre, ezt követően ugyanis forráskimerülés miatt
lezárták az elektronikus felületet. Mindezek ellenére sikerült több pályázatot is benyújtanunk, és bízunk benne,
hogy a fentiekhez hasonló eredménnyel fogunk járni!
Ezúton is köszönjük mindazok munkáját, akik hozzájárultak a pályázatok elkészítéséhez!
A testületi ülések jegyzőkönyvei alapján az önkormányzati híreket összeállította:
dr. Dávid-Nagy Krisztina
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SZÖVETKEZÉSBEN AZ ERŐ!
Örömmel értesítjük ezúton is kedves lakosainkat, hogy 2013 májusában megalakult a Pátkai Piac Szövetkezet!
A Pátka Község Önkormányzata, valamint helyi vállalkozások és magánszemélyek részvételével alakult nonprofit
vállalkozás alapvető célja a közszolgáltatások színvonalas ellátása, új közszolgáltatások szervezése és
végrehajtása. A klasszikus és a jogszabályokban meghatározott önkormányzati feladatok egy részének átvállalása,
és a szakszerű és rentábilis munkavégzés mellett egy széles körű lakossági bázist is szeretnénk kiépíteni. A helyi
vállalkozások fejlesztése, valamint a helyi szolgáltatások
lakosság általi olcsó igénybevétele is céljaink között szerepel. A
Polgármesteri ajánlás
szervezet a cégközlönyben megjelent PR és kommunikációs
Tisztelt Pátkaiak, kedves Lakosaink!
tevékenységek mellett számos szolgáltatás nyújtására jogosult.
A Képviselő-testület döntésének megfelelően
Lakossági, ipari és kereskedelmi, építőipari, területrendezési,
létrejött
a
Pátkai
Piac
Szövetkezet!
kommunikációs, reklám, ingatlanfejlesztési és értékesítési,
Szeretnénk lakosaink segítségére lenni
valamint
személyi
jellegű
szolgáltatások
szervezésében,
mindennapi szükségleteik kielégítésében:
végrehajtásában és összefogásában teljesedik ki majd a
ingatlanjaik
fenntartásában,
személyes
működés. A szövetkezeti forma tág keretek között biztosít
szolgáltatások elérésében (a műkörmöstől a
lehetőséget mindenkinek a részvételre, a szolgáltatások
tetőfedőig minden szinten, szinte minden
használatára, valamint a szervezet tagjai közé felvételre.
területen).
Önkormányzati
feladataink
A szolgáltatásokat magánszemélyek, jogi személyek és jogi
ellátására a korábbi megoldásokhoz képest személyiség nélküli társaságok, szervezetek is igénybe vehetik. A
a költségeket tekintve - hatékonyabb és
tagsági
jogviszonyról
és
a
szervezet
által
nyújtott
szélesebb körű színvonalas szolgáltatásokat
szolgáltatásokról
és
azok
igénybevételéről
személyesen
tudunk nyújtani.
ügyfélfogadási időben, minden szerdán 9-17 óra között, a
Kollégáimmal
együtt
várjuk
részvételi
Polgármesteri Hivatalban Kunstár Béla ügyvezető elnöknél és
szándékukat, keressenek minket bizalomVastagh Lászlóné Szövetkezeti Irodavezetőnél, valamint nonmal!
stop a piac@patka.hu e-mailen érdeklődhetnek.
Nagy Dániel, polgármester
Várjuk a fentiek mellett helyi vállalkozások, illetve vállalkozással
nem rendelkező iparosok és munkát vállalók jelentkezését is.
Adatbázisunk bővítése és fejlesztéseink folyamatosak, arról kedves lakosaink a település honlapján is
értesülhetnek.
Megkezdtük a mindenki számára elérhető Pátkai Piac létrehozását is. A kialakítás alatt lévő területen minden
helyi gazdának és szolgáltatónak lehetőséget biztosítunk portékáik értékesítésére, valamint plusz költségek
kivédésével lehetőséget szeretnénk biztosítani lakosainknak a kedvező áron kapható friss termények és más
fogyasztási cikkek olcsó beszerzésére. A piac helyéről, a részvétel lehetőségéről a hatósági engedélyeztetési
eljárás lezárása után részletesen tájékoztatunk minden háztartást!
Aki szívesen részt venne munkánkban, több formában is megteheti. Keressenek minket bátran, mert a 21. század
kihívásaira válaszként elmondhatjuk: Szövetkezésben az erő!
A Pátkai Piac Szövetkezet tagsága nevében: Kunstár Béla, ügyvezető elnök
HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍVGYŰJTÉS BEVEZETÉSE
Tisztelt Ügyfelek!
Tájékoztatni kívánjuk Önöket, hogy a hulladékszállítási közszolgáltatás 2013. január 1‐től az alábbi szállításokkal
bővül ki a heti rendszeres háztartási vegyes hulladékszállításon és az évi 1 lomtalanításon felül:

házhoz menő szelektív gyűjtés (műanyag és papírhulladék): évi 12 alkalommal,

zöldhulladék szállítás: évi 8 alkalommal.
HÁZHOZ MENŐ
Műanyaghulladék gyűjtése (bármilyen áttetsző zsákban)
SZELEKTÍV-HULLADÉK
A zsákban kizárólag az alább felsorolt hulladékokat szíveskedjenek gyűjteni:
SZÁLLÍTÁSI IDŐPONTOK

Üdítős, ásványvizes PET palackok, kozmetikai és tisztítószeres flakonok,
2013-BAN:

Tejes-, illetve gyümölcsleves dobozok (többrétegű csomagolószerek),

Fóliák, bevásárló szatyrok, zacskók.
AUGUSZTUS 7.,
A műanyag palackokat, flakonokat, többrétegű
csomagolószereket laposra
SZEPTEMBER 4.,
taposva, kupakot visszatekerve rakják a gyűjtőzsákba, így kevesebb helyet igényel!
OKTÓBER 30.,
Papírhulladék gyűjtése (kötegelve)
NOVEMBER 27.,
Kérjük, hogy az alábbi papírhulladékokat összehajtogatva és összekötözve, a
DECEMBER 25.
műanyagos zsák mellé helyezzék, lehetőleg olyan módon, hogy az a forgalmat ne
zavarja!

újságpapír, prospektus,irodai papírok, géppapír, papírzacskó, kartondoboz.
Az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) csomagolási hulladék nem lehet olajos, zsíros, vagy egyéb módon szennyezett!
Zöldhulladék gyűjtése (áttetsző zsákban, vagy kötegelve)

lomb, levelek, fűnyírásból eredő hulladék,

ágak, gallyak.
Díjmentesen kihelyezhető évente összesen 8 darab, matricával ellátott zsák vagy köteg (max. 0,5 m3).
A többlethulladék csak matrica felhelyezése esetén kerül elszállításra!
Kérjük Önöket, hogy az újrahasznosítható hulladékot és a zöldhulladékot a szállítási napot megelőző este, de
legkésőbb a megjelölt napon reggel 6 óráig az ingatlanuk elé készítsék ki! Kérjük, hogy háztartási vegyes
hulladékot ne helyezzenek el a szelektív hulladékok közé, azt továbbra is a hulladékgyűjtő edényből szállítjuk el.
Ügyfélszolgálatunk a 22/504‐412-os telefonszámon bármilyen kérdésben az Önök rendelkezésére áll.
Forrás: www.depónia.hu
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ISKOLA A LÁTHATÁRON
Szeretnénk a szülőkkel együttműködve, egyéni és
Talán nem mindenki olvasta az Életjel pünkösdi
közösségi
kompetenciáik
fejlesztésére
fókuszálva
számában a beszámolómat, ezért e kiadvány hasábjain
alapvető segítséget jelenteni emberré cseperedő
is szeretném közzétenni híradásunkat és felhívásunkat.
gyermekeinknek, hogy a felnőtté válás lassú és rögös
A gondviselés következtében három helyről érkezik
útján az első lépéseket sikerrel tehessék meg – az Úr
külső támogatás az iskola újraindítására: az Emberi
Isten kegyelméből és gondviseléséből. Bibliai módon
Erőforrások Minisztériuma, a Mezőgazdasági és
szólva: szeretnénk, ha az iskola áldás lenne a falu
Vidékfejlesztési Hivatal és a Vértesaljai Református
életében; ezért imádkozunk és dolgozunk.
Egyházmegye pályázatain nyertünk támogatásokat, az
összeg 20 és 30 millió Ft között várható (az
Imádkozzunk és dolgozzunk együtt ezért az ügyért!
egyházmegyei támogatás összege még változhat).
Tanoda és családi napközi indul iskolásoknak!
Szerettük volna júniusban elkezdeni a munkálatokat,
Az iskolától függetlenül, de azt kiegészítve két olyan
azonban a támogatási határozatok és az előkészítő
tevékenység
is
elindul
sikeres
pályázatok
engedélyezési folyamatok elhúzódása miatt terveink
következtében, mely a Székesfehérvárra járó nagyobb
szerint csak júliusban indulhatnak a felújítási
iskolásoknak nyújt helyben fontos kiegészítő segítséget.
munkálatok a volt református iskolaépületnél.
A Szabad Tér Egyesület a református egyházközséggel
Várjuk a külső támogatások mellé a saját felajánlásokat
együttműködve sikeres pályázatot nyújtott be az ún.
is, hiszen így sokkal tovább juthatunk akár a felújítási
tanodaprogram megvalósítására itt Pátkán, melynek
munkálatokban,
akár
az
induló
eszközpark
helyszíne a református parókia két közösségi helyisége
kialakításában. A pünkösdi cikkben bátran azt a
lesz. A tanoda nem keverendő össze az iskolával (két
javaslatot tettem, hogy 5 napot ajánljunk fel az
egymástól független dologról van szó)! A tanoda iskolán
évünkből, a nyarunkból, akár
kívüli (17.00 óra utáni) program,
társadalmi munka végzésére, akár
mely az iskolai munkát kívánja
Felhívás!
téglajegyek
(5
napi
bérnek
hatékonyabbá tenni, segítséget
A tanoda program és a családi
megfelelő) vásárlására. Néhány
nyújtani
azoknak,
akik
napközi ingyenes pótvizsgára
visszajelzés érkezett csak (nagy
küszködnek. Fő célja, hogy
felkészítést biztosít minden érintett
köszönet a felajánlóknak), ezért
megtalálja azokat a kallódó
pátkai diák számára! Érdeklődni
ismét
bíztatunk
mindenkit,
gyermekeket, fiatalokat, akikkel
Országh István református
akinek szívügye az iskola jelenléte
érdemes foglalkozni és segítséget
lelkipásztornál a 0670 626 6818-as
Pátkán, hogy keressenek meg
nyújtani nekik abban, hogy
telefonszámon vagy
bennünket!
Szeretném
megfelelő
iskoláztatás
révén
Varga Anikó tanító- és
hangsúlyozni, hogy aki segítene,
megtalálhassák a helyüket az
tanárnőnél lehet.
ne
várja
meg,
míg
mi
életben,
túllépjenek
megkeressük, hanem keressen meg bennünket
„árnyékukon”, melyet sokszor a lehúzó szociális közeg
felajánlásával, kérdéseivel! Köszönet minden eddigi
jelent a számukra. Az Egyesület ilyen segítségre nyitott
segítségért és felajánlásért!
gyermekeket (és szülőket) a falu összes rétegei között
Elérhetőségeink: Országh István lelkipásztor (06 70
keres, s ebbe beleérti a cigánysoron élőket is.
Hangsúlyoznám, hogy nem a cigányságot készülnek
626 6818), Szabó János gondnok (06 70 317 2044),
megváltani – ahogy sokan félreértik az ilyen
e-mail: orszaghi@yahoo.com.
próbálkozásokat -, mert azt nem lehet (ill. hitünk
Csekk sms-en vagy e-mailen is igényelhető!
szerint Valaki már megtette!), hanem egyeseket
A református iskola jellegéről: a falu iskolája szeretnénk
próbálnak elindítani az emelkedés útján. A tervek
lenni, tehát elsődleges szempontnak tartjuk a pátkai
szerint
szeptembertől
a
tanoda
programban
igények kielégítését, a pátkai családok szolgálatát.
szakemberek
nyújtanak
hatékony
segítséget
Ehhez tartozik, hogy az iskolai oktató-nevelő
kiscsoportos munkában alsós, felsős és középiskolás
tevékenység specializációja kapcsán természetesen
bontásban az azt igénylők számára. A programba be
szeretnénk a község adta sajátosságokat beépíteni a
kívánnak vonni helyi pedagógusokat, segítőket is, ez a
tantervbe (ökotudatos nevelés, készségfejlesztés és
folyamat már el is indult. Ezen felül várnak majd olyan
hagyományőrzés összekapcsolása, lovas kultúra, sport,
diákokat is, akik képesek lennének „mentori”
stb.). Szeretnénk élni a szomszédos községek iskoláival
tevékenységet folytatni társaik felé. Az intenzívebb
formálódó református iskolahálózat adta lehetőségekkel
tanodai munkán kívül a pályázat révén az Egyesület és
is (emelt szintű matek, emelt szintű angol, művészeti
a református egyház a pátkai gyermekek és fiatalok
alapképzés,
projektmunka,
stb.).
Református
szélesebb köre számára is kínál majd izgalmas alkalmi
vezetésű, de ökumenikus szellemű iskolamodellt
programokat.
képviselünk, az egyházi iskolák jellemezte többlettel.
Nagy örömömre szolgál, hogy folyamatban van a
Hetente 2 hit– és erkölcstan óra van, ahol mindenki a
Kamasz Növelde Református Családi Napközinek az
saját felekezete szerinti hittanórán vesz részt, illetve
állami finanszírozási rendszerbe való felvétele. Ennek
igényelhető természetesen etikaoktatás. A hét kezdetén
keretében nyáron, július 22-től augusztus végéig
áhítat lesz, ezt a katolikusokkal közös megegyezés
13.00-18.00 vállaljuk általános iskolás gyermekek
szerint tervezzük megtartani. Népszerűek az egyházi
felügyeletét, s ezen belül igény esetén korrepetálását,
iskolákban az ún. családi istentiszteletek, melyekre
valamint angol foglalkozásokat. A helyszín a református
osztályonként egy esztendőben kétszer kerülne sor (itt
parókia lesz, ahol sok játéklehetőség várja a
is a katolikusokkal való összefogásban gondolkodunk).
gyermekeket. A részvétel ingyenes, uzsonna igényelhető
A református iskolákra évszázadokon át jellemző volt a
megbeszélés szerint (térítés fejében). Érdeklődni nálam
nevelésközpontúság,
a
keresztyén
református
lehet: Országh István – 0670 626 6818). A programba
értékrendbe való illeszkedés. Egyházi iskolaként
való bekapcsolódáshoz előzetes jelentkezés szükséges!
élhetünk
a
hagyományos,
„tízparancsolatos”
értékrendet nem képviselő családok gyermekeinek
Istennek legyen hála, hogy új és új ajtókat, lehetőségeeltanácsolásával – s ezzel a jogunkkal élni is kívánunk,
ket nyit gyermekeink és fiataljaink számára!
amennyiben a szükség úgy hozza – az iskola megfelelő
Országh István
biztonságos és élhető közegének megtartása céljából.
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TISZTELT OLVASÓK!
Engedjék meg, hogy tovább folytassam az évfordulósok irodalmi személyek bemutatását!
70 évvel ezelőtt hunyt el Rejtő Jenő, akit a ponyvaregény atyjának is szoktak nevezni.
1905. március 29-én született Budapesten egy zsidó család harmadik gyermekeként, Reich
Jenő néven. A magyarosítás során a Rejtő nevet választotta magának. Elemi iskoláit a
Kertész utcai Polgári Fiúiskolában végezte. Magyar, német és történelem tárgyakból jó volt,
de a többiből általában csak elégséges.
Világ körüli utazása
19 évesen először Berlinbe utazott, majd két évig tartó utazgatásba kezdett. Bejárta egész
Európát, sőt még Észak-Afrika partjain is megfordult. Rengeteg munkát elvállalt: volt
többek között hajómunkás, heringhalász és mosogató is. Marseille-ben végkimerültségében jelentkezett a Francia
Idegenlégióba, de az ezredorvos egészségügyi okokból leszerelte. Ezután kisebb-nagyobb kitérőkkel visszatért
Budapestre.
Egy év múlva újra útra kelt, és Bécsbe utazott. Közben Budapesten a halálhírét keltették, Karinthy Frigyes pedig,
aki a pártfogója volt, írt róla egy cikket a Pesti Naplóba, melyben arra kérte, hagyja abba a bujkálást, és fedje fel
magát. Erre Rejtő hazatért. Később napvilágra kerültek olyan feltevések is, mely szerint Karinthy és Rejtő együtt
találta ki ezt a „csínyt”, Rejtő népszerűségének növelése céljából.
Írói pályája
1927-ben végleg hazatért, és mint lapszerkesztő kezdett munkához. Nagykörút című lapja azonban csak egyetlen
számot élt meg. Nádasi Lászlóval, gyermekkori barátjával kezdett írni bohózatokat, első közös darabjukat, a
Gengszteridill-t 1932-ben mutatták be. Rejtő egyre ismertebb lett, színpadi kabarékat és operettszövegeket írt, az
egyik legsikeresebb művét, az Aki mer, az nyer című színdarabot 1934-től több mint 150 alkalommal adták elő.
A színpadi művek mellett az 1930-as években elkezdett ponyvaregényeket is írni. Első alkotásai – melyek „filléres
regény” formájában jelentek meg – a Párizsi front, a Vissza a pokolba, a Minden jó, ha vége van, vagy a Jó üzlet a
halál voltak. Eleinte Lavery álnéven írta a regényeket, majd amikor jelentős sikereket ért el, bevallotta, hogy ő volt
a szerzőjük. A Nova kiadó hatására felvette a P. Howard álnevet, mert a tapasztalatok azt
mutatták, hogy a vásárlók előnyben részesítik az angol írók munkáit.
Utolsó évei és halála
Rendkívül gyorsan írt, ennek ellenére sok időt töltött munkával. Gyakran egész éjszakákat
átdolgozott, rengeteg kávét ivott. Az időközben kitört háború és a zsidótörvények miatt már
nem is publikálhatott a saját neve alatt, így más írók műveiben segédkezett.
1942. október 9-én az Egyedül vagyunk című nyilas lap cikket közölt Rejtőről,
nehezményezve benne, hogy az író ugyan zsidó származású, mégis nyugodtan írogatja a
regényeit a kávéházban, és nem kapott még munkaszolgálati behívót. Ennek hatására
súlyos betegen, a nagykátai kórházból hurcolták el munkaszolgálatra, és egy
munkásszázad beosztottjaként került Oroszországba. Ott a nehéz viszonyok és a nagy
hideg hamar felőrölték a szervezetét. 1943. január 1-jén halt meg, röviddel az 1943. január
12-i doni áttörést megelőzően.
Rejtő Jenő könyvei a helyi könyvtárban megtalálhatók. Műveiből képregények is készültek,
sőt, a modern technika lehetővé tette, hogy írói munkássága néhány
darabját már hangoskönyvben is élvezhetjük kiváló színművészek
felolvasásában.
Eredményhirdetés
Az idei év elején közzétett víz világnapi rajzpályázati felhívásra
mindössze egy rajz érkezett, amelynek készítője Füri Fanni 2. osztályos
tanuló, (Tolnai úti Általános Iskola). Munkájához ezúton is gratulálok!

Füri Fanni rajza

Nyári nyitva tartás
A megszokott időben hétfőn, szerdán 17 – 18:30 között ; szombaton 14 –
16 óráig tart nyitva a könyvtár. Az esetleges változásokról az olvasókat
e-mailben, illetve szórólapon értesítem!
Helt Margit könyvtáros (elérhetőség: +36 30 4849648)
OLVASMÁNYAJÁNLÓ

Általános iskolai könyvtárosként nagy lelkesedéssel vetettem bele magam a gyermek- és ifjúsági irodalomba, hogy
általam is olvasott, jónak ítélt könyveket ajánlhassak diákjaimnak. Ezek közül emelném ki kortárs magyar írónk,
Nógrádi Gábor (költő, író, újságíró, forgatókönyvíró) néhány sikeres művét. A 8-14 éves korosztálynak érdemes
ezeket elolvasnia, ugyanakkor szerintem a felnőtteket is elgondolkodtathatja (hasznos lehet néha egy-egy olyan
írást a kezünkbe venni, ami kikapcsol és visszaidézi fiatalabb énünket).
Az utóbbi két év első ifjúsági könyve, ami megfogott, Nógráditól a Pete Pite. Igazából kíváncsivá tett, milyen lehet
az a mű, ami 2000-ben Magyarországon az Év Gyerekkönyve lett, a Nagykönyv szavazás alapján az első 100
legjobb között szerepel, 2002-ben pedig a világ legjobb gyerekkönyveinek listájára került. Bevallom, érett fejjel is
nagyon szórakoztató, izgalmas és tanulságos olvasmányélményt nyújtott. A cselekmény egy varázslatos
személyiségcserére épül apa és fia között. A gondolat, ami a gyermekeknek sokszor eszébe juthat – Mennyivel
könnyebb a felnőtt élete, szívesen cserélnék vele! – Nógrádi által megálmodott körítésben magával ragadja az
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embert. Egyik felnőttnek sem árt, ha egy rövid időre visszahelyeződik a gyerekkorba és szembesül az ifjúság
problémáival.
Az Anyu én vagyok (az előzőleg említett mű „párja”) című könyvben a tudós nagyapa találmányának segítségével
cserél lelket a történelem tanárnő anyuka és ötödikes lánya, Mesi, aki a lányok focicsapatának csatára. Ebből a
cseréből is sok-sok érdekes és mulatságos, illetve sorsfordító szituáció adódik.
A Galambnagymama címet viselő mese/novellagyűjteményt szívesen ajánlom érzékenyebb lelkületű felnőtt
olvasók, szülők figyelmébe. A varázslatos elemekkel átszőtt, olykor mégis szívbe markolóan érzelmes történetek
hétköznapi, gyerekeket érintő témákat dolgoznak fel. Pl. a nagymama halála, „igazi” apa hiánya, kistestvér
érkezése, testvérféltékenység, anyagi gondok, a szülői figyelem hiánya, magányosság.
A Segítség, ember! 1-2. (Cakó Ferenc a másik szerzője) rengeteg humorral megírt epizódjaiban állatok
nyilatkoznak az emberhez fűződő viszonyukról, és általában méltatlan sorsukról számolnak be. A hobbiállatokról
szóló első rész nagyon hasznos információkkal szolgál a helyes tartásról, gondozásról, az állatok igényeiről jelen és
jövőbeli állattartók számára.
A Gyerekrablás a Palánk utcában (eredetileg Hecseki és a gyermekrablók címmel (1983)) Nógrádi Gábor elsőként
megjelent ifjúsági regénye, és egyben talán a legkedveltebb műve is. Fordulatos, izgalmas gyerekkrimi egy ifjú és
ötletes rendőrnyomozóról, aki a rablók pártjára áll. Nagyon jók a karakterek, a szerző ebben is bizonyítja, hogy ért
a gyerekek nyelvén. 1985-ben film is készült belőle Koltai Róbert főszereplésével.
Remélem, rövid ismertetőimmel sikerült felkeltenem az érdeklődést a kortárs magyar ifjúsági irodalom művei iránt,
melyek által a gyermekeket és magunkat is új olvasmányélményekkel gazdagíthatjuk.
Hendlein Beáta
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS - BELÉPÉSI LEHETŐSÉG!
Pátka, Lovasberény, Vértesacsa és Alcsútdoboz közösen
működteti a lovasberényi gyülekezet fenntartásában
lévő Házi Segítségnyújtó Szolgálatot, melyet ezúton
szeretnénk bemutatni! A Szolgálat 2011 májusi
megalapításával gyülekezeteink olyan lépést tettek,
amiben előtte nem volt tapasztalatunk, hiszen a
hivatalos szociális ellátás egy ágazatában vállaltunk
szerepet. Ez egyrészt komoly előkészületeket jelentett,
másrészt nagyfokú odafigyelést igényel azóta is—
szigorú előírásoknak kell megfelelnünk. Jelenleg 17
munkatársat foglalkoztatunk a négy faluban, akik közel
100 idős embert látogatnak naponta – segítenek
mindennapi teendőik elvégzésében, otthonuk, lakókörnyezetük rendben tartásában.
Ez a gyakorlatban az alábbiakat foglalja magában:
környezeti higiénia fenntartása (takarítás, mosogatás,
stb.), személyes higiénia fenntartása (fürdetés, orvosi
előírások betartatása, gyógyszerfelíratás és kiváltás
stb.),
bevásárlás,
igény
esetén
kapcsolattartás
hivatalokkal,
közüzemi
szolgáltatókkal,
mentális
segítségnyújtás (beszélgetés, kísérés stb.).
Fontos látni a szolgálat határait: a gondozás kb. napi
egyórás látogatást jelent, és mindig az aktuális
szükségekre fókuszál. Nem tudja pótolni a család
törődését, gondozását és természetesen nem tudnak
gondozóink egész napos felügyeletet elvállalni. Ez a
szolgálat plusz egy segítő kezet jelent, ami azonban
eddigi tapasztalataink szerint nagy áldást, örömet és
segítséget ad időseinknek.

jelentené, hogy a „családom nem törődik velem”. Ez a
szolgálat nem a családot pótolja, hanem segíti azt
idősebb tagjai felé végzett törődésükben. Személyes
véleményem szerint ezt a szolgálatot minden felnőttnek
fel kellene ajánlania a szüleinek, hisz a mai világban
szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy nem tudunk
annyi időt, energiát fordítani szeretteinkre, mint
amennyit szeretnénk, vagy amennyire nekik szükségük
lenne.
Idén március óta kénytelenek vagyunk térítési díjat
kérni ellátottainktól, de nagy örömünkre szolgál, hogy a
változás ellenére 90% felett igényelték gondozóink
munkáját továbbra is.
Szerencsére most lehetőségünk nyílik bővíteni az
ellátottak körét: ezentúl még többen vehetik igénybe
gondozóink segítségét az arra rászorulók.
A szolgáltatás térítési díja 3.500.- Ft havonta, melyhez
az állam a sokszorosát adja támogatásként, így válik
működtethetővé a szolgálat.
Bíztatjuk és kérjük a családokat, hogy támogassák
időseiket abban, hogy el tudják fogadni a segítségnyújtást, és ezáltal megkaphassák azt a támaszt, ami
erőtlenségükben egy segítő kézpárt jelent, egyedül
töltött óráikban pedig akár magányuk csillapítását.
Bizonyos számú igény felmerülése esetén akár új
gondozói állást is meg tudnánk hirdetni az eddigi nyolc
mellett itt, Pátkán! Éljünk bátran ezzel a lehetőséggel!

Sajnos gyakran találkozunk azzal a véleménnyel,
miszerint ennek a szolgáltatásnak az igénybevétele azt

Országh István

Temetőtakarítás
Újra összejött a szokásos csapat, és igyekeztünk szebbé tenni a temetőket. Nagy szükség volt már a munkára, a
kaszálásra, mivel igazán siralmas volt a temető állapota. Évek óta megszervezzük ezt a napot Gerencsér Laci
bácsival annak érdekében, hogy rend legyen elődeink nyughelyén. Sokszor kaptam és kapok a mai napig kritikát—
kinek ez, kinek az nem tetszik. Azonban addig, amíg lesz segítség, teszem, amit tennem kell.
Ez csapatmunka, ahol mindenkinek jut szerep, éppen ezért mindenkinek köszönjük a közreműködést, mégis
szeretném kiemelni Oláh Tamást, aki évek óta mindig részt vesz a munkában a gépével.
Remélem, hogy legközelebb még többen leszünk!
Pátka, 2013. május 26.

Hollósi Dezső
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TISZTELT PÁTKAI SPORTKEDVELŐK!
Ismét véget ért egy idény, melynek során vegyes eredményeket értünk el: az ifjúsági csapatok nagyon jól
szerepeltek, a felnőtt korosztályok ezúttal kevésbé.
A Bozsik program keretében a gyerekek számos tornán is részt vettek, és több alkalommal is a pátkai gyerekek
közül választották ki a torna legjobb játékosát.
Ősszel új óvodás csapat indítását tervezzük, melybe szeretettel várjuk a jelentkezőket, bővebb információkat az
óvodában kihelyezett plakátokon olvashatnak augusztus hónap folyamán.
Csapataink eredményei:

U13-as csapatunk 2. helyezett lett, (csak a felcsúti csapat előzte meg őket!), az U16-os korosztály pedig a 4.
helyen végzett. Ezúton köszönjük Varga Ferenc edzőnek, hogy a két ifi csapatot ilyen eredményesen vezette!

U19-es csapatunk a 3. helyen végzett, ez a tavalyi eredményhez képest hatalmas fejlődés, gratulálunk
Csorna János edzőnek az eredményes, kitartó munkájáért!


A felnőtt csapat sajnos kiesett a megye II-es bajnokságból.



TAO pályázat (társasági nyereségadóból igényelhető támogatás): ahogy a tavaszi számban is jeleztük,
pályáztunk öltöző rekonstrukcióra és működésre is. A pályázat elbírálása nem zárult még le, de bízunk
a mihamarabbi kedvező eredményben.

Minden sportbarátnak és valamennyi pátkai lakosnak kellemes pihenést kívánunk a nyárra, és reméljük, hogy
az augusztusban induló következő bajnokságban egyre több lelkes szurkolóval találkozunk!
Az őszi forduló sorsolása még nem zajlott le, de a www.fmlsz.hu honlapon hamarosan elérhetőek lesznek a
meccsek időpontjai.
!!! HAJRÁ PÁTKA !!!
A Sportkör vezetősége
KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY!
A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról
A felülvizsgálatot a 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet szabályozza, mely alapján az ingatlan tulajdonosa köteles:



a felhasználói berendezés - a gázfelhasználói technológia kivételével - műszaki-biztonsági felülvizsgálatát
az üzembe helyezés, vagy az első felülvizsgálat évét követő 5. évben és ezt követően 5 évente,
a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy az első felülvizsgálat évét
követő 10. évben és ezt követően 10 évente elvégeztetni.

A felülvizsgálatot engedéllyel rendelkező gázszerelő végezheti. A műszakibiztonsági felülvizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteni, és annak egy
példányát az ingatlan tulajdonosának igazolható módon át kell adni, egy
példányát pedig a földgázelosztó vagy a PB-gázszolgáltató részére 8
napon belül megküldeni. A jegyzőkönyvet az ingatlan tulajdonosa köteles
a következő felülvizsgálatot követő 30 napig megőrizni.
A 2012. szeptember 1. előtt üzembe helyezett felhasználói berendezés - a
gázfelhasználói technológia kivételével -, vagy csatlakozóvezeték első
felülvizsgálatát az ingatlantulajdonos az üzembe helyezés időpontjától
függően az alábbi időpontokig köteles elvégezni.

Kedves Olvasók!
Cégünk vállalja a gáz csatlakozó
vezetékek rendelet szerinti
felülvizsgálatát.
Keressenek bizalommal!
Ozsváth László
06 20 993 8548

Ha az üzembe helyezés
•

1981. január 1-je előtt vagy ismeretlen időpontban történt, akkor 2013. december 31-ig,

•

1981. január 1-je és 1993. december 31-e között történt, akkor 2014. december 31-ig,

•

1994. január 1-je és 2003. december 31-e között történt, akkor 2015. december 31-ig,

•

2004. január 1-je és 2012. a szeptember 1. közötti időszakban üzembe helyezett berendezés vagy
csatlakozóvezeték esetében, vagy a fenti időpontokban üzembe helyezett, de 2003. december 31-e után
felülvizsgált felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2016. december 31-ig.
A jogszabály alapján készítette: dr. Dávid-Nagy Krisztina

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Kedves gyermekeim, unokáim, dédunokáim és családtagjaim!
Nagy boldogsággal tölt el, hogy a 80. születésnapom alkalmából rendezett meglepetéspartin
a családom majdnem teljes létszámban jelen volt.
Köszönöm a színvonalas élőzenét, a sok táncoltatást, a rengeteg finom ételt, italt, tortát,
de legfőképpen a sok-sok szeretetet, amellyel körülvettetek!
özv. Jenei Károlyné
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HORGÁSZ HÍREK
A hosszú telet követően a szokottnál később, április közepén kezdődött meg az idei horgászszezon. Egymást
követték az egyes horgászversenyek, amelyekről szeretnék röviden időrendi sorrendben tájékoztatást adni.
Április 20-án, ezúttal Bakonycsernyén rendezték meg az egyesületi vezetők hagyományos horgászversenyét.
Tisztességgel helytálltunk, 34 induló csapatból a 15. helyen végeztünk.
Április 28-án tartottuk egyesületi horgász versenyünket a Pátkai-víztározón, a Boross- és a Kábel-gát közötti
partszakaszon. A viharos szélben kitartóan
horgászó 20 felnőtt és 8 ifjúsági horgász közel
egy mázsa halat zsákmányolt. A díjazottak a
A Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége és a
következők voltak:
Vértesaljai Horgász Egyesület szervezésében
I.
II.
III.

Felnőtt kategória:
Pordán Zoltán
12000gramm
Szabó Róbert
9750gramm
Dezső Sándor
7140gramm

megrendezésre kerül a
PÁTKA KUPA NYÍLT, EGYÉNI NEVEZÉSES
HORGÁSZVERSENY!

Ifjúsági (gyermek):
I. Füri Laura
1550gramm
II. Füri Bálint
1100gramm (6db hal)
III. Szabó Milán
1100gramm (5db hal)
IV. Nagy Dávid ……………
1000gramm

VERSENYKIÍRÁS
Verseny helye: Pátkai-víztárózó gátőrház előtti
partszakasza.
Időpontja: 2013. augusztus 17. (szombat)

Az egyetlen induló hölgy versenyző, Juhos
Ferencné is különdíjban részesült, 1540gramm
halat fogott.
Az elmúlt évben alapított, a versenyen a
legnagyobb halat fogónak járó Kincses Ignác
Gyula Emlékdíjat Pordán Zoltán érdemelte ki,
egy
3500
grammos
kifogott
pontynak
köszönhetően.
Május 18-án a Velencei-tavon rendezték meg a
Megyei „A” osztályos csapatbajnokságot, melyen
csapatunk - túlszárnyalva eddigi eredményeit - a
nagyszerűnek mondható 2. helyen végzett. Sőt,
a megyei egyéni bajnok is csapatunkból került
ki Gyulai Ferenc személyében, míg a női egyéni
bajnok is csapatunk tagja, Szabó Tiborné lett!
A tavaly újjáélesztett hagyományt folytatva, idén
is megrendezzük a Pátka Kupa Nyílt, egyéni
nevezéses horgászversenyt. A verseny időpontja
2013. 08. 17-e, szombat. A helyszín a Pátkaivíztározó gátőr-ház előtti partszakasza lesz.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Hedlicska Károly, elnök

Résztvevők: A versenyre bárki nevezhet, aki a 2013-as évre
érvényes horgászjeggyel rendelkezik.
NEVEZÉSI DÍJ: 3000.- 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! Maximum 50 fő fér el a horgászhelyeken,
ezért csak az első 50 nevezést tudjuk elfogadni!
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2013. AUGUSZTUS 15.
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

NYUGDÍJAS HÍRADÓ
Februárban egy nagyon hasznos, vetítéssel egybekötött rendőrségi tájékoztatót hallgattunk meg az egyre jobban
szaporodó idősek ellen elkövetett bűncselekményekről. Az előadás kiegészült a Székesfehérvári Áldozatsegítő
Központ tájékoztatójával arról, hogy hová fordulhatunk segítségért, ha már esetleg áldozattá váltunk.
A tél óta két vetélkedőnk is volt, amelyeken mindig nagyon jó a hangulat, egészséges versenyszellem alakul ki, és
emellett még ismereteinket is tovább bővíthetjük.
Megemlékeztünk elhunyt klubtársunkról, a mindenki által tisztelt és szeretett id. Hollósi Dezsőről, aki oly sokat
tett a község kulturális életéért, és a pátkai gyerekekért. Emlékét örökre megőrizzük!
Tartottunk nótaestet, próbálunk hangzásban is összecsiszolódni egy kicsit. Szokás szerint megtartottuk a húsvéti
locsolkodást a locsolóvers versennyel, és anyák napján szép köszöntőket hallottunk.
Legutóbb a szokásos bográcsozást meg sem kíséreltük a tó partján megtartani a szeszélyes időjárás miatt. Milyen
jól tettük! Még időben be tudtunk menekülni a kultúrházba a felhőszakadás előtt, hogy ott fejezzük be a finom
gulyást. Mellé sült hal, lángos és sok pogácsa, valamint sütemény is került. Sőt, Székesfehérvárról érkezett
hozzánk egy kiváló citerás, aki a jó hangulatról gondoskodott!
Nem unatkoztunk eddig sem és garantáltan nem fog unatkozni az sem, aki ezután kapcsolódik be a klubéletbe!
Benke Dénesné, klubvezető helyettes
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A CSEMETEKERT TAGÓVODA HÍREI
A szeptemberi tanévkezdés előtt múlt nyáron sikerült
az óvoda udvarán a járdát felújítani és egy automata
mosógépet vásárolni.
A járdaépítésnél segített
Gerencsér László és Ferenczi János, köszönjük!
Az előző tanévet 45 gyermekkel kezdtük, jelenleg pedig
53 gyermek jár az óvodába. Év elején több 2,5 éves
gyermeket is fel tudtunk venni, akiknek az édesanyja
visszament dolgozni, ezzel is segítve a munkába
állásukat.
Szeptemberben nyolc óvodásunk kezdi el az iskolát:
Góger Csenge, Gyenei Eszter, Hendlein Ádám, Horváth
Vivien, Jádi Barnabás, Kósa Marcell, Sinka Erzsébet és
Varga Liza. Sok sikert kívánunk nekik általános iskolai
tanulmányaikhoz!
Elköszönünk két szülői munkaközösségi tagtól is:
Lázár Líviától és Gyeneiné Zaka Ritától, aki SZMK
elnök is volt. Köszönjük az eddigi munkájukat, külön
köszönöm
az
SZMK
elnök
többéves
aktív
hozzájárulását az óvodai élethez!
Az udvar játszótér felülvizsgálata során sajnos több
játék nem felelt meg a jelenlegi szabványnak, ezért
azokat el kellett távolítani. Igyekszünk ezeket pótolni,
de az anyagi lehetőségeink szűkösek.
Nánási László szülőnek szeretném megköszönni a
segítségét, hogy hozzájárult egy balesetveszélyes
helyzet gyors elhárításához: eszközt, alkatrészt hozva
szakszerűen megoldotta a problémánkat. László Tünde

szülő pedig 30 darab törölközőt ajándékozott a
gyerekeknek. Köszönjük a felajánlásokat (gyümölcsök,
zöldségek,
játékjavítás,
sütemények,
önkéntes
munkák): Mohácsi Béláné, ANDI Boltja, dr. Mráz
Jánosné és Oláh Lajos részéről.
Az év során több programot is megvalósítottunk,
amelyekben a szülők is közreműködtek.
Ősszel a Tolnai úti Általános Iskola tartott művészeti
kiállítást óvodánkban, karácsonykor pedig mi látogattunk el hozzájuk. A tanévben két alkalommal szerveztünk zenés meseelőadást a gyerekeknek. A nagycsoportosokat elvittük a székesfehérvári tűzoltóságra, amíg a
kicsik Németh Ádámék otthonába nyerhettek betekintést. Nagy szeretettel fogadtak, sokféle háziállatot
mutattak náluk, majd megvendégeltek bennünket
süteménnyel, üdítővel. Ádám dédnagymamájától,
Brunnerné Marika nénitől egy verset is tanultunk,
melyet tovább szeretnék adni, hogy mások is
megismerhessék:
Búbos tyúkom ide hallgass,
kiskertemben ne kapargass.
Ha kivájod a virágot, lábas tyúkom majd megbánod!
Megkergetlek, meg is foglak, vasfazékba beleduglak.
Megkopasztlak gonosz pára, meg is eszlek vacsorára!
Laborcáné Tatai Anikó, tagintézmény vezető

A PÁTKAI CSEMETEKERT ÓVODA GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY HÍREI
A civil szervezetek működését szabályozó törvény
változása miatt alapítványunk működését felül kellett
vizsgálni.
2012-től már kettős könyvelést kell
vezetnünk, ami könyvelő alkalmazását igényli.
A közhasznúsági jelentés formanyomtatványa is
kibővült, így terjedelmi korlátok miatt itt az újságban
nem tudjuk megjelentetni, de a http://www.patka.hu
honlapon a civil szervezetek menüpontban, valamint az
önkormányzati hirdetőtáblán a beszámoló teljes terjedelmében megtekinthető.
A helyi civil szervezetek összefogásával sikerült gazdag
programot biztosítani gyermekeinknek a tanév során:
•
nyugdíjasok köszöntése,
•
Márton napi játszóház,
•
karácsonyi műsor, „Mindenki Karácsonya”,
•
farsang,
•
túranap,
•
gyermeknap,
•
rajzverseny,
•
kirándulás a veszprémi állatkertbe.
A nyugdíjas klub részéről Gács János öltözött be
„Mikulás bácsinak” az óvodai ünnepségünkön,
karácsonyra pedig ajándékkal leptek meg bennünket.
A gyermeknapon Erdélyi Béláné Marika néni a játszóházban kézműves foglalkozást vezetett. Községünk
néptáncosai igényes bemutatót, majd rövid táncházat
tartottak a gyermeknapon, amelybe a gyermekek
örömmel kapcsolódtak be.
Az idei túranapra sok szülő, nagyszülő és testvér jött
el, nagyon örülünk, hogy egyre népszerűbb ez a programunk. Köszönetet szeretnék mondani a lovasprogramért: Végh Tibornak és Bódogh Viktornak a kocsikázás, valamint Horog Istvánnak a lovak biztosításáért.
Külön elkerített részben várták a lovagolni szeretőket,
volt póni- és kutyasimogatás.

Mindezért köszönet: Vastag Zoltánnak, Vastag
Zoltánnénak, Májer Róbertnek, Sipos Erikának,
Horesta Dominikának, Kántor Elizabetnek, Szabó
Tímeának, Smith Henriettának és Kell Alexandrának.
Az ételek elkészítésében és a szervezésben sok szülő
részt vett, a főszakács Oláh Lajos volt. A túranap
lebonyolításához a Pátkai Önkormányzattól pályázaton
nyertünk 50.000.-Ft-ot, ezúton is köszönjük!
Alapítványunk minden évben pályázik az
ALCOA
Bravó programra. Az idén ifj. Gyenei Lajos vállalta,
hogy munkatársaival lefesti az udvari játékokat, mellyel
320.000.-Ft összegű támogatáshoz juttatták alapítványunkat. Köszönjük!
Az 1%-os felajánlásokat több éve gyűjtjük, ezért idén
lehetővé válik, hogy egy nagyobb értékű kerti játékot
vásároljunk az óvodásoknak. Az eszközbeszerzést
ősszel szeretnénk lebonyolítani, s egyben köszönetet
mondunk mindazoknak, akik eddig támogatták adójuk
1%-ával alapítványunkat.
Rajzpályázatunkon meseillusztráció készítésével az
alábbi gyermekek nyertek, két korcsoportban:
1. helyezett: Lengyel Csenge, Jádi Barnabás
2. helyezett: Lánczos Botond, Gyenei Eszter
3. helyezett: Lakatos Stella, Todorov Nikolett
Gratulálunk a nyerteseknek!
Sokat segít alapítványunk működtetésében polgármesterünk, Nagy Dániel - bármilyen kéréssel fordulok
hozzá, mindig segítőkész! Alapítványunkat továbbá sok
önkéntes is segíti munkájával, ezúton is köszönjük
mindannyiuknak!
Befejezésül mindenkinek kellemes pihenést kívánok a
nyárra!
Laborcáné Tatai Anikó, kuratóriumi elnök
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PÁTKA ÉS A TERMÉSZET II. - VÁNDOROK ÉS RITKA VENDÉGEK
Hazánkban eddig kicsivel több mint 400 madárfaj fordult elő bizonyítottan. Csoportosításuk egyik kézenfekvő módja a
madarak éves mozgalma alapján történik. Környékünkön is szép számmal fészkel az egerészölyv, amely egész évben a
mezőgazdasági területek, gyepek, fásítások mozaikos élőhelyén tartózkodik, azaz állandó. A gólya az egyik legismertebb
költöző madarunk, a gyerekek is tudják, hogy bár nálunk neveli fiókáit, a telet Afrikában tölti. A Kárpát-medence
szerencsés elhelyezkedése folytán igen sok olyan madárnak nyújt átmeneti szállást, melyek tőlünk északabbra költenek
és a telet délebbre töltik. Ha a Pátkai-víztározón iszapos zátonyok bukkannak fel, sok kistestű partimadár látható rajtuk.
Ezek a cankók, partfutók csak átvonulóban vannak; a hazai vizes élőhelyek védelme többek között az ő érdeküket is
szolgálja. Néhány északi madárnak a mi téli éghajlatunk már kellemesen enyhe. Ezek a telelők csak ősztől tavaszig
figyelhetők meg nálunk: ilyen a víztározón gyakori viharsirály vagy a dűlőutak menti bokrokon ücsörgő nagy őrgébics.
Van még egy madárcsoport, a ritka vendégek, amelynek tagjai az átlagember számára szinte ismeretlenek, ugyanakkor a
madarászokat különös szívdobogás keríti hatalmába, ha rájuk gondolnak. Minden madármegfigyelő álma, hogy kedvenc
területén egy valódi ritkaságot vegyen észre: olyan madarat, amit Magyarországon csak elvétve láttak. Tavaly nyár végén
például a „szomszédba”, a Csákvári-rétre gyűltek a madárbarátok, hogy egy hazánkban korábban nem észlelt ragadozót,
a kuhit megcsodáljanak.
Azóta viszont már Pátka is büszkélkedhet ritka madárral. Ha valaki idén
február 17. és 20. között horgászott vagy sétált a pátkai gátőrház környékén,
egész biztosan látott legalább öt-hat vadidegen embert, akik állványos távcsővel
kémlelték a víztározó madarait. A Pátkai Hírek márciusi számában bőven
ejtettem szót a víztározón látható sirályokról, és csak a lapzártán múlt, hogy a
tó eddigi legnagyobb madártani szenzációjáról a mostani számban adjak hírt: a
víztározón tanyázó sirálytömegben egy sarki sirály bukkant fel. Ennek a
sarkvidéki ritkaságnak ez csupán a második bizonyított magyar megfigyelése
volt! Elég valószínű, hogy a hazai madarásztársadalom még évekig
összekapcsolja Pátka nevét a sarki sirállyal. A madár hírére ideérkező lelkes
megfigyelők közül a legtöbben még sosem jártak erre, őket nem csak a ritka
A kecses röptű kormos szerkő
madárfaj, hanem a tó többi érdekessége is lenyűgözte.
Egy néhány évvel ezelőtti francia természetfilm gyönyörű mottója szerint „a
vándormadarak ígérete a visszatérés”. Ennek a mondatnak a szívszorongató
igazságát élhettük át az idei emlékezetes március során. Akik március 14-én
valamelyik autópályán rekedtek, biztosan a hatalmas hófúvást jegyzik meg, ám a
természetjárók, gazdálkodók, kertészkedők számára a március 25-27. közötti
havazás volt a döbbenetesebb. Jómagam 26-án órákon át gázoltam a hóban
Fehérvárról a Páskomba és vissza. A hómező fölött mezei pacsirta, az
erdőszéleken fekete rigó énekelt, az Árpád köz egyik kertjében búbosbankát
láttam; ezt a költöző madarat eddig el sem tudtam képzelni havas körülmények
között. A víztározó gátján haladva százával figyeltem meg vörösbegyeket, énekes
rigókat, házi rozsdafarkúakat, cigánycsukokat. A parton a hullámoknak
köszönhetően volt néhány centiméter széles hómentes sáv, így az amúgy
A kis kócsag a velencei-tavi
vizekhez egyáltalán nem vonzódó énekesmadarak itt csoportosultak, hogy a víz
nádasokból látogat el a Pátkaiáltal kimosott magvakkal táplálkozzanak. A havas napokon a pátkai
víztározóra
gólyapárnak még csak az egyik tagja érkezett meg, ő a Kábel-gátnál, az
övcsatorna jégmentes szakaszán vadászgatott. A madarak nem hallgatják az időjárásjelentést, nekik az ösztöneik jelzik az
indulás idejét. Ha pedig ilyen váratlan időjárás köszönt be, a tollas vándorok már nem fordulnak vissza, hanem minden
találékonyságukat összeszedve megpróbálják átvészelni a nehéz napokat… Tehát ami nekünk múló bosszúság („Mikor
lehet rámenni a földre? Mi lesz az elvetett borsóval? Hányszor kell még havat lapátolni?”), az több ezer nem elég erős vagy
rátermett madár életébe kerülhet. Szerencsére a környékünkön ilyet nem észleltem, de az ország más részeiről bizony
tömeges madárpusztulásról jöttek a hírek.
A hideg napok elmúltával aztán helyreállt a természet rendje. Eltűnt a határból a kékes rétihéja, a gatyás ölyv, és kissé
megcsúszva ugyan, de a megszokott sorrendben érkeztek meg költöző madaraink. Közülük sokat inkább csak a hangjáról
vehet észre az effélére fogékony természetjáró. Sűrű csalitosokban, erdőkben dalol a barátposzáta és a csodálatos énekű
fülemüle, nyárfatelepítésekből flótázik a sárgarigó, a két víztározó közötti füzesben zizeg rovarszerű hangján a berki
tücsökmadár, az övcsatornában foltos nádiposzáta énekel, a Pátkai-víztározó és a horgásztó nádbokrai pedig nagyobb
testű rokona, a nádirigó jellegzetes dalától hangosak. Ahol pedig nádirigó énekel, ott kakukkszó is hallik: a tojását más
madarak fészkébe csempésző kakukk egyik jellegzetes gazdamadara a nádirigó.
A víztározón más, nem ennyire kellemes hangú, de igen mutatós külsejű madarak is fészkelnek. A réti zónában melengeti
tojásait a tőkés réce, a nádban épít fészket a szárcsa, a nyári lúd, a bütykös hattyú, a szürke gém és a barna rétihéja. A
búbos vöcsök tutajfészke a víz tetején úszik néhány szál növényhez „horgonyozva”. A Velencei-tóról táplálkozni látogat ide
három fokozottan védett hófehér madarunk: a kanalasgém, a kis kócsag és a nagy kócsag, utóbbi a magyar
természetvédelem címermadara. Repülő- vagy vízi rovarok érdeklik a kecses röptű kormos szerkőt, apró halakkal
táplálkozik a küszvágó csér. Minden madár körében nagy riadalmat okoz, ha a hatalmas rétisas bukkan fel a légtérben. A
Pátkai-víztározó mindannyiuk számára kiemelkedő jelentőségű.
Egyik legkésőbb érkező vándormadarunk a színpompás gyurgyalag, amely idén az internetes szavazás eredményeként az
ÉV MADARA kitüntető cím birtokosa. Pátka környékén szerencsére több helyen találkozhatunk ezzel a fokozottan védett
madárral, a lovasberényi Kazal-hegy löszletörésében például egészen népes telepe van. Bár gyakran ráfogják, hogy
pusztítja a méheket, valójában nagyon sokféle más repülő rovart is elkap, táplálékában szitakötők, lepkék,
szárnyashangyák, kabócák, kérészek is vannak, nem beszélve darazsakról és vadméh-fajokról. Vigyázzunk hát ezekre a
trópusi külsejű madarakra, hogy vidám bugyborékoló hangjukban még sokáig gyönyörködhessünk.
Kovács Gergely Károly
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MEGHÍVÓ
A pátkai Római Katolikus Templom védőszentjének, Szent Annának a tiszteletére 2013. július 27-én 21 órai
kezdettel jótékonysági Karitász-bált tartunk. A belépés díjtalan, de adományokat elfogadunk, melyet rászoruló családok
gyermekeinek beiskolázására fogunk fordítani.
Asztalfoglalás Demeter Zoltánnál a 06/30/652-6226-os,
vagy Demeterné Kovács Anikónál a 06/20/442-5130-as telefonszámon.
Tombola felajánlásokat szívesen fogadunk!
Templomunk búcsúnapja alkalmából az ünnepi szentmise július 28-án 11:30-kor lesz.
Szeretettel várunk mindenkit!
Pátkai Római Katolikus Egyházközség és Szent Anna Karitászcsoport
ÁLTALÁNOS NYITVA TARTÁS: 8:00-12:00 ÉS 12:30-16:00
PÉNZFORGALMI KEZELÉS: 8:00-12:00 ÉS 12:30-15:30 ÓRA KÖZÖTT
(ÁTUTALÁSOK, MEGTAKARÍTÁSOK, KINCSTÁRI, POS, BANKI UTALVÁNY
KI- ÉS BEFIZETÉS)
HIVATALOS KÜLDEMÉNY ÁTVÉTELÉHEZ 2013. JÚLIUS 1-TŐL MIND A
POSTÁN, MIND A CÍMHELYEN SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY ÉS LAKCÍMKÁRTYA
SZÜKSÉGES!
MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!
A POSTA DOLGOZÓI

A Pátkai Hírek következő száma várhatóan 2013. október közepén jelenik meg.
Lapzárta: 2013. szeptember 23., 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!
Az alábbi reklámkiadvány Pátka Község Önkormányzata valamint a Creative Press Kft. együttműködésével készült.
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