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A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Olvasók!
Mint ahogy azt már megszokhatták, az
Önkormányzati
hírek
rovatban
rövid
tájékoztatást nyújtunk az elmúlt időszak
fontosabb
testületi
döntéseiről.
Az
összeállítás a testületi ülések jegyzőkönyvei
alapján készült. A jegyzőkönyvek teljes
terjedelmükben elérhetőek a www.patka.hu
honlapon, az Önkormányzat menüpont
Jegyzőkönyvek almenüpontjában.
A Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal
2013. I. félévi költségvetési beszámolója
A féléves elemi költségvetési beszámolási
kötelezettségének az Önkormányzat és
intézményei határidőre eleget tettek, azt a
Magyar Államkincstár befogadta.
Módosítás az eredeti előirányzathoz képest
csak a béreknél volt szükséges, mely állami
intézkedés alapján történt, kötelezően előírt
bérkompenzáció miatt. A féléves teljesítés
időarányos volt. A bér és bérjellegű
kiadásoknál
49%,
a
hozzá
tartozó
járulékoknál 50%-os a teljesítés.
A Közös Hivatal 2013. június 30-i
pénzkészlete 2.429 eFt volt.
Az 555 eFt tartalék teljes összegben a
rendelkezésre áll, az első félévben nem
történt semmilyen váratlan kiadás. Az egyéb
üzemeltetési, fenntartási költségek közé
tartozik a fénymásolók bérleti díja, a
postaköltség, a szemétszállítás, stb. Az
összes dologi kiadás 42%-os teljesültséget
mutatott félévkor.
A hivatal költségvetése és gazdálkodása az
eredeti terv szerint alakul, az adókon kívül
jelentősebb bevételek nem várhatók.
Pátka Község Önkormányzatának 2013. I.
félévi költségvetési beszámolója
Az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési
kötelezettségének
sajátosságairól:
A
költségvetés
eredeti
előirányzata:
520.541.000.-Ft
A módosított előirányzat 2013. június 30-án:
528.289.000.-Ft.
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Nyitó pénzkészlet: 2013. január 1-én: 89.564.000.-Ft.
Teljesített bevétel:196.399.00.-Ft.
Teljesített kiadás: 177.162.000.-Ft.
Záró pénzkészlet: 2013. június 30-án: 108.801.000.Ft.
A költségvetés teljesítése időarányosnak mondható. A
csatorna beruházás csúszik, ezért ezek a bevételek
később realizálódnak. A dologi kiadások is jól
ütemezettek, egyenlőre időarányosan teljesülnek.
Helyi útépítés
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Rolah Konstrukt Kft. útépítésre adott vállalkozási
ajánlatait az alábbiak szerint fogadta el:
•
Petőfi utca mart aszfalttal és emulzió
permetezéses felületzárással, 1200Ft+ÁFA/nm,
340 nm, ár: 518.160.-Ft, 2 év teljes körű
garanciával;
•
Park utca mart aszfalttal és emulzió
permetezéses
felületzárással,
1200
Ft+ÁFA/nm, 560 nm, 853.440.-Ft, 2 év teljes
körű garanciával;
•
Széchenyi utca: mart aszfaltút építése 8 cm
átlagvastagságban, 1700 Ft+ ÁFA/nm, 780nm
1.856.740.-Ft, 4 év teljes körű garanciával.
Az útfelújítás kivitelezése megtörtént, azonban sajnos
hamar kiütköztek a hibák. A vállalkozónak ezeket
jeleztük, továbbá felkértük, hogy a javításokat
garanciális kötelezettség keretében végezze el. Mivel ez
többszöri felszólításra sem történt meg, ezért bűnügyi
feljelentést
tettünk
a
jótállási
kötelezettség
elmulasztása miatt.
Pátka Község Tiszteletbeli Polgára cím
adományozásáról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a jelölő bizottság javaslata alapján megállapította, hogy
Halmi Viktória írói, kutatói munkásságával a „Codex
Pátka 820 év a hegyek lábánál” című könyv elkészítése
során a falu jó hírét az ország határain belül és azon túl
is különös hatékonysággal erősítette. Ezért az
elismerés, ragaszkodás, és a tisztelet legméltóbb
kifejezéseképpen Pátka Község Önkormányzata a
„Pátka Község Tiszteletbeli Polgára” címet adományozta
számára. A díj átadására a 2013. augusztus 20-i
ünnepségen került sor. Ezúton is köszönjük a faluért
végzett munkáját!
A 2013. évi civil pályázatokkal kapcsolatos
módosítások
A Pátkai Katolikus Egyházközség azzal a kérelemmel
fordult a Képviselő-testület felé, hogy a zarándoklatra
elnyert pályázati összeget (30.000.-Ft) átcsoportosíthassák eszközök beszerzésére, tekintettel arra, hogy a
zarándoklat idén nem tudott megvalósulni, a közösségi
házban azonban számos eszköz beszerzése szükségessé
vált.
Hasonló kérést jelentett be a DISE-Pátka is, ők az
eszközbeszerzésen
belül
kértek
átcsoportosítást.
A testület a kérelmeket megtárgyalta, és mindkét
esetben engedélyezte, hogy az elnyert összegeket
eszközvásárlásra fordítsák a szervezetek, tekintettel
arra, hogy így is megfeleltek a pályázati kiírásnak.
A Pátka Naperőmű Nonprofit Kft. létrehozása
Szarvas
Tibor
projektmenedzser
naperőmű
létesítésének a lehetőségével kereste meg a pátkai
Képviselő-testületet. A koncepció szerint a Kft. egy 89000 m2-es területet bérelne Pátkán. A Pátka
Naperőmű Nonprofit Kft-ben a Pátkai Önkormányzat
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25%-ban lenne tulajdonos, 75%-ot pedig befektetők
biztosítanának. A Kft. önálló jogi személyként egy idén
októberben megnyílt KEOP (uniós támogatással
megvalósuló Környezet és Energia Operatív Program)
pályázaton indul. A pályázat lehívásához önerőt a
tulajdoni hányad alapján adnának, vagyis amennyiben
a létrejövő cégben az Önkormányzat legalább 25%-ban
tulajdonos, akkor a legmagasabb támogatási arány
(85%) érhető el a pályázaton. A fennmaradó önerőt nem
az
Önkormányzatnak,
hanem
a
cég
többi
befektetőjének kell biztosítania, sőt, a pályázati kiírás
szerint az Önkormányzat nem nyújthat egyéb anyagi
támogatást.
A naperőmű teljesítménye max. 499 kW lehet, ez a felső
határ. A megtermelt villamos energia a tervek szerint
550 ezer kWh lenne évente. A naperőmű csatlakozási
pontján betáplálnák az E-on hálózatába a villamos
energiát, majd az Önkormányzat által működtetett
elektromos
fogyasztói
vételezési
pontokon
lévő
villanyórák fogyasztásaiból az E-on jóváírná a
naperőmű által megtermelt villamos energiának
megfelelő fogyasztást. Egyszerűbben: a naperőmű által
megtermelt villamos energia mennyiségének megfelelő
fogyasztásig nem kellene Pátka Önkormányzatának
áramdíjat fizetnie!
Abban az esetben, ha Pátka nem fogyaszt 550 ezer kWh
mennyiséget évente, bevonhatóak lennének egyéb
Önkormányzatok is. Ebben az esetben is Pátkán épülne
fel a naperőmű park, és Pátka kapná az iparűzési adót
és
az
osztalékot,
a
többi
Önkormányzat
a
villanyszámla-csökkentés lehetőségét élvezné.
Kérdésként merülhet fel, hogy a fent leírtak milyen
kockázatokkal járnak? Az Önkormányzati önerő (mint
alapítási tőke) a cég számláján marad az engedélyezés
megkezdődéséig. Ha az első pályázaton esetleg nem
nyer a projekt, akkor a jövő tavasszal is várhatóan lesz
új pályázati kör, amelyen ismét lehet indulni.
A
Képviselő-testület
a
kérdést
megvitatta
és
felhatalmazta a Polgármestert, hogy az előterjesztett
társasági szerződés szerint Pátka Önkormányzata 25 %
tulajdonrésszel (250.000.-Ft-tal) vegyen részt a Pátka
Naperőmű Nonprofit Kft. megalapításában, és képviselje
az Önkormányzatot a társaságban. A Képviselő-testület
hozzájárult
a
Pátka
névhasználathoz
a
Kft
megnevezésében. A testület a Pátka Naperőmű
Nonprofit Kft. felügyelő bizottságába az Önkormányzat
részéről Buda József és Gerencsér Attila személyeket
jelöli. A testület felhatalmazta továbbá a Polgármestert,
hogy sikeres pályázás esetén a Pátka Naperőmű
Nonprofit Kft-vel megállapodásban rögzítse, hogy a
község éves elektromos energia felhasználása a
megépítésre kerülő naperőmű kb. 550 ezer kWh éves
termelése terhére kerüljön az áramszolgáltatónál
elszámolásra.
Pátka
község
Önkormányzata
a
megvalósításhoz sem vagyoni, sem pénzügyi garanciát
nem nyújt. A testület a költségvetés tartalék keretének
a terhére 250.000.- forintot átcsoportosított a cég
bejegyzéséhez.
Pályázati hírek
Pályázati lehetőség a művelődési ház felújítására
Új támogatási ablak nyílt a LEADER pályázat keretében
vidéki alapszolgáltatások fejlesztésére. Mivel az
Önkormányzatnak és számos más helyi civil szerveznek
is van futó LEADER projektje, a Pátka Sportkör tudna
pályázni a művelődési ház felújítására. A pályázat
100%-os támogatási intenzitású, de a statisztikai
szerkezet cseréjét nem támogatják, így ezt az
Önkormányzatnak
kellene
megvalósítania.
Az
elnyerhető 25 millió forintos pályázati forráshoz képest
ez
3
millió
forintos
terhet
jelentene
az
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Önkormányzatnak, viszont cserébe a teljes művelődési
ház megújulhatna. Mindezek alapján a testület feladatellátási megállapodást kötött a Pátka Sportkörrel és
hozzájárult ahhoz, hogy az pályázatot nyújtson be a
Pátka Vak Bottyán tér 2. szám alatti művelődési ház
felújítsa és átalakítása érdekében.
Sikeres pályázat esetén a Pátka Sportkör a működtetési
időszak végéig biztosítja az ingatlan feladatellátási
szerződésben fogalmazott célokra történő használatát.
Amennyiben a pályázat nyer, akkor a művelődési ház
tetőszerkezet felújításához az Önkormányzat saját
keretéből forrást biztosít.
Játszótér és kerékpáros pihenőhely pályázat
Megérkezett az építési engedély, így a beruházás még a
tél beállta előtt megkezdődik a Temető utca jobb
oldalán, elsőként a kerékpáros pihenő kialakításával. A
játszótéri játékok beépítésére tavasszal az alábbi
játékok beszerzésével kerül majd sor: füles kutya rugós
játék, madárfészek hinta, mérleghinta, kombinált
csúszda, 3 részes hinta.
A Nepomuki Szent János szobor restaurálására és a
templomkert rendezésére megnyert pályázat
Megkezdődtek a terepmunkák a templom előtt, a régi
kerítéselemek, és a szobor elszállítása is került a
restaurátor műtermébe.
Szociális célú tűzifa pályázat
2013-ban az 57/2013.(X.4.) BM rendelet alapján ismét
lehetőség nyílt a helyi Önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás
benyújtására. Pátka község Önkormányzata esetében a
támogatás mértéke: kemény lombos fafajta esetén
12 000
Ft/erdei
m3+ÁFA.
A
támogatás
felhasználásának a feltétele a támogatáson felül
kemény lombos fafajta esetén 2 000 Ft/erdei m3+ÁFA
mértékű önrész vállalása.
A fa beszerezése a tavalyi évi gyakorlathoz hasonlóan a
Lovasberényi
Erdészettől
történne.
A
pályázat
benyújtásához a tavalyi tűzifa rendelet módosítása volt
szükséges, az új rendelet (15/2013. (X.15.) az alábbi fő
rendelkezéseket rögzíti:
Pátka
Község
Önkormányzata
térítésmentesen,
természetbeni juttatásként tűzifát biztosít.
A tűzifa támogatás szociális rászorultság alapján
adható az alábbi szempontok valamelyikének megfelelő
jogosultak részére:
•
aktív korúak ellátásában részesülőknek,
•
időskorúak járadékában részesülőknek,
•
adósságkezelési
támogatáshoz
kapcsolódó
adósságcsökkentési támogatásban részesülőknek,
•
lakásfenntartási
támogatásban
részesülőknek,
illetve
•
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket
nevelő családoknak.
A támogatási kérelmet írásban kell benyújtani az
Önkormányzathoz.
A
támogatás
odaítéléséről
a
Képviselő-testület
határozatban dönt.
Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa adható.
A rendelet elfogadásával egyidejűleg Pátka Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt
be
szociális
célú
tűzifavásárláshoz
kapcsolódó
kiegészítő támogatásra, a maximálisan igényelhető
62m3 keményszárú fára, valamint ezzel egyidejűleg
a pályázathoz szükséges 157.480.-Ft önrész összegét
a költségvetési tartalék terhére biztosítja.
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Bízunk benne, hogy az idei pályázatban nemcsak
a tavalyihoz hasonló csekély mennyiséget, hanem a
teljes igényelt mennyiséget megkapja a település.
Rövid hírek
Dohánybolt
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
8092 Pátka, Vak Bottyán 4. szám alatti 16 m2 területű
ingatlant bérbe adja dohánybolt céljára.
A hóeltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok
ellátásáról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatokra beadott pályázatokat, és az
alábbiak szerint döntött: az ajánlatok közül a Dobi –
Kert Kft. (8092 Pátka, József A. u. 4.) szám alatti
vállalkozó ajánlatát fogadta el.
Az óvoda létszámbővítéséről
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
engedélyezte a 2013/2014. tanévre a Ficánkoló Óvoda
Csemetekert tagóvoda csoportjaiban, hogy a felvehető
gyermekek létszámát az intézmény a törvényben
szereplő 20%-os maximális többletlehetőséggel 30 fő
létszámra bővítse.
HOFESZ részére telephely biztosítása
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
HOFESZ részére használói szerződéssel ingyenesen
használatba adja a 775. hrsz-ú, 500m2 területű
ingatlant telephely céljára. A Képviselő-testület
hozzájárul ahhoz, hogy a HOFESZ, illetve annak
tagszervezete pályázatot nyújthat be a telephely a
megjelölésével. Nyertes pályázat esetén a működtetés
végéig a szervezetet megilleti a használat joga.
Kulturális közfoglalkoztatás
Pályázat keretében a helyi Önkormányzatnak egy fő
felvételére nyílik lehetősége, fél év időtartamra
kulturális közfoglalkoztatásra.
A
Tatabányai
Gyémánt
Fürdőben
történő
kedvezményes belépőjegy vásárlási lehetőségről
A testület elfogadta a Tatabányai Gyémánt Fürdő
ajánlatát, melynek értelmében az uszodabelépő 400.Ft/fő, az élményfürdő és a strandfürdő belépő pedig
900.-Ft/fő áron vásárolható meg elővételben (a teljes ár
egyébként 1000.-Ft, ill. 2650.-Ft). A kedvezményes
elővételi jegyeket a hivatalon keresztül lehet
megrendelni!
Összeállította: dr. Dávid-Nagy Krisztina

Tisztelt Pátkai
Lakosok!
Áldott, békés
Karácsonyt, és
sikerekben gazdag,
boldog újévet
kívánunk!
Pátka Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete és
a Hivatal munkatársai
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PIACRA LÉPETT A PIAC SZÖVETKEZET!
A Pátka Község Önkormányzata által alapított Pátkai Piac Szövetkezet májusi megalakulása óta jelentős
eredményeket ért el Pátkán és a térség több településén egyaránt. Az eredmények nem a látványra, hanem a sok
tekintetben háttérmunkának tűnő gazdálkodási és racionális együtthatók kihasználására szolgálnak. Pátka
lakosai is haszonélvezői több beruházásnak, melyben közreműködött a cég: a közintézményi és magánszemélyek
által igénybe vett csatornabekötések, a településen folyó közintézmények megújulásai, a közterületek fejlesztései
nagyrészt a gazdaságos megoldást és többségében helyieket alkalmazó vállalkozások részvételével valósultak meg.
A Polgármester Úr és a Képviselő-testület kérésének megfelelően a helyi erőket igyekszünk a folyamatban lévő és az
elkövetkező beruházásokba is bevonni!
A szervezet gazdálkodása stabil lábakon áll: piaci nyitásunk a széles tevékenységi körökben is megmutatkozik.
Ennek megfelelően megrendelői körünk is széles: dolgoztunk már helyi magánszemélyeknek, helyi
vállalkozásoknak, egyházközségeknek, környékbeli lakosoknak és szervezeteknek csakúgy, mint Zámoly, Csákvár,
Székesfehérvár, Csákberény és Baracska Önkormányzatainak is, ezáltal is reklámozva Pátkát.
Örömmel tapasztaltuk, hogy a lakosság részéről nagy érdeklődés övezi a termelői piac kialakításának szándékát.
Mivel ezt a szolgáltatást magas színvonalon és jogszerű keretek között érdemes csak elindítani, így ez az örvendetes
esemény a 2014-es évben valósul meg. A széles spektrum más területeit: ingatlanok gondozását, ingatlanértékesítésekben közvetítői és marketing közreműködést, üzleti és gazdálkodási-jogi tanácsadást, szervezési és
reklám szervezéseket, helyi termelői késztermékek promócióját és közvetítését, rendezvényszervezési és
szolgáltatási feladatokat, oktatási és oktatást kiegészítő feladatokat, valamint tervezési és projekt-menedzselési
feladatokat is ellátunk jelenleg. Bízom benne, hogy elérhetőségeinken keresztül a településről is egyre többen
veszik igénybe szolgáltatásainkat, illetve a Pátka határain átnyúló tevékenységünk révén a jelenlegi alkalmazotti
kört bővítve újabb munkahelyeket tudunk a jövőben létrehozni.
A "Szövetkezésben az erő" személyes megtapasztalásához, szolgáltatásaink megrendeléséhez, a kapcsolatfelvételre
jó szívvel ajánlom a piac@patka.hu e-mailcímünket, illetve elérhetőek vagyunk a 22/580-506 telefonszám 105-ös
mellékét tárcsázva is!
Keressenek minket bizalommal, Önökért dolgozunk!
Kunstár Béla - ügyvezető elnök, Pátkai Piac Szövetkezet
OLCSÓBB LETT A SZEMÉTSZÁLLÍTÁS?
A Fejér Megyei Hírlap szeptember 7-i számában volt
olvasható a fenti címmel (kérdőjel nélkül) egy írás.
Ennek kapcsán érdekes dolgok kerülnek felszínre a
szakavatott olvasó számára. Fehérvár polgármestere
kijelenti, hogy az árak a 2010-es szintre csökkennek, és
2014-ben is ott maradnak. Ez jó és örömteli! Persze jó
lenne, ha ez a csekkeken is megjelenne! Mert igazából
ezt írják: „a szemétszállítás díja nem haladhatja meg a
2012. április 14-én alkalmazott díj legfeljebb 4,2%
százalékkal megemelt összegének 90 százalékát”.
Nálunk mi a helyzet? Az idén április 16-án általam
feladott díj 5.625.-Ft. Tehát, mivel áprilisban már egy
4,2% emelt díjat fizettünk, szerintem így nagyjából
5.200 Ft lehet a negyedéves díj. Majd meglátjuk!
A Depónia eredményére jellemző, hogy 200 milliós
osztalékot fizet az Önkormányzatnak, tehát jó döntés
volt a visszavásárlás! De akkor mekkora is volt a
haszon, a nyereség, amit mi finanszíroztunk? És kiktől
vásárolták vissza, mennyiért? Hogy került oda? S ott
évek alatt mekkora hasznot hozott? Mekkora hasznot
csináltak a pénzünkből? Jézusom, hát mi folyik itt?
Még jó hogy nem látjuk tisztán, mert talán fegyverért
kiáltanánk! És ez csak egyetlen ügy.
Érdekes a cég igazgatójának megszólalása is, aki persze
nem mer a rezsicsökkentés ellen szólni, hiszen a fő
tulajdonos városvezetés ellen ki is merne szólni? De
azért kijelenti: „Ugyanakkor azt is elismerte, a
díjcsökkentés okozta bevételkiesés miatt egyfajta
állami-Önkormányzati
kompenzációs
rendszer
kidolgozása fontos a következő hónapokban, hogy
2015-ben se legyen gond a szemétszállító cégek
gazdálkodásával”. Na kérem, itt a lényeg, itt bújik ki a
szög a zsákból. Vagyis nem merünk a széllel szemben…

- de a veszteségünket tessék kifizetni! Mert mi nem
akarunk, vagy nem tudunk - hatékonyan dolgozni?
Akkor most mi van? Abból a közpénzből kérnek, amit
mi az adóforintjainkból fizetünk! Mert az állam vagy az
Önkormányzat csak a mi adóforintjainkból tud adni!
Amit nyerünk a vámnál, elveszítjük a révnél. És ez a
baj az egész rezsicsökkentéssel, vagyis félő, hogy nincs
mögötte fedezet! Csak üres lózung. Nagyon jó, hogy
olcsóbb a gáz, de hogy lehet, hogy amikor a kőolaj ára
emelkedik, a gáz ára csökken? S mindeközben a
kártyahasználat díja nő, a mobiltelefonálás díja nő, ha
van megtakarításod, jön a kamatadó, Európában itt a
legnagyobb az ÁFA. Vagyis az egyik helyen kiesett
bevételt máshol pótolni kell? Én nem látom, hogy
annyira pörögne a gazdaság! (Munkahelyek alig
vannak, a fizetések pedig alacsonyak.) Kell a
szemétszállítás,
mert
belefulladnánk
a
saját
szemetünkbe, de nem aranyáron, busás haszonnal,
akkor is, ha a kukát ki sem teszem, mert épp nincs
szemetem. Vagyis az el nem végzett szolgáltatásért nem
szabadna fizetni. (De ez egy másik történet.) Valóban
más úton jár az ország 2010 óta, s talán egyszer ez
pozitívan visszaköszön, de ma még nem! Ma ez még
csak szemfényvesztés. Mi ezt többször átéltük már, azt
hittük, hogy végre jobb lesz, aztán csak kiderült, hogy
minden pusztán a hatalomért, a győzelemért történt.
Tehát hazugság volt!
Úgyhogy csak óvatosan az örömmel, mert apáink
örömeit ma mi fizetjük, s nem lenne jó, ha a mi
örömünket majd gyerekeink fizetnék meg. Tanuljunk
végre egyszer a múlt hibáiból!
Hollósi Dezső
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TISZTELT OLVASÓK!
2013 októberében a Gárdonyi Géza Községi Könyvtár rajzpályázatot hirdetett
gyerekeknek Weöres Sándor verseire. Szép számmal érkeztek rajzok a felhívásra,
amelyekből
karácsonyig
megtekinthető
kiállítás
is
nyílt
a
könyvtárban.
Gratulálok a résztvevőknek a szép rajzokhoz!
***
Tovább folytatjuk évfordulós irodalmi személyiségek bemutatását.
Mostanában kissé megfeledkeztünk egyik neves írónkról, Déry Tiborról, aki 119 évvel
ezelőtt született, jómódú polgári család gyermekeként Budapesten, 1894. október 18-án.
Édesapja ügyvéd, édesanyja gazdag osztrák család sarja volt. A Budapesti Kereskedelmi
Akadémia elvégzése (1911) után egy évet töltött nyelvtanulással St. Gallenben. 1913-tól 5
éven keresztül tisztviselőként dolgozott. Ezen évek alatt főleg írással foglalkozott. Lia
Déry Tibor 1930 körül
című kisregényével 1917-ben az Érdekes Újság pályázatán keltett feltűnést. Ekkortól 2
éven keresztül számos verse és novellája jelent meg a Nyugatban. Az első világháború után, 1918-1919 fordulóján
tagja lett a Kommunista Pártnak, a Tanácsköztársaság ideje alatt pedig beválasztották az Írói Direktóriumba. A
Tanácsköztársaság bukását követően letartóztatták. Szabadulása után megházasodott. Később közösen az
emigrációt választották.
Először Bécsben, majd Bajorországban élt. 1924-ben Párizsban telepedett le, majd 1926-ban az olaszországi
Perugiában, ahol megírta Az óriáscsecsemő című művét, amely a magyar avantgárd egyik kiemelkedő darabja.
1926-ban visszatért Budapestre, de a későbbiekben is sokat utazott külföldre hónapokra, vagy akár évekre is.
1934-ben Bécsben részt vett a Schutzbund felkelésében, s elkezdte írni A befejezetlen mondat című háromkötetes
regényét, amelyet 1937-ben fejezett be, de csupán csak egy évtized múlva adtak ki. Ezután kénytelen volt elhagyni
Bécset. Spanyolországba menekült, de mivel ebben az időben írásait nem közölték túl nagy számban,
műfordítással kereste meg kenyerét. Magyarország német megszállása után (1944. március 19.) bujkálni
kényszerült.
1945-ben belépett a Kommunista Pártba, és beválasztották a Magyar Írószövetség vezetőségébe. Sorban
megjelentették régebben ki nem adott műveit. A Nemzeti Színház bemutatta a Tükör című színművét.1952-ben
jelent meg a Felelet című regénye. A következő években tovább folytatta alkotómunkáját. 1956 júniusában a Petőfi
köri sajtóvitában a pártvezetést egyoldalúan bíráló felszólalása után kizárták a pártból. 1956-1957 telén a
Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány ellen lépett föl, ezért 1957-ben kilencévi börtönbüntetésre ítélték. Büntetését
1961-ben felfüggesztették, majd teljes amnesztiát kapott. 1963-ban novellagyűjteménnyel (Szerelem) tért vissza az
irodalmi életbe. A nyarakat a balatonfüredi Tamás-hegyi házában töltötte. Itt készült róla a Magyar Televízió 1977ben sugárzott műsora. 1977. augusztus 18-án hunyt el Budapesten. Tiszteletére létrehozták a Déry Tibor-díjat,
amit először 1984-ben adtak át.
Művei a teljesség igénye nélkül: Az óriáscsecsemő (1926),A befejezetlen mondat – 1937. (ekkora lett kész művével;
1947-ben adta ki), Tükör – 1947. március 21.,A tanúk (1948), Felelet (1950-1952), Simon Menyhért születése (
1953), Talpsimogató (1954), Ló meg az öregasszony (1955), Niki. Egy kutya története (1956), Szerelem (1956), G. A.
úr X-ben (1964), A kiközösítő (1966), Ítélet nincs (1969), A napok hordaléka (1972), Kedves bópeer… (1973), Újabb
napok hordaléka (1975), A félfülű (1975), Kyvagiokén? (1976).
A „Képzelt riport egy amerikai pop-fesztiválról” című művéből Adamis Anna szövegkönyvével és Presser Gábor
zenéjével készült musical, melyet azóta is sikerrel tűznek műsorra a színházak. „Szerelem” című novellájából Makk
Károly rendezésében film készült, melynek főszereplői: Törőcsik Mari, Darvas Lili, Darvas Iván voltak.
A Felelet és A befejezetlen mondat című regényeit szintén filmre vitték.
***
Az idei évben is sor kerül a karácsonyi játszóházra. Ennek pontos időpontjáról később tájékoztatok mindenkit. A
könyvtár a facebook-on is megtalálható!
Helt Margit, könyvtáros
PÁTKA ÉS A TERMÉSZET III. - FOLYOSÓK ÉS MENEDÉKHELYEK
Az olvasót képzeletbeli kalandra hívom. Tételezzük fel, hogy Pátka fölött helikopterek keringenek, nekünk pedig
gyalog kell eljutnunk a Vak Bottyán tértől a benzinkútig úgy, hogy a levegőből ne vegyenek minket észre. A
megoldás elég egyértelmű: a falu belsejében fák takarásában kell haladnunk, utána pedig vagy a vargahegyi kertek
felé kerülve, vagy a bekötőúton nyárfától nyárfáig futva érhetjük el az áhított célt. Ijesztő ugye?
Pedig minden évben kétszer énekesmadarak százmillióinak kell ezt a stratégiát követniük, amikor a fészkelő hely
és a telelőhely közötti több ezer kilométeres utat teszik meg. Képzeljük magunkat egy nálunk is gyakori fészkelő
madár, a csilpcsalpfüzike helyébe. Madarunk a Vértes árnyas erdeiben kiköltötte fészekalját, eltelt a nyár,
beköszöntöttek az őszi napok, a füzike érzi, hogy ideje útra kelni dél felé. Apró madárka ő, könnyű zsákmánya a
karvalynak vagy a hozzánk telelni érkező kis sólyomnak, éppen ezért folyamatosan bujkálnia kell. Ősz elején,
amikor lábon áll a kukorica, könnyű dolga van. Mikor azonban a menedéket adó kukoricaföldek a kombájnok
nyomán egyik napról a másikra eltűnnek, a füzikének össze kell szednie minden ügyességét.
Pátka határában a dűlők mentét sok helyen színesítik fák, bokrok. Számunkra „csupán” üdítő színfoltot jelentenek
ezek a szántók között, a madaraknak azonban létfontosságú minden olyan fa- vagy bokorsor, erdősáv, mezsgye, de
még gazos vízelvezető árok is, ahol esetleg megbújhatnak a ragadozók elől. Nem véletlen, hogy a vonuló madarak
nem egyszer kénytelenek észak vagy dél helyett keletre vagy nyugatra tartani, ha a számukra biztonságot adó fasor
vagy árok abba az irányba halad. A füzike sem tud nyílegyenesen Afrikába menni, hiszen hol erre kanyarodik a
fasor, hol ott vesz ívet egy erdősítés, így tehát ez a néhány grammos madárka cikcakkban repül át egyik földrészről
a másikra.
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Falunk környékén több állandó vagy időszakos vízfolyás is van, a két legjelentősebb
a Rovákja-patak és a Császár-víz. E két patak tökéletesen példázza, mi is az a
ZÖLDFOLYOSÓ. Kövessük most a füzike tavaszi hazaútját, annak is a végső
szakaszát. Madárkánk szerencsésen elérte a Velencei-hegység erdeit, majd azon
átkelve Szűzvárnál találja magát. Az itt csobogó Rovákja-patak medrében sorra
nőnek a termetes fűzfák, ezeket útmutatóul használva szeli át a Pátkától keletre
levő, számára oly veszélyesen nyílt vidéket. A faluba beérve akár a kertek fái-bokrai
is elvezethetik észak felé, de még egyszerűbb, ha egészen a víztározóig, a Borosgátig repül, mert a nyugati parti erdősítéseket, a két tó közti nyárfást, majd a
Zámolyi-víztározó környéki erdőket követve kézzelfogható közelségbe kerül számára
a Vértes. A két patak medre zöldfolyosó: azaz olyan hosszan elnyúló, keskeny,
viszonylag természetes élőhely, amely vonulási útvonalként szóba jöhet a vándorló
állatfajok számára. Környékünkön a legjelentősebb zöldfolyosó a Császár-víz
Csákvár és a Velencei-tó közötti szakasza, de ugyanilyen jelentős a Velencei-tó
feleslegét a Sárvízbe vivő Dinnyés-Kajtori-csatorna, a Bakonyból a Sárrétre futó
Gaja, illetve a tőlünk keletre folyó Váli-víz, Szent László-víz vagy a Benta-patak.
Ezeket a vízfolyásokat nem csak énekesmadarak, hanem vízimadarak is követik.
A magyarság a Kárpát-medencében töltött 1100 év alatt gyökeresen átalakította a
táj képét. Az egyre gyarapodó népességnek élelem kellett, ezért vagy kivágták az
Fűzfák, bokrok nyújtanak
erdőket, hogy az állatoknak legelőjük legyen, vagy a gyepeket törték fel és földet
búvóhelyet a patak mentén
műveltek. Napjainkban szerte az országban már csak az átalakított természetet
vonuló madaraknak.
láthatjuk: erdőket, amiket már az ember ültetett, réteket, amiket kaszálnak,
vízfolyásokat, melyeknek kotort medre van. Ha valahol mégis megmaradt valamilyen ősi, természetes élőhely,
akkor az felbecsülhetetlen értéket képvisel. A jó talajadottságú, szántóföldi művelésre kiválóan alkalmas
Mezőföldön vagy a domborzati viszonyok, vagy a szeszélyes vízjárás tudta megőrizni az ilyen természetes
MENEDÉKHELYeket.
Egy ősi mocsár képét idézi a Dinnyési-fertő, amely Fejér megye egyik legjelentősebb madárparadicsoma. Nagyon
sérülékeny, mára erősen visszaszorult élőhelyek a lápok. A Zámolyi-medencében és a Sárréten is maradtak fenn
láprétek, a Császár-víz mentén pedig szobányi vagy kisebb udvarnyi területű forráslápok vannak ott, ahol a talajvíz
a felszínre bukkan. Néhol különleges növényvilágú szikesek is
megmaradtak, például Dinnyés környékén, a Velencei-tó partján
vagy Sárkeresztúr és Sárszentágota határában.
A Mezőföldet eredetileg lösztölgyesek borították, ilyenek maradtak
fenn a Velencei-hegység néhány pontján vagy Pátka és
Székesfehérvár határán, a Nagy-völgyben és a Máriamajori-erdőben.
Később a bronzkor embere földvárépítéshez vagy a legelő bővítése
miatt kivágta az erdőket, így jöttek létre az erdők helyén löszgyepek.
Vannak helyek, ahol sem a ló, sem később a traktor nem boldogult
az emelkedőkkel: nagyon szép gyepek maradtak meg szántók
szorításában Belsőbárándnál, Székesfehérvártól északra az Aszalvölgyben, a lovasberényi Kazal-hegyen, de Pátka is büszkélkedhet
löszvölggyel: ilyen a falutól északnyugatra levő Tikmony-völgy.

Löszvölgyekben talál menedékre a védett
nagyezerjófű.

A Pátka közelében levő értékes élőhelyeket a tudomány csak az utóbbi néhány évben fedezte fel. Ezek megőrzése
közös feladatunk, mert lehetőséget nyújt arra, hogy gyermekeink és unokáink lakóhelyük határában ismerhessék
meg az egyre ritkuló természeti csodákat.
Kovács Gergely Károly
ADALÉKOK PÁTKA TÖRTÉNETÉHEZ [5.]
Cikksorozatomban ötödikként olyan történelmi ténnyel
kívánok foglalkozni, mellyel eddig még senki sem
foglalkozott Pátka viszonylatában, még érintőlegesen
sem, pedig megyei szinten is komoly eredmény!
Weisz Boglárka történész középkori vásárokról szóló
kitűnő tanulmányában (Századok 144. évfolyam 2010.
évi 6. szám. 1397-1455 o.) leltem az alábbi
megdöbbentő adatra: az eddig előkerült források szerint
Fejér megyében a középkorban 9 településen
bizonyítottan tartottak vásárt. A forrásokban nevesített
települések a következők: Adony, Asszonyvására
(Sárkeresztes területén), Csákvár, Fehérvár (mai
Székesfehérvár), Jakabszállás, Martonvására (nem
elírás), Orbánszent-györgy (Hajós területén), Pátka,
Szántó (Tass határában).
A települések sorrendje a vásárok keletkezésének
időrendje szerint a következő:
Martonvására: 1092, Szántó: 1109, Fehérvár: 1154,
Asszonyvására: 1192, Pátka: 1247, Adony és Csákvár:
1433, Jakabszállás: 1481, Orbánszentgyörgy: 1520.

Mielőtt kicsit belemélyednénk abba, hogy mit is jelentett
a középkorban a vásár, tisztáznunk kell, hogy mely
napon tartották, és hogy milyen vásártípusok voltak a
középkorban?
A vásár a középkorban a kereskedelmi áruforgalom
legfőbb színtere volt. Három fajta vásártípus létezett a
vásártartás gyakoriságát tekintve a középkorban: napi
vásár (piac), heti vásár, éves vásár (másnéven
sokadalom). Napi vásárt és sokadalmat leginkább a
nagyobb települések, általában a városok tartottak. A
kisebb településekre, így Pátkára is, a heti vásár tartása
volt jellemző.
Sajnos Pátka esetében a források szerint nem maradt
fenn a heti vásár tartásának a napja. Vasárnap szavunk
eredete a vásár napja kifejezésből ered, mivel egykor e
napon tartották a vásárokat. Eleinte ez így is volt,
hiszen a Szent Istváni törvények rögzítették, hogy 10
falunak kellett egy templomot építeni, és e templomok
körül tartották a vásárokat a törvényben megjelölt
vasárnapon, amikor kötelezően meg kellett jelenni a
templomban a híveknek. Csakhogy az idő múlásával ez
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a helyzet változott, és már a XI. század közepétől más
napokon is tartottak vásárokat, így más irányból kell
megközelítenünk a kérdést, ha ki szeretnénk deríteni,
hogy melyik napon lehetett Pátkán a heti vásár.
Segítségünkre lesznek a kérdés megválaszolásában a
középkori vásártartási szabályok. Három fő szabályt kell
alaposabban szemügyre vennünk:
1, Mivel komoly kiváltságnak számított, vásárt kizárólag
királyi engedéllyel lehetett tartani.
2, A vásári mérföldjog intézménye azt jelentette, hogy
valamely
kiváltság
kizárólagos
gyakorlását
engedélyezték egy településnek, de úgy, hogy egy már
létező
vásár
védelmében
megtiltották,
hogy
meghatározott körzeten belül új vásár ugyanazon a
napon létrejöjjön. A szakirodalom szerint ez a mérföld
egy magyar mérföld volt, amely megegyezett egy
normális gyalogló ember elindulása és az első pihenője
közti távolsággal, ami kb. 11 km volt. (Tringli István
történész kutatása alapján). Ez egyfajta területi korlátot
jelentett.
3, Az adományok és a kiváltságok egy másik, már
megtörtént adomány vagy kiváltság kárára nem
válhattak. Ez az ősi jog azt jelentette, hogy azonos
tartalmú kiváltság esetén (pl: vásártartási jog) az
időbeliséget kellett figyelembe venni, vagyis a korábbi
kiváltsághoz
kellett
alkalmazkodnia
a
későbbi
kiváltságnak. Ez egyfajta időbeli korlát volt.
Lényegében új vásár úgy alakulhatott ki a középkori
Magyarországon, hogy azt a király oklevélben
engedélyezte, mintegy 11 km-en belül (magyar mérföld)
nem lehetett, és nem volt célszerű, hogy ugyanazon a
napon legyen, mint a közeli vásár, mert más vásár jogát
nem sérthette az újonnan létrejövő vásár.
Ha ezeket a szabályokat figyelembe vesszük, és a
forrásokat is alaposan átvizsgáljuk, akkor további
támpontokat kapunk arra nézve, hogy melyik napon is
lehetett a pátkai vásár.
Pátka földrajzi környezetében két települést említenek a
források, amelyek kodifikált vásártartási joggal
rendelkeztek. Egyrészt Fehérvár (a mai Székesfehérvár)
1154, itt nincs vásártartási nap megjelölve, és 1433,
amikor hétfő a vásártartás napja, valamint 1435,
amikor péntek a vásártatás napja. Másrészt Csákvár
1433, amikor szerda a vásártartás napja. Ezen kívül, ha
vesszük a szakirodalomban elfogadott elvet, miszerint a
„fiatalabb korú” kodifikált vásárok nem feltétlenül
jelentenek új vásárt, hanem a már meglevő vásárok
lejegyzését, esetleg megerősítését, akkor Fehérvár
esetében nagyot léptünk előre. Az 1154-es dátum
esetében nincs feltüntetve a vásár tartásának napja, és
az előző elv szerint nem biztos, hogy eltér a később
kodifikált hétfőtől és péntektől.
Azon azonban érdemes elgondolkodni, hogy nem
valószínű az a feltételezés, miszerint az ország
fővárosában, mint koronázó városban éppen a Szent
Istváni törvények szerint ne lett volna vasárnap vásár.
Ha
pedig
volt
vasárnap
vásár,
akkor
nagy
valószínűséggel
az
1154-es
dátum
ennek
a
vásárnapnak a lejegyzését, esetleg megerősítését
takarhatja. Ha elfogadjuk ezt a feltételezést, akkor
Fehérvár esetében három vásárnapot jelölhetünk meg:
hétfő, péntek, vasárnap.
Csákvár esetében a források szerint 1433-ban a szerda
volt a vásárnap.
Mindent
összevetve,
a
vásártartási
elvek
felhasználásával a forrásokból kiolvasható, hogy Pátkán
nagy valószínűséggel vagy kedden, vagy csütörtökön,
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esetleg szombaton kellett lennie a vásár napjának.
Azonban tovább tudjuk szűkíteni a lehetőségeket.
Az a tény, hogy a térbeli és időbeli korlátoknak
megfelelő Csákváron szerdán volt a vásár napja, további
nagy
segítséget
nyújt.
Nagy
valószínűséggel
feltételezhető, hogy a csákvári vásár napja a gazdasági
racionalitás következtében a pátkai vásár napjával
határos napon kellett, hogy legyen. Teljesen értelmetlen
szomszédos településeken úgy vásárokat tartani, hogy
azok több napos eltérést mutatnak, főleg a főváros
közvetlen közelében, ahol hetente több vásárnap is volt.
Ha ezt a megállapítást elfogadjuk, akkor a szombati nap
is kizárható, mint pátkai vásártartási nap. Már csak a
kedd és a csütörtök maradt, mint lehetséges
vásártartási nap.
Megítélésem szerint a kedd a valószínűbb nap a heti
vásár tartására Pátkán, amit az alábbiakra alapozok.
Az a tény, hogy a vásárokon nemcsak a helyi árusok,
hanem ún. „hivatásos” kereskedők is részt vettek, nem
vitatható. Sőt, a kisebb települések esetében ez
hatványozottan igaz, hiszen a helyi árusok nem túl nagy
választékot nyújthattak, különösen igaz lehet ez a
főváros árnyékában, ahol komoly „ipari” potenciál
létezett. Ezen kívül a vásár tartója, vagyis a kiváltság
birtokosa a vásárok idején a kereskedőktől vásárvámot
(egyfajta „védelmi pénzt”) és helypénzt szedhetett be. Ha
ezeket a tényeket figyelembe vesszük, a gazdasági
racionalitás azt diktálja, hogy Pátkán a keddi napon
kellett, hogy legyen a heti vásár napja. Nem valószínű,
hogy a vásárok tartói hosszabb távon lemondtak volna a
vásárok tartásából eredő haszonról (amely hasznot a
vásári vámból és a helypénzből remélhettek) csak azért,
hogy a szomszédos településen lévő vásárral megegyező
napon tartsanak vásárt.
Úgy gondolom, hogy az alábbiakban felvázolandók a
gazdasági racionalitás, és az utazó kereskedők
szempontjából alátámasztják a keddi vásártartási nap
hipotézisét.
Hétfő: heti vásár
Fehérvár (kodifikálva 1433).
Kedd: heti vásár
Pátka.
Szerda: heti vásár
Csákvár (kodifikálva 1433).
Csütörtöktől dönthetett az utazó kereskedő vagy
visszamegy Fehérvárra, ahol pénteken (kodifikálva
1435), és valószínűleg vasárnap (1154) is volt heti
vásár, és a források alapján évente legalább 5
alkalommal éves vásár (sokadalom), vagy másik
településre halad tovább.
Azon utazó kereskedő, aki Fehérvárról indult és
Fehérvárra tért vissza, de csak Csákvárig ment, akkor 5
nap is vásáron vehetett részt és közben mintegy 60 kmt tett meg oda-vissza. Abban az esetben, ha tovább
kívánt haladni más település felé, akkor is megérhette
számára az utazás. A források alapján ez különösen
igaz Esztergomra, ahol heti négy nap is tartottak heti
vásárt: péntek-szombat (1239), hétfő (1395), vasárnap
(1419). Így az utazó kereskedő Csákvárról mintegy két
nap alatt elérhetett Esztergomba, ahol hétfőig vásáron
lehetett. Ebben az esetben is heti öt nap vehetett részt
vásáron az utazó kereskedő.
Mindent összevetve Pátkán kedden lehetett a heti vásár,
mivel a gazdasági racionalitás, az utazó kereskedelem
és a vásártartási szabályok ezt a megoldást teszik a
legelfogadhatóbb feltételezésnek.
***
A következő számban a Tanácsköztársaság pátkai
eseményeiről kívánok cikket írni.
Visi Szilárd
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Pátka Gyermekeiért Egyesület 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 2.
Egyszerűsített mérleg -2012
SorTétel megnevezése
szám
A
Befektetett eszközök
B
Forgóeszközök
C
Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen
D
Saját tőke
I. Induló tőke
II. Tőkeváltozás
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény
alaptevékenységből
VI. Tárgyévi eredmény váll.
tevékenységből
E
Céltartalékok
F
Kötelezettségek
G
Passzív időbeli elhatárolások
Források összesen

Előző
év

Tárgy
év

78

134

78
78

134
134

117

78

-39

56

78

134

Közhasznú eredménykimutatás- 2012
Sorsz
ám
A
1.
a.
b.
c.
d.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B
C
D
E
F
G
H
I
J

A.
B.

Tétel megnevezése
Összes közhasznú
tevékenység bevétele
Közhasznú célú működésre
kapott támogatás
alapítótól
központi költségvetésből
helyi Önkormányzattól
egyéb
Pályázati úton elnyert
támogatás
Közhasznú tevékenységből
származó bevétel
Tagdíjból származó bevételek
Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevételei
Rendkívüli bevételek
Aktivált saját teljesítmény
értéke
Vállalkozási tevékenység
bevétele
Összes bevétel
Közhasznú tevékenység
költségei
Vállalkozási tevékenység
költségei
Összes tevékenység költségei
Adózás előtti vállalkozási
eredmény
Adófizetési kötelezettség
Tárgyévi vállalkozási
eredmény
Tárgyévi közhasznú
eredmény
Tájékoztató adatok
Személyi jellegű ráfordítások
Nyújtott támogatások

Kelt: Pátka, 2013. október 31.

Előző
év
124

Tárgy
év
114

103

101

43
60

41
60

21

13

163

58

-39
-39

56
56

-39

56

-39

56

0
0

0
0

Varga Anikó, elnök

A Pátkai Csemetekert Óvoda Gyermekeiért
Alapítvány Közleménye
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Változások a horgászatban
Az év végéhez közeledve szeretnék néhány hasznos
információt megosztani tagjainkkal és a horgászat
iránt valamilyen szintű érdeklődést tanúsító minden
olvasóval,
természetesen
főként
a
horgásztársadalmat érintő változásokat szem előtt tartva.
Azzal kezdeném, hogy ebben az évben sajnos
jelentősebben csökkent taglétszámunk, október
végéig 169 fő újította csak meg tagsági viszonyát. Ez
pontosan 20 fővel kevesebb az előző évinél. Év végéig
még van lehetőség az elmaradt tagdíjak rendezésére
gazdasági vezetőnknél, kérem éljenek a lehetőséggel!
A horgászjegyek értékesítésében bevezetésre került
SZÁK program „segítségével” a horgászattól eltiltott
személyek kiszűrésével adhattunk csak ki jegyeket.
Eleinte egy kicsit akadozott még a rendszer, de
remélhetőleg januártól már gördülékenyen fog
működni, s ehhez a technikai feltételek is
rendelkezésünkre állnak majd.
Változás történt a HOFESZ vezetésében is. A május
24-i küldött közgyűlés óta Nagy Attila személyében új
elnök irányítja a szövetséget, az ügyvezető elnöki
teendőket pedig Urfi Tamás látja el, az elnökségnek
magam is tagja vagyok. Az eddigi ügyvezető, Purgel
István, alelnökként segíti továbbra is a szövetség
munkáját, akinek ezúton is szeretném megköszönni
a
közel
két
évtizeden
keresztül
végzett
együttműködést.
Az új vezetés elképzelései kedvező változásokat
eredményezhetnek a megye horgászvizein, így a
Pátkai- víztározón is. Jó hír, hogy nem fog emelkedni
a jövő évi Pátkai - víztározóra érvényes területi jegy
ára, legalábbis e sorok írásakor, október végén még
ez így van. Lesz egy ún. kombinált jegy a HOFESZ
tagok számára 40.000.-Ft-os áron, mely a szövetség
kezelésében lévő vízterületekre vonatkozik majd
(Fehérvárcsurgói-, Pátkai- víztározó, Palotavárosi
tavak). Az ez évben bevezetésre került, egy botos éves
területi jegy megszűnik, mivel nagyon keveset
értékesítettek belőle, azonban a féléves jegyek
megmaradnak. Természetesen még végleges döntés
nincs ezekről, az csak a lapzárta utáni elnökségi
ülésen fog megszületni majd.
Jelentős változást fog eredményezni a több lépcsőben
bevezetésre kerülő, az eddigi Halászati törvényt
felváltó, 2013. évi CII. törvény a halgazdálkodásról és
a halak védelméről. Ennek jelentős része már
szeptember 1-jén érvénybe lépett, egy része 2014.
január 1-től, illetve 2014. május 1-től lesz hatályos;
érdemes átolvasni a paragrafusokat.
A jövő évben is hétfői napokon, 17 és 19 óra
között lesz lehetőség a tagsági viszony
megújítására, egészen március végéig
a régi iskola épületében.
Az első ilyen nap 2014.01.06. lesz.
Végezetül, így karácsony közeledtével mindenkinek
Szeretetteljes
Karácsonyi
Ünnepet
és
Eredményekben Gazdag Új Évet Kívánok!
Pátka, 2013. 10. 27. Hedlicska Károly, VHE elnök

A pátkai óvoda játszóterének korszerűsítése érdekében alapítványunk 1.075.000.-Ft értékben vásárolt egy
komplett kültéri játszótéri eszközt az óvodások részére.
A játékeszköz telepítését és összerakását Bolla Ferenc vállalkozó társadalmi munkában végezte el, köszönjük az
óvodások és óvodai dolgozók nevében a segítségét! A játék összerakásában Önkormányzati dolgozók is részt vettek
(Stroh Tibor, Jádi Árpád), nekik is köszönjük a munkájukat.
Laborcáné Tatai Anikó, kuratóriumi elnök
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EU ÉLELMISZERSEGÉLY PROGRAM
Kedves Pátkaiak!
Ebben az évben ismét kétszer részesül a falu élelmiszeradományban. Sajnos az ellenőrzés egyre szigorúbb, ezért
kénytelenek
vagyunk
mindenkitől
a
következő alkalommal egy nyilatkozatot
kérni. Az alábbi lista tartalmazza azokat az
A VÉDŐNŐ HÍREI
értékeket,
amelyek
létminimumnak
Kedves
Anyukák!
számítanak.
Sajnos mostanában egyre kevesebb kisgyermek jut el a
Aktív korúak háztartásai:
babaklubba. E ténynek különböző okai vannak: egyrészt az
1 felnőtt:
85.960 Ft
előző generáció felnőtt és bekerült az óvodába. Másrészt a
1 felnőtt 1 gyermekkel:
141.834 Ft
Vargahegyen sok kisbaba él, ám onnan nehezen tudnak
1 felnőtt 2 gyermekkel:
184.814 Ft
bejönni az anyukák a központba. Ha esetleg egyszer2 aktív korú felnőtt:
150.430 Ft
egyszer mégis meg tudják oldani, szeretettel várjuk őket is
2 felnőtt 1 gyermekkel:
206.304 Ft
szerdánként 9 órától a régi iskola épületébe!
2 felnőtt 2 gyermekkel:
249.284 Ft
2 felnőtt 3 gyermekkel:
283.668 Ft
***
2 felnőtt 4 gyermekkel:
318.052 Ft
3 aktív korú felnőtt:
214.900 Ft
Több
családtól
is
érkezett
ruhaadomány,
amit
3 felnőtt 1 gyermekkel:
270.774 Ft
szétosztottam olyan családok között, akik örültek a
3 felnőtt 2 gyermekkel:
313.754 Ft
felajánlásnak. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani az
3 felnőtt 3 gyermekkel:
348.138 Ft
adományokért Baloghné Sáfár Adriennek, Fóris Annának,
3 felnőtt 4 gyermekkel:
382.522 Ft
Kincsesné Szilágyi Erzsébetnek, Lázár Líviának és Pénzes
Zsuzsannának.
Nyugdíjas korúak háztartásai:
A telefonszámom megváltozott, az új szám, amin
Egytagú:
77.364 Ft
kereshetnek: 06/20-611-8611.
Kéttagú:
133.238 Ft
Tisztelettel:
Háromtagú:
189.112 Ft
Kállainé Németh Margit, védőnő
A
következő
osztás
előreláthatólag
decemberben vagy januárban lesz. Ezúton is
kérek mindenkit, aki eddig a program részese
volt, hogy nézze meg a rá vonatkozó összeget, mert az alapján kell majd nyilatkoznia. A Katolikus Karitász nem
kérhet és nem is kér jövedelemigazolást. Erre a nyilatkozatra egy esetleges NAV vagy MVH ellenőrzés esetén van
szükségünk, ezzel bizonyítandó, hogy a valóban rászorultak részesülnek segélyben. A nyilatkozat elmulasztása a
programból való kizárást vonja maga után!
Demeter Zoltán
ANYAKÖNYVI HÍREK 2013
2013-BAN SZÜLETETT GYERMEKEK:
Varga Nóra

Balogh Bátor Bendegúz

Szabó Luca

Fóris Anna

Füri Hanna

Hók Gergő

Gerencsér József

Tamás István

Jakab János

Fazekas Martin Adrián

Lakatos Lajos

Vörös Sándorné

Belegrai István Noel

Béres Bence Bendegúz

Balogh György

Tóth Regina

Pallos Dominik

Vértes Ferenc Imre

Hollósi Lajos

Novath Benett György

Dori-Horváth Zsófia

Lánczos Györgyné

Hollósi Dezső

Kovács Ágoston Iván

Sztojka Rikárdó

Nyári László

Szekeres József

Veszeli Ferencné

Südi Lajosné

Kovács Józsefné

Szabó Jánosné

Torma Gáborné

Tóth József

Bazsonyi Pál

Horváth Istvánné

Arany Léna

Makovi Katalin

2013. ÉVBEN HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:

2013. ÉVBEN ELHUNYTAK:

Pobrányi Györgyné

Ozsváth Julianna

Vajda Lajosné

Lukács Istvánné

Nagy László - Barabás Csilla Gizella

Mohácsi Lászlóné

Szabó Lajosné

Nagy Dániel Ferenc - Ferenczi Dóra

Veszeli Gyuláné

Bálizs Lászlóné

Vámosi Pál - Kernbaum Gabriella

Dene Györgyné

Kovács Gergely Károly - Járosi Adrienn

Makovi Ferenc Károly - Szabados Tímea
Összeállította: Fazekas Béláné
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NYUGDÍJAS HÍREK
Tagságunk június 22-én a hetényi nyugdíjas klub
vendége volt. Ezen - a talán túlságosan is meleg - napon
jó hangulatú beszélgetéssel, énekléssel, rövid helyi
kirándulással erősítettük testvér-települési kapcsolatunkat, barátságunkat.
Aug. 1-jén a Gárdonyi Géza születésének 150.
évfordulójára szervezett ünnepségen és szoboravatáson
vett részt küldöttségünk: az író szülőházánál
elhelyeztük a megemlékezés koszorúját. Előzőleg egy
bekeretezett tablót vittünk a szülőházba, amelyen
névadónk pátkai lakhelyének emléktáblája látható. Ezt
a tablót elhelyezték a házban. Aki mostanában nem járt
Agárdon a Gárdonyi házban, annak javaslom, hogy
látogasson el a helyszínre, ahol az érdeklődőket a
felújított emlékház, az író csodálatos szobra, egy régi
magtárból kialakított impozáns galéria, a gyerekeket
pedig egy, az egri várat idéző rönkvár várja.
Aug. 26-án az Ivánka kereszthez látogattunk el,
méghozzá nagyon hangulatos körülmények között:
szalmabálákból kialakított ülőhelyeken Varga Géza
traktorján. Mivel a kirándulást az eső megzavarta, Géza
présházába menekültünk.
Aug. 31-én a lecsófőző versenyen klubunk, - nyolc
induló csapat közül – az első helyezést érte el. Örültünk
az eredménynek és annak, hogy nagyon sok embert
meg tudtunk vendégelni a díjnyertes ételből. A
református családi napra kaptunk ezután meghívást,
hogy a részt vevőknek főzzünk újra lecsót és pörköltet
is. Szept.15-én már kora reggel ott sürgölődtünk a
templom környékén, három bográcsban rotyogott az
étel. Úgy tapasztaltam, hogy itt is sikerült hagyományos
ízeinkkel a vendégek szívét, és gyomrát meghódítani.
A parókia előtt láttuk vendégül a szüreti felvonulás
résztvevőit az általunk sütött süteményekkel. Cserébe
nagyon szépen táncoltak nekünk.
Szeptember 5-én Pápára szerveztük szokásos őszi
kirándulásunkat, ahol a rövid városnéző séta után az
utazás fáradalmait a termálfürdőben pihentük ki, hogy

új erőre kapva elkölthessük vacsoránkat a zámolyi
Pedro sörözőben.
Fájó szívvel vettünk végső búcsút Pobrányi Györgyné
Zsófikától, akit megdöbbentően váratlanul veszítettünk
el. Nagyon szerettük kedves, szerény, mindig segítőkész
és mosolygós társunkat. Hiányzik nekünk, emlékét
megőrizzük.
Szeptember 30-án közösen ünnepeltünk az Idősek
Világnapján az óvodásokkal, akik ismét kedves
köszöntőkkel örvendeztettek meg bennünket. Köszönjük
az apróságoknak és felkészítőiknek is, hogy gondoltak
ránk! Az ünnepség után a kicsikkel és szüleikkel együtt
Vak
Bottyán
kuruc
generális
emléktáblájánál
koszorúztunk, a legendás hadvezérre halálának 304.
évfordulóján emlékezve.
Októberben,
soron
következő
összejövetelünkön,
emlékmécsesek fénye mellett Varga Géza tartott
megemlékezést a 13 aradi vértanúról.
Október 20-án
sok
tagtársunk
vett részt a
temetőtakarításban.
Minden évben október végén megemlékezünk és
koszorúzunk - Gárdonyi Géza halálának évfordulóján az író emléktáblájánál. Nagy öröm, hogy az idén az
óvodások és az iskolások is velünk együtt hallgatták dr.
Mráz Jánosné méltató szavait. Itt kell megemlítenem és
megköszönnöm, hogy Strohné Andrea felajánlásait a
Gárdonyival kapcsolatos ünneplésekre!
November 4-én dr. Mráz János háziorvosunk tartotta
meg tájékoztatóját: ezúttal az influenzáról, a magas
vérnyomásról, a cukorbetegségről, valamint a D vitamin
pótlásának szükségességéről hallhattunk érdekes, új
dolgokat.
Nov. 18-án rendeztük meg nótaestünket Hajnáczkiné
Editke segítségével.
Klubunk eseményeiről már a Facebook-on is
értesülhetnek a pátkai lakosok. A fotókat Erdélyi
Béláné, Varga Géza, Kőrösi Zoltán és Kelemen József
teszi fel a közösségi oldalra. Köszönjük!
Benke Dénesné, nyugdíjas klub elnökhelyettes

TISZTELT PÁTKAI SPORTKEDVELŐK!
Lezárult az őszi idény, melyben ifjúsági csapataink megint nagyon jól szerepeltek:
― Az óvodás és az U8-9-es korosztályban a csapatok különböző tornákon vesznek részt, és valamennyin nagyon
jó eredménnyel szerepeltek. Az óvodás csapat tagjai közül minden tornán többen is kaptak oklevelet. A 8 és 9
évesek pedig több alkalommal is nyertek sokkal nagyobb települések csapataival szemben.
― U 10-11, U 13 és U14: mindhárom korosztály esetében, mivel 1-1 év a választóvonal, ezért a régi játékosok
feljebb kerültek, így szinte új csapatot kellett építeni. Ennek ellenére az U 13- a korosztály az ősszel 6 tornán
vett részt, és nagyrészt győztes mérkőzésekkel zárt. Az U 10-11 és U14 csapatok pedig az erős középmezőnyben
szerepelnek.
― U 16-os csapatunk kimagaslóan szerepelt, az őszi 10 meccs közül valamennyit megnyerte. Ezúton is
gratulálunk az egész csapatnak, és külön köszönjük edzőjük, Varga Ferenc munkáját.
― Az U 19-es csapat a középmezőnyben zárt, szép eredményekkel, bízunk benne, hogy a tavaszi szezonban az
edzések gyakoribb látogatásával a csapat még jobb eredményt ér majd el.
― A Felnőtteknél az őszi idény nem sikerült jól, de bízunk abban, hogy a Videotonból érkező új edző - a magával
hozott játékosokkal - megerősíti csapatunkat, és a tavaszi szezonban javulni fog a teljesítmény.
― Az Öregfiúk csapata is a középmezőnyben várják a tavaszi folytatást.
A téli időszakban az utánpótláscsapatok számára ismét lehetőség nyílik a székesfehérvári Széchenyi
Szakközépiskola tornatermében szombaton délelőttönként edzeni.
TAO pályázat (társasági nyereségadóból igényelhető támogatás)
A pályázatot elbírálták, összesen 13.655.033.-Ft támogatást nyertünk a sportöltöző teljes körű felújítására, a
tetőtér beépítésére (ahol lehetőség lesz a fiataloknak klubhelyiség kialakítására, ill. a női torna megtartására is)
valamint utánpótlás nevelésre (így többek között a gyerekek felszerelésére és utaztatására is). A pályázathoz az
önerőt (4.075.218 Ft-ot) Pátka Község Önkormányzata biztosítja bízva abban, hogy egy valódi közösségi tér jön
létre az épületben. A projekt kivitelezése idén ősszel elkezdődött, az alsó szint el is készült, a befejezés végső
határideje 2014. március vége.
Minden kedves Sportbarátnak kellemes karácsonyi ünnepeket és nagyon boldog újévet kívánunk!
!!! HAJRÁ PÁTKA !!!
A Sportkör vezetősége
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A Pátkai Csemetekert Óvoda Gyermekeiért
Alapítvány egyszerűsített éves beszámoló mérlege
2012
SorTétel megnevezése
szám
A
Befektetett eszközök
B
Forgóeszközök
C
Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen
D
Saját tőke
E
Céltartalékok
F
Kötelezettségek
G
Passzív időbeli elhatárolások
Források összesen

Előző
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Tárgy
év
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1563
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2006
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2436

2006

2436

Közhasznú eredménykimutatás- 2012
Sorsz
ám
1.
2.

Tétel megnevezése

Értékesítés nettó árbevétele
Aktivált saját teljesítmények
értéke
3.
Egyéb bevételek (támogatások)
4.
Pénzügyi műveletek bevételei
5.
Rendkívüli bevételek
A
Összes bevétel
6.
Anyagjellegű ráfordítások
7.
Személyi jellegű ráfordítások
8.
Értékcsökkenési leírás
9.
Egyéb ráfordítások
10.
Pénzügyi műveletek
ráfordításai
11.
Rendkívüli ráfordítások
B.
Összes ráfordítás
C.
Adózás előtti eredmény (A-B)
D.
Adózott eredmény
E.
Tárgyévi eredmény
Tájékoztató adatok
Helyi Önkormányzati
költségvetési támogatás
SZJA felajánlás
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273

667
23

273
120

690
211

120
153
153
153

211
479
479
479
54

220

225

A tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú
tevékenységek bemutatása:
Az alaptevékenységnek megfelelően különböző programokat
szerveztünk a gyerekek részére: húsvéti készülődés,
gyereknap, túranap, nemzeti park látogatása, karácsonyi
készülődés. Támogattuk a hátrányos helyzetű gyermekeket,
részt vettünk más civil szervezetek programjain, közösen
szerveztünk gyermekprogramokat.

TEMETŐTAKARÍTÁS
Újfent elmúlt egy év, és mindenszentek alkalmából
virágba borultak a temetők. Emlékeztünk azokra, akik
már nincsenek köztünk, de emlékük örökre velünk
marad.
Hogy rend és tisztaság fogadja a temetőlátogatókat,
újra
takarítást
szerveztünk.
Sikerült
annyian
összejönni, hogy a munka lényegi részét elvégeztük.
A református temetőben Czirják Norbert és Gács
János nagy munkával lekaszálták a terület jelentős
részét. Jakab János, Kovács József, Kovács Tamás,
Nánási László és Oláh Tamás gépeikkel, gyorsan és
szakszerűen végezték a feladatokat. Köszönet, hogy a
gépeket önzetlenül hozták, és segítették a munkát. A
gépek nyomában hölgyek-urak gyorsan rendezték a
terepet, s rakták fel a szemetet, füvet. Még egyszer
köszönet mindenkinek!
A katolikus temetőben a Gerencsér László vezette igen
szép számú csapat igazán kitett magáért, s a régi
temetőrészt nagyon szépen rendbe rakta. A katolikus
testvérek délben még javában dolgoztak. Biztosan sokan
meglepődtek a kitisztított terület láttán. A legnagyobb

2013. december

HAJRÁ CIVILEK!
Örömmel tapasztaltam, hogy újra voltak, akik nem
adták fel, és idén is megszervezték a szüreti
felvonulást! Hála Istennek, él még a régi hagyomány, s
vannak, akik fontosnak érzik ezeket a civil
kezdeményezéseket. Sokszor hallom, hogy le vagyunk
maradva a többi településhez képest. Igen, ez igaz.
Ennek első oka az, hogy a közösségi kezdeményezések,
vagyis a civilek nem kapnak elég teret, támogatást.
Az önkormányzat - véleményem szerint - nálunk nem
látja még eléggé az ebben rejlő lehetőségeket. A
második ok, hogy mi, polgárok bezárkóztunk: furcsán
nézünk mindenkire, aki valamit is lép. Sokszor csak
legyintünk, irigykedünk, pedig ezeké a szervezeteké a
jövő. A szomszédos településeken ezt már tudják, ezért
járnak
előttünk.
A
legnagyobb
tiszteletem
mindenkinek, aki ezen a szüreti felvonuláson részt
vett. Igaz ez a nyári akadályhajtásra is, amely lassan
védjegyünkké válik, s talán ezt még a hivatalban is
meglátták, hogy érdemes támogatni.
Édesapám sokat mesélt azokról az időkről, amikor egy
igazán nagy közösség voltunk. Tényleg régen volt, s ma
más a világ, sajnos, de nem hiszem, hogy kihalt
belőlünk a közösség iránti vágy. Még akkor sem, ha ez
már egy másik világ. Pátka a mi falunk, mi tehetjük
élhetővé, mozgalmassá, szerethetővé, senki más! Csak
rajtunk múlik. Ismerik a dalszöveget: ITTHON VAGY
OTTHON!
Hollósi Dezső
1700 éve
Nagy Konstantin római császár 313-ban úgy döntött,
hogy
megadja
a
szabad
vallásgyakorlatot
a
keresztényeknek.
Azoknak,
akiket
az
elődei
évszázadok óta üldöztek, mert nem voltak hajlandóak
a császárokat istenként tisztelni. A hitük mellett
kitartó
keresztényeket
válogatott
módszerekkel
kínozták, vadállatokkal szaggatatták szét, vagy
egyszerűen kivégezték őket.
Azonban 313-ban a császár rájött, hogy a
kereszténység kiirthatatlan. A keresztények ott voltak
mindenhol, nélkülük a Római Birodalom nem
működött volna.
Mostanság, 1700 év elteltével ismét üldöznek minket.
Nem olyan módszerekkel, mint egykor, hanem sokkal
kifinomultabban. Arra buzdítok minden keresztények
Testvért, hogy minden körülmény között tegyen
tanúságot hitünkről, Jézus Krisztusról. Mert, ahogy
Jézus mondta:
„Miattam mindenki meggyűlöl titeket, de aki állhatatos
marad mindvégig, az üdvözül.” /Mt 10, 22-23./
Demeter Zoltán
elismerésem mindenkinek, aki ott, abban a munkában
részt vett.
Sok-sok év óta rendezgetjük temetőinket, s ebben a
munkában jó lenne továbblépni. Véleményem szerint
Önkormányzatunknak sokkal nagyobb szerepet kellene
vállalnia a munkából. Másutt ez már működik, nálunk
még nem, de majd talán egyszer... Idén két képviselő is
részt vett a munkában, s ez jó. De hosszú még az út,
amin végig kell mennünk, s remélem nem maradunk
magunkra!
Köszönet minden résztvevőnek!
Pátka, 2013. október 22.
Hollósi Dezső
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Kedves Testvérek!
A Pátkai Római Katolikus Egyházközség Képviselő-testületének 2013.09.15-i határozata alapján a pátkai
római katolikus temetőben a sírhelyeket 10 és 25 évre lehet megváltani.
A megváltás
egyes sírhely
kettes sírhely
kripta

10 évre
10.000 Ft
20.000 Ft
35.000 Ft

25 évre
25.000 Ft
50.000 Ft
87.500 Ft

Kérjük a kedves Testvéreket, hogy az 1993. előtt elhunyt hozzátartozóik sírját szíveskedjenek megváltani
2014. december 1-ig Demeter Zoltánnál (Pátka, Kert utca 7. tel.: 06/30/652-6226).
Amennyiben valaki szeretne lemondani hozzátartozója sírhelyéről, kérjük, azt is jelezze!
Köszönettel: a Pátkai Római Katolikus Egyházközség Képviselő-testülete

Minden kedves vendégemnek
szeretetteljes,
boldog karácsonyt és
sikerekben gazdag új évet
kívánok:

Kedves Pátkaiak!
2013. november 25-én megnyitott a pátkai trafik széles
választékkal és kedves kiszolgálással!

Luteránus Barnabásné, fodrász
Tel.: 06-22-465-181

Eladó Pátkán egy Zanussi felülfagyasztós (CT 280
típusú) kombinált hűtő, A energia osztályú 270 literes
(220 literes hűtő rész+50 literes fagyasztó)! A hűtő jó
állapotú.
Méretei:168x55x60 cm (mag x szél x mély).

Nyitva tartásunk:
Hétfőtől – Szombatig: 6-18 óráig
Vasárnap: 8-16 óráig

GARÁZS BUTIK
Új, és használt, de kiváló állapotú baba, gyermek és
felnőtt ruhák, játékok, használati- és ajándéktárgyak
vására

Irányár: 20.000 forint.

2013. december 13-án 8-17-óráig
a pátkai Művelődési házban.

Érdeklődni lehet a 06/70/3011-334-es telefonszámon.

Minden érdeklődőt szerettek várunk!

A Pátkai Hírek következő száma várhatóan 2014. márciusában közepén jelenik meg.
Lapzárta: 2014. február 17., 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.
Felelős szerkesztő: Toma Imola. A szerkesztésben közreműködött: dr. Dávid-Nagy Krisztina
Szerkesztőség: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506, Mobil: 06-20-596-6869, Fax: (22) 580-509.
Nyomdai generálkivitelező: Creative Press Kft.
Megjelenik 700 példányban. A reklámkiadvány kereskedelmi forgalomban nem kapható!

