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Szennyvíz projekt 

Hullay Gyula projekt-menedzser örömmel tájékoz-

tatta a megjelenteket, hogy a Székesfehérvár-
Pákozd-Seregélyes-Pátka szennyvízberuházás sike-

resen befejeződött.  

A beruházás fedezete 75,49 %-ban európai uniós 

támogatásból és 24,51%-ban önkormányzati hozzá-

járulásból tevődött össze. Ez utóbbi önkormányzati 
hitelből, valamint a megalakult Víziközmű Társulási 

hozzájárulásból állt. A Víziközmű Társulásokat a 

lakosság hozta létre; lakás-előtakarékosság 

keretében havi fizetéssel gyűjtötték a csatorna-

beruházásra a pénzt.  

2010 év végéig lezárultak a közbeszerzési eljárások. 
2011 januárjában írták alá a fővállalkozói szerződést, majd ezt követően március 29-én kezdődött meg a munka, 

elsőként Pákozdon. A kivitelezést nehezítették pl. temető feltárások, II. világháborús lövedékek elszállíttatása és 

hogy az önkormányzat esetenként nem rendelkezett azzal a területtel, ahol a csatorna nyomvonala haladt. A már 

meglévő közművek miatt nyomvonalat kellett módosítani, vagy a már meglévő közműveket kellett átépíteni. Ezek a 

nehézségek a beruházás egész területén előfordultak, nemcsak Pátkán. A kivitelezőkkel közösen folyamatosan 
tájékoztattuk a lakosságot az aktuális problémákról. 2012. október 26-án Pátkán átadták a beruházást.  

A beruházás kapcsán 150 millió forint megtakarítás jelentkezett, amelyből már a fenntartásra szükséges gépeket 

(mosó-tisztító gépet, aggregátorokat) vásároltunk.  

A beruházás a 2005-2007. évi tervek szerint készült el. Időközben a településeken új utcák/utcarészek nyíltak, 

amelyeket szintén be kellett volna kötni a csatornarendszerbe. Pátkán az Arany János utca és a Vargahegyi út 

került utólagosan a hálózatba.  

Pátkán a beruházás nettó értéke: 707 millió forint, ebből uniós támogatás: 533 millió forint, önkormányzati, saját 

forrás: 173 millió forint. A saját forrás kiegészítésére uniós önerő alaptól lehetett pályázni. Ebből Pátka 44 millió 

forintot kapott, így valójában „csak” 129 millió forintjába került településünknek a beruházás, és a korábban 

tervezett banki hitelt nem kellett igénybe venni!  

A beruházás kapcsán Pátkán 697 esetben biztosítottak lehetőséget a csatornára való rákötéshez, mellyel a lakosok 

2013. november végéig 520 esetben éltek. Ez a szám alulmarad az elvárásoktól, mivel a beruházás egyfajta 
kötelezettségvállalás is az unió felé a nagyobb arányú bekötési százalékra. Amennyiben a vállaltnál kevesebb 

bekötés teljesül, úgy az uniós támogatási összeg egy részét vissza kell fizetni, tehát közös érdekünk a még 

rákötetlen ingatlanok hálózatra kötése.  

Utak helyreállítása: Csatorna-beruházásnál az Európai Unió nem támogatja új utak építését, csak a régiek 

helyreállítását. A problémák megelőzésére felvételeket készíttettünk a csatornázás megkezdése előtt az utak 
állapotáról, mert csak olyan mértékben kell a helyreállítást elvégezni, amilyen állapotban a munka megkezdése 

előtt voltak. A kivitelezőnek garanciális javítások címén 60 havi javítási kötelezettsége van. Minden esetben az 

önkormányzathoz kell bejelenteni az esetleges hibákat, amit onnan jegyzőkönyv felvétele után továbbítanak és 

így kerülhet csak sor a garanciális javítás elvégeztetésére. Csak felelős műszaki ellenőr által jóváhagyott javításokat 

vesznek át. Az úthálózatban még további süllyedés várható, ez a csatornaépítés természetes velejárója.  

A projekt-menedzser végül megköszönte a lakosságnak a nehézségek elviselését, ami a csatornázási munkákkal 
együtt járt. 
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2013. ÉVI ELISMERÉSEK 

A képviselő-testület évzáró ünnepi ülésén elismeréseket 
adományozott: a kimagasló szakmai munka, a község 

értékeit növelő eredmények és Pátka hírnevének 

öregbítése legméltóbb elismeréseképpen „PÁTKA 

KÖZSÉG ELISMERŐ OKLEVÉL” díjat kapott  

 STERCZERNÉ MARCSA ILDIKÓ, aki áldozatos 
egészségügyi munkájával,   

 BOLLA FERENC, aki a gyermekekért végzett 

áldozatos munkájával, 

 LÁNCZOS JÓZSEFNÉ, POBRÁNYI LÁSZLÓNÉ, 
OLÁH JÁNOSNÉ, NÉMETH LÁSZLÓNÉ és GÁCS 

JÁNOS, akik a Gárdonyi Géza Nyugdíjas klub 

egykori vezetőségi tagjaiként, 

a község közösségi életében kiemelkedően hasznos 

munkát végeztek és a község értékeit növelték. 

A „CSÁSZÁR VÍZ KINCSE” díjat adományozta: 

NÉMETH JÁNOS ÉS LUKÁCS PÉTER részére, 

akik Pátka község gazdasági életének mezőgazdasági és  

élelmiszeripari ágazatában olyan kiemelkedő minőségű 

élelmiszerterméket állítanak elő, amelyek öregbítik a 
község hírnevét településen belül és kívül egyaránt. 

A díjazottak településért végzett munkáját ezúton is 

köszönjük! 

A talajterhelési díjról 

A helyi rendelet megalkotását országos rendelet, törvény írja elő és az önkormányzatok kötelesek elfogadni és 

bevezetni azt. A talajterhelési díj összege 1800 Ft/m³. Ahol nincs vezetékes víz, ott is kell fizetni talajterhelési 

díjat, ennek mértéke 40 l/nap.  

A befolyt talajterhelési díjakból olyan ingatlanok rendszerbe való bekötését kell támogatni, ahol azt a szociális  

rászorultság indokolja. A szennyvízcsatornához való csatlakozásra Székesfehérvár Járási Hivatala felszólítást fog 
küldeni az érintetteknek.  

A vízdíj mértéke 

Kérdésként merült fel, hogy mi az oka annak, hogy Székesfehérváron olcsóbb a vízdíj, mint nálunk. A vízdíjat nem 

az önkormányzat szabja meg, hanem költségarányosan állapítják meg és az egyes társulási tagoknál azért 

különböző, mert a rendszer fenntartási költségei lakosságarányosan kerülnek megosztásra. Pátkán akkor 
csökkenhet a vízdíj mértéke, ha nő a lakosság száma.  

Az ivóvízjavító pályázat  

A pályázat két szakaszos: 1. Előkészítő pályázat 2. Megvalósítási pályázat 

Az előkészítési pályázatot 6,5 millió forinttal megnyertük, ebből már el is készült a megvalósítási terv és a 

beruházás költség-haszon elemzése. A pályázat kapcsán olyan ivóvizet kell keresni, amelyben az arzén mennyisége 

kevesebb a jelenlegi szintnél.  A Fejérvíz Zrt. nagyon sokat dolgozik a pályázaton, köszönet érte.  

A pályázatot úgy kellett kalkulálni, hogy a bekerülési költség ne haladja meg a 260 millió forintot, mert az e feletti 

költségvetésű tervek csak 75%-os támogatottságot élveznek, míg a 260 millió forintot meg nem haladó terveket 

90%-ban támogatják. A tervek benyújtása megtörtént, várjuk a vízjogi engedélyt.  

A Belmajor helyzete  

2010-ben környezetszennyezés miatt feljelentés érkezett az önkormányzat ellen. Ezt a szennyezést meg kell 

szüntetni, mert az évek során olyan mélységekbe szivároghat el az ott lévő szennyvíz, hogy az már 
veszélyeztethetné a lakossági ivóvíz minőségét is.  

2010 óta e területre eddig több mint 5 millió forintot kellett településünknek költenie (felmérések, mintavételek és 

legnagyobb részben a szennyezett talaj elszállíttatása).  

A környezeti károk helyreállításának érdekében a katasztrófa-védelemhez fordultunk segítségért, kértük őket, hogy 

tegyenek műszaki javaslatot. A Veszprémi Bányakapitányság szerint újabb fúrásokat kell végezni a területen.  

A felelősség kérdése 

Az önkormányzat feljelentést tett környezetszennyezés miatt a nyomozó hatóságnál. de az elévülési idő lejárta miatt 

a nyomozást megszüntették és a felelősség megállapítása nem történt meg. Polgári peres úton lehetne érvényesíteni 

a követelést, de mivel a céget már felszámolták, így nincs esély az okozott kár megtéríttetésére. 

Miért kell az üggyel foglalkozni?  

Meg kell szüntetni a szennyezést, mivel annak mértéke jelentősen meghaladja az engedélyezett értékeket. A terület 
további hasznosítását csak fás, bokros területként lehet elképzelni. Eddig csak a legsúlyosabb területeket 

tisztíttattuk meg, ezért most újabb laborvizsgálatokat kell végeztetni. Ha a helyreállítási munkálatokra nem írnak 

ki pályázatot, akkor e munkálatok ismét saját forrásokat fognak felemészteni. A 2 hektárnyi terület nem minden 

része szennyezett, szerencsére egyes épületeket 

nem érintett a szennyezés. Az egykori porta 
épületben helytörténeti múzeum létesítésére 

nyújtottunk be pályázatot, amely az első fordulón 

nyert. Nyáron nagysikerű fotókiállítás volt a 

kitakarított magtár helyiségében.  

A játszótér beruházással kapcsolatban kérdés-

ként merült fel, hogy miért a Temető utcában épül 
a létesítmény? 

A pályázaton csak olyan helyszín volt indítható, 

amely zöldövezeti területként van nyilvántartva. 

Rendezési tervünkben három ilyen helyszín van, 

de kettő külföldi befektető tulajdona. A pályázat 

benyújtására egy hónap állt rendelkezésre, ennyi 
idő alatt nem volt lehetséges átminősíteni a 

rendezési tervben egyes területeket zöld övezeti 

területté, a forrásról viszont nem szerettük volna 

emiatt lemondani. 

 

További pályázati hírek: 

 A szabadtéri színházat sem oda szerettük 

volna építeni, ahol jelenleg épül, hanem az 

iskolaudvar egyik pályájára, de arra nem 

adott építési engedélyt Székesfehérvár Város 
Műszaki Osztálya. Időközben jogszabály-

változás miatt az építmény már nem 

engedélyköteles. 
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 A térfigyelő kamera pályázatunkat sajnos elutasították, de van egy új kiírás, melyen ismét elindulunk. 

 A Sportöltöző tetejének a beépítése folyamatban van, várhatóan jövőre már ott tudjuk megtartani  

a közmeghallgatásokat és az egyéb rendezvényeket is.  

 A Református Egyház gondozásában az idei évben megjelent a Pátkát bemutató könyv. 

 A Diák és Ifjúsági Sport Egyesület – Pátka 500.297.-Ft-ot nyert a helyi értéktár kialakítására. 

 A Református Egyház beruházásában épül, újul meg az iskola. 2013 őszén megkezdődött a tanítás  
a Lovasberényi általános iskola tagintézményeként, ideiglenes elhelyezéssel a volt iskola épületében, melyet 

2008-ban átminősítettek „közösségi házzá”. Ennek a visszaminősítése már lehetetlen, mert az 

iskolaépületekre vonatkozó követelményeket csak átépítéssel lehetne teljesíteni, de műemlék jellegű épületet 

átépíteni nem lehet. 

További önkormányzati hírek a decemberi szám megjelenése óta eltelt időszakból 

A szociális rendelet módosítása 

Tekintettel arra, hogy a szociális törvényt az Országgyűlés módosította, az önkormányzat vonatkozó rendeletét is 

felül kellett vizsgálni 2013. december 31-ig. Megszűnt 3 korábbi segélytípus, melyeket felváltotta az ún. 

önkormányzati segély. Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati 

rendelete az Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról teljes terjedelmében elérhető a www.patka.hu 

honlapon az Önkormányzat menüpont Rendeletek almenüpontban, ill. a Hivatalban is megtekinthető, ezért itt 
csak a fontosabb rendelkezéseket vázoljuk fel. 

Önkormányzati segély 

9.§(1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy 
tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek 
részére önkormányzati segély nyújtható.  

(2) Rendkívüli kiadás oka lehet: betegség, haláleset, 
elemi kár, a válsághelyzetben lévő várandós anya 
gyermekének megtartása, a gyermek beiskoláztatása, a 
gyermek fogadásának előkészítése, a gyermek családba 
való visszakerülésének elősegítése. 

(3) Önkormányzati segély pénzintézeti tevékenységnek 
nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is 
nyújtható. 

(4) Az önkormányzati segély adható alkalmanként és 
havi rendszerességgel. Az alkalmankénti segély 
létfenntartásra, továbbá gyógyszertámogatásként, az 
egészségbiztosítás által nem, vagy részben támogatott 
illetve egyéb, alkalmanként jelentkező többletkiadások 
részbeni, vagy teljes mértékű fedezésére adható.  

10. §(1) Önkormányzati segély alkalmanként, annak a 
személynek adható, akinek családjában az egy főre jutó 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 130%-át.  E 
jövedelemhatártól a döntést hozó, különös méltánylást 
érdemlő esetben – betegség, elemi kár, tüzelő beszerzés 
– 20%-kal eltérhet. 

(2) Különös méltánylást érdemlő esetben évente 
legfeljebb egyszer – jövedelemre tekintet nélkül – 
kérelemre, vagy hivatalból alkalmankénti önkormányzati 
segély adható. A méltányosság gyakorlásának indokait 
a határozatban részletezni kell. 

(3) Az alkalmankénti önkormányzati segély egyszeri 
összege – rászorultságtól függően – legfeljebb 10.000.-Ft-
ig állapítható meg. Egy naptári éven belül ugyanaz a 
személy legfeljebb 20.000.-Ft erejéig részesíthető 
alkalmankénti átmeneti segélyben. Elemi kár esetén a 
károsultnak a költségvetésben meghatározott összeg 
erejéig támogatás nyújtható. 

(4) Amennyiben az ügy összes körülményeire tekintettel 
feltételezhető, hogy a jogosult a segélyt nem 
rendeltetésszerűen használná fel, az kiadható részben, 
vagy egészben, természetben, valamint elszámolási 
kötelezettséggel.  

12. § (1) Önkormányzati segély temetés miatt adható 
annak a kérelmezőnek, aki az elhunyt eltemettetéséről 
gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt 

köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, 
de akinek a költségek viselése a saját, illetve családja 
létfenntartását veszélyezteti azáltal, hogy az eltemettető 
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
130%-át. 

(4) Az önkormányzati segély összege a helyben szokásos 
legolcsóbb temetési költség 10%-ának megfelelő összeg, 
maximum 10.000.-Ft. A segély indokolt esetben 
természetbeni ellátás formájában is nyújtható, ez 
esetben a segély összegének erejéig a temetési számla 
kiegyenlíthető. 

13.§ (1) Önkormányzati segélyként gyermekek 
érdekében támogatás nyújtható annak a kiskorú 
gyermeknek, illetve családnak, ahol a család egy főre 
jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, és a 
család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy 
létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 
került. 

(2) Méltányossági alapon az (1) bekezdésben 
meghatározott jövedelemhatártól 20%-kal el lehet térni 
hosszantartó betegség, rendkívüli családi tragédia 
esetén.  

(3) Gyermekvédelmi célból az önkormányzati segély 
egyszeri összege 5.000.-Ft-nál több nem lehet. Egy 
naptári éven belül ugyanaz a gyermek legfeljebb 
10.000.-Ft erejéig részesíthető önkormányzati 
támogatásban. 
 

Ösztöndíj-támogatás az első diploma szerzéséhez 

14. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az első 
diploma megszerzésének elősegítése érdekében 
ösztöndíjban (pénzbeli szociális támogatásban) 
részesítheti azon személyeket, akik számára a 
felsőoktatásba történő bejutás, illetve felsőoktatási 
tanulmányainak folytatása szociális helyzete miatt 
nehézségekbe ütközik. 

(2) Ösztöndíj annak a személynek nyújtható, akinek a 
családjában az egy főre jutó nettó átlagjövedelem a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
200%-át nem haladja meg. 

(3) Minden pályázatot elnyert hallgatónak (szociális 
körülményeire tekintettel) 1.000.-Ft-tól 5.000.-Ft-ig 
terjedő támogatást biztosít az önkormányzat a 
költségvetésben meghatározott keret erejéig.
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A Művelődési ház bérleti díjai a 2014. évre:  

 Téli időszak Nyári időszak 

Egyesület, Civil szervezet Önkormányzati programhoz illeszkedő rendezvény esetén: díjmentes 

Családi (magán) rendezvény 20.000.-Ft+ÁFA + 20.000.-Ft kaució 10.000.-Ft+ÁFA  + 20.000.-Ft kaució 

Önkormányzati programhoz 

nem illeszkedő rendezvény  
20.000.-Ft+ÁFA  + 30.000.-Ft kaució 10.000.-Ft+ÁFA  + 30.000.-Ft kaució 

Árusok 1500.-Ft+ÁFA/óra 

A buszon történő utazással kapcsolatos problémákról 

Pátka község önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a buszon történő utazási problémákat, és az 

alábbi döntést hozta: a buszon történő rendzavarás és az utazási problémák miatt levélben fordul a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központhoz, valamint a Járási Hivatal Romaügyi referenséhez és kéri a problémák megoldását. 
Ugyanezen levélben tájékoztatja a Járási Hivatal Gyámhivatalát és a Volánbuszt és megkéri a Volán Társaságot, 

hogy szereljen fel kamerákat az utasok biztonsága érdekében. Megkeresi a Székesfehérvári önkormányzatot, hogy 

az együttélés szabályairól szóló rendeletébe emelje be a buszon elvárható magatartási szabályokat. Ezen felül 

további illetékes szervekhez fordul a probléma megoldása céljából. 
 

Beruházások, pályázatok 
A legjelentősebb beruházás továbbra is a szennyvíz beruházás (részletesebben ld. fent). 

Pályázatot nyert az Önkormányzat a játszótér megépítésére, valamint a tájházra, elutasították viszont a kilátóra 

vonatkozó elképzeléseinket. Elkészült a falu kemencéje. A Csákvári Önkormányzati Társulással együttműködésben 

beadtunk egy mezőgazdasági útjavítási pályázatot, emellett részt vettünk a civil szervezetek pályázataiban 

(könyv, szabadtéri színpad és kiállítótér, templomkert).  
A képviselő-testület kezdeményezte a Pátkai Piac Szövetkezet létrehozását, és alapítóként szerepel a Pátka 

Naperőmű Kft. létrehozásában. 

Az Önkormányzat 2013. évi működése számokban 

Testületi ülések száma: 27, melyből 15 rendes (ebből 11 nyílt, 4 zárt) és 12 rendkívüli (ebből 10 nyílt és 2 zárt).  

Határozatok száma: 286, rendeletek száma: 19. Az önkormányzati dolgozók létszáma: 8 fő. 

A képviselők szakterületeikhez kapcsolódó tevékenységeikkel is hozzájárultak az önkormányzat kiegyensúlyozott 
működéséhez: 

 Az EU-s élelmiszer csomagok osztását Demeter Zoltán képviselő szervezte meg, 

 Az önkormányzat honlapját Gerencsér Attila képviselő szerkesztette meg és működteti, 

 A pályázatok felkutatásában és írásában aktívan részt vesz dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester, 

 A beruházások kivitelezésében aktívan részt vesz ifj. Nánási László képviselő, 

 A sportkör számára elérhető pályázatok figyelésében és a megnyert pályázatok kivitelezésében Buda József 
képviselő működik közre, 

 Külterületi útjaink karbantartásában, az utak melletti árkok tisztításának megszervezésében Füri József 

képviselőre számíthatunk, 

 Az önkormányzat normál működésének felügyeletét, valamint a pályázatok írását és azok megvalósítását 
Nagy Dániel polgármester végzi. 

A testületi jegyzőkönyvek alapján összeállította: dr. Dávid-Nagy Krisztina 

OLVASÓI VÉLEMÉNY 

SÜSS FEL NAP! 

Decemberben értesültem a hírről, hogy a fenti szlogennel felhívást adott ki az egyik kereskedelmi tévé (beteg, 
rászoruló, vagy hátrányos helyzetben lévő gyermekeket önzetlenül segítő magánszemélyeket kerestek), és egy 

pátkai fiatalember, Vastag Zoltán lett az egyik díjazott! Nagy siker ez, hiszen mások nevezték be őt. Sok-sok 

szavaztak érkezett a tevékenységére, és a zsűri is őt látta az egyik legalkalmasabbnak a díjra! Nagy siker ez 

személy szerint neki, a családjának, de velük együtt az egész falunak is!  

Pátkán a lótartásnak mindig is volt hagyománya: több helyen voltak istállók. Ma is sokan tartanak lovakat, persze 

más céllal, mint régen—manapság ez inkább hobbi, mint megélhetés. Az akadályhajtást évek óta megrendezi 
településünk, s a versenyre szép összefogás eredményeként kerül sor.  

Más település Zoli sikerét maximálisan kihasználná, hiszen ez kiváló sajtó- és PR-lehetőség! Kíváncsian várom, mit 

lép majd a mi Önkormányzatunk? Mert itt nem medálokra, kitüntetésekre van szükség, hanem támogatásra, ami 

azokra épít, akik ma itt élnek köztünk, és akik teszik a dolgukat! Azoknak, akiket a lovak szeretete és a józanész 

egy táborba tömörít, folytatniuk kell, amit eddig is csináltak: a vendégeket kocsira, lóra ültetni, és körbevinni őket 
ezen a csodás tájon. A fent említett versenyek kapcsán bizonyítottuk már, hogy képesek vagyunk az összefogásra, 

ha megvan a cél! Higgyék el, nem kell sokat befektetni, ám annál többet profitálhatunk az egyének és a közösség 

javára egyaránt! 

A kérdés csak az: látják-e mindezt az illetékesek? Zoli sikere feldobta a labdát, de vajon lecsapjuk-e? Félő, hogy ez 

a helyzet is kimarad, újra… Kár lenne! 

2014. január 19. Hollósi Dezső 
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PÁTKA JÖVŐJE ÉS ÉRTÉKEI 

Az EZER-Jó Vidékfejlesztési Egyesületről - A jövőnk rajtunk múlik 
 

Ahogy Fejér megye többi településénél, úgy Pátkán is rendkívüli változás várható a beruházások, fejlesztések terén 

a 2014-2020 közötti időszakban. Az új fejlesztési szabályok szerint a LEADER akciócsoportok területe nem 
nyúlhat át a megyehatárokon, ezért településünknek új akciócsoportba kellett lépnie.  
 

Az akciócsoport különösen fontos szervezet számunkra, hiszen az általuk kidolgozott fejlesztési stratégia, a kiírt 

pályázatok, a bíráló munkájuk és döntéseik folytán számos forrás érkezett és érkezik még településünkre a 2007-

2014-es időszakban. A tőlük kapott európai uniós támogatásokból valósul(t) meg a református templomtorony, a 
református parókia, a református iskola felújítása, a katolikus templomkert felújítása, a játszótér és a tájház, a 

szabadtéri színpad és kiállítótér építése, valamint a településről szóló könyv kiadása, a katolikus egyház 

eszközbeszerzése, és az ÚMVP falunapok. Elbírálás alatt áll továbbá a polgárőrség gépjármű beszerzése és egy, a 

környékbeli tíz település önkormányzatának összefogásából megvalósuló földútjavítási eszközbeszerzés. 
 

Önkormányzatunk 25 másik településsel együtt döntött arról, hogy a 2014-2020 közötti időszakban közösen hozza 

létre a megye északi részén, a 8-as főúttól és a 811-es úttól északra fekvő területen az EZER-JÓ Vidékfejlesztési 

Egyesületet, amely a térség helyi akciócsoportja lesz. Terveink szerint ez az egyesület fogja ellátni 2014-2020 

között településeink vidékfejlesztési feladatait. Külön öröm számomra, hogy munkámmal személyesen is részt 

vehettem az egyesület létrehozásában és a többi 25 település bizalmából az egyesület alelnökeként segíthetem a 
térség fejlődését az évtized hátralévő időszakában. 

 

Kincskeresés a Császárvíz két partján: helyi értéktár létrehozása Pátkán 
 

 

Pátka település első írásos említése óta több mint 820 év telt el. Az Önkormányzat élve a magyar nemzeti 

értékekről és a hungarikumokról szóló törvény adta lehetőségekkel, határozatában kifejezte azon szándékát, hogy 

részt kíván venni a helyi értéktár létrehozásában. Felismertük azt, hogy ennek az értéktárnak a létrehozása 
szélesebb körű társadalmi összefogásban kell, hogy megvalósuljon, ezért kerestük meg a Diák és Ifjúsági 

Sportegyesületet. Az egyesület a helyi fiatalokat kívánja bevonni abba a gyűjtő-, ill. kutató munkába, amely az 

értéktár létrehozásához szükséges, és egy rövid összefoglaló kiadvánnyal szeretné népszerűsíteni az összegyűjtött, 

megfelelően dokumentált helyi értékeket. Ennek érdekében az értéktár létrehozására 500.297.-Ft értékben 

pályázatot nyert az egyesület. Kérjük Önöket, hogy javaslataikkal segítsék munkánkat és segítsék, hogy 

értékeinket megőrizzük a jövő nemzedékek számára.  

Mindezekhez az alábbi témákban várjuk javaslataikat arról, hogy mi kerüljön Pátka helyi értéktárába: 

a) agrár- és élelmiszergazdaság,  e) kulturális örökség,  

b) egészség és életmód, f) sport, 

c) épített környezet, g) természeti környezet, 

d) ipari és műszaki megoldások,  h) turizmus és vendéglátás, 
 

 

Javaslataikat személyesen juttathatják el a helyi civil szervezetekhez, az önkormányzathoz, a képviselőkhöz, vagy 

e-mailben a civilszervezetek@patka.hu e-mail címre. 

Nagy Dániel 
polgármester 

 

KÖNYVTÁRI HÍREK 

 

Tisztelt Olvasók! 

Ismét eltelt egy esztendő. Kis könyvtárunk életében történt néhány figyelemre méltó dolog. 

Először is szeretném megköszönni olvasóimnak, hogy rendszeresen a könyvtárnak adományozzák feleslegessé vált 

könyveiket, ezzel is hozzájárulva a választék bővüléséhez. 

A könyvek beszerzésére 2013-ban kétféle forrás állt rendelkezésre: egyfelől az Önkormányzattól kapott pénzösszeg, 

másfelől a központi költségvetésből nyújtott támogatás, melyek által a könyvtárba járók sok újdonsággal 

találkozhattak a polcokon, és a folyóiratok, ill. DVD-k kínálata is bővült. 

A központi költségvetés lehetővé tette, hogy a Los Andinos együttes tagjai karácsonyi műsorukkal örömet 

szerezzenek az óvodáskorú gyermekeknek. Két alkalommal vetítettünk a kicsiknek diafilmeket, továbbá a jeles 

ünnepekhez kötődve játszóházi foglalkozásokat is szerveztünk - az eseményeken készült képek a könyvtár 

facebook oldalán tekinthetők meg.  

Örömmel tudatom mindenkivel, hogy újra van mód az internet használatára nyitva tartási időben.  

Nyitva tartási napok: hétfő, szerda 17-18:30, szombat 14-16 óráig. Az esetleges változásokról időben fogom 
értesíteni az Olvasókat! Szeretettel várok mindenkit az idei évben is, találkozzunk a könyvtárban! 

Helt Margit, könyvtáros 
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A PÁTKAI TANODA HÍREI 
 

A Pátkai Tanoda szervezésében, a Református Egyház 

segítségével és az Önkormányzat támogatásával 

hamarosan beszélgető-estek kezdődnek a Református 
Parókián „Gyermekeink és Mi” címmel.  

A beszélgetéssorozat a szeptemberi Családi Nap 

folytatásaként szeretne segítséget nyújtani szülőknek, 

nagyszülőknek és gyerekeknek a mindennapi 

pedagógiai kérdések megválaszolásában. Célja, hogy 
mindnyájunkat érdeklő, és közelről érintő kérdésekkel 

foglalkozzunk közösen. A beszélgetéseket szakértő 

vezeti, de természetesen támaszkodunk mindenki 

tudására, tapasztalatára.   

Az egyes alkalmakat egy vitaindító kiselőadással 

kezdjük, majd mindenki szabadon elmondhatja a 
véleményét, az általa megélt élményeket, eseményeket. 

Mindenki kérdezhet és elmondhat bármit, tabutéma 

nincs! Az esték zárásaként minden alkalommal 

igyekszünk valamilyen közös tanulságot levonni az 

elhangzottak alapján. 

Tervezett témakörök: 

Kisgyerekkor, gyerekekkor, pubertás, kamaszkor. A lelki 
fejlődés lépcsőfokai 

Korszakok a fejlődéslélektanban. Mikor mi kezdődik, 

meddig tart? A fejlődés „menetrendje”. Biológiai 

történések, na meg a lelkiek! Hormonok, ösztönök, 
idegrendszer. Növekedés, testi változások. Fáradtság, 

alvásigény. Ingerlékenység, és ami mögötte van. 

Táplálkozás. Étvágy, étvágytalanság. Másodlagos nemi 

jegyek. 

Kapcsolat szülő és gyermek között. Változások, igények 

A kapcsolat alakulása. Mit mutat, és mit szeretne 
ténylegesen a gyermek tőlünk, felnőttektől? 

Kommunikációs nehézségek. A kortársak, mint 

referencia-csoport. Hogyan tudunk hatni? 

Ütközések, agresszió. Védekezzünk, vagy támadjunk? 

Ki kit irányít? Játszmák a családban, játszmák a 

világgal.  

A szexuális fejlődés 

A szexualitás változásai, testi és lelki jelenségek. 

Önkielégítés. Udvarlás, kapcsolat, veszekedés, szakítás 

– ahogy manapság történik. Párkapcsolati dinamikák a 

különböző életkorokban. Mihez van közünk és mihez 
nem? Mihez kell, hogy közünk legyen? Szexuális 

felvilágosítás az internet korában. Mit tegyünk, ha baj 

van?  

Óvoda, iskola, oktatás 

Gyermekeink és az intézményes oktatás. Mi más az 

intézményben, mint otthon. Konfliktus esetén kinek 
higgyünk? Ki mellé álljunk? Tanulási nehézségek és 

kezelésük. Merev és rugalmas tanulási, oktatási 

technikák. Terhelés, vagy türelem? Merev határok az 

oktatásügyben, és megkerülésük. Osztályzatok, és 

tudások. Képesség-fejlesztés. Támogató szülői 
magatartás. 

„Drágám, a gyermek marha nagy lett!” 

Az elengedés művészete.  Átmenet a fiatal felnőtt korba. 

A szülő szerep átalakítása. A túlféltés veszélyei. Felnőtt 

gyermekek. Az új életforma kialakítása.  

Fontos tudni, hogy a témakörök megközelítése nem 
vallásos jellegű, bárki jöhet, hívő és ateista egyaránt. 

Beszélgetünk, és mindenki véleménye, gondolata fontos 

és érdekes. A beszélgetéseket Csató Gyula, a Tanoda 

munkatársa vezeti, az időpontokat a község 

hirdetőtábláin tesszük majd közzé. Az alkalmakra 

ásványvizet, teát, biztosítunk sütit, gyümölcsöt meg 
szabad hozni, de nem kötelező! 

Csató Gyula 

A NYUGDÍJAS KLUB HÍREI 

November 28-án a második féléves névnapokat ünnepeltük egy általunk főzött finom vacsorával és zenés 
beszélgetéssel, tánccal. A jó hangulatról Dori-Horváth Béla gondoskodott a tőle megszokott magas színvonalon. 

December 4-én hozzánk is eljött a Mikulás, majd 6-án az oviba is ellátogatott. 

A képviselő-testület ünnepélyes évzáró ülésére meghívást kaptak régi vezetőségi tagjaink, akik szép elismerő 

oklevelet vehettek át a polgármester úrtól, aki elismerte tizenkét éves munkájukat.  Köszönjük a gesztust! 

December 18-án feldíszítettük a fenyőfánkat és egy érdekes vetélkedővel ünnepeltük a karácsonyt. Varga 

Gézának köszönjük az érdekesebbnél érdekesebb kérdések összeállítását. 

December 21-én egy delegációnk az idősek házában járt: egy elektromos masszírozó készüléket vittünk 

ajándékba, aminek reméljük, hogy jó hasznát veszik a lakók. Csekély ajándékkal kedveskedtünk az óvodásoknak 

és az iskolásoknak is. A Mindenki Karácsonyán is segítettek klubunk tagjai. 

Január 8-án tartott pót-szilveszterünkön Hajnáczki Bálint citerajátékával örvendeztetett meg bennünket. 

Január 22-én tartottuk éves beszámoló taggyűlésünket, és vitattuk meg, illetve fogadtuk el a 2014-es év 

programtervezetét. Ezen az ülésen meghívott vendégünk volt Nagy Dániel polgármester úr, aki elismerő szavakkal 
méltatta civil szervezetünk 13 éve tartó tevékenységét, és biztosított bennünket arról, hogy amennyiben 

módjukban áll, támogatják pályázatainkat, terveinket. Köszönjük! 

Sajnos, ezen az összejövetelen két vezetőségi tagunk, Benke Dénesné és Erdélyi Béláné - családi okok miatt - 

lemondott megbízatásáról, ezért új vezetőséget kellett választanunk február 5-én. Elnökhelyettesünk Varga Géza 

lett, a gazdasági felelős pedig Kőrösi Andrásné. Az ellenőrző bizottságba Kőrösiné helyére Oláh Jánosnét 
választottuk. Jó munkát kívánunk nekik! 

Szeretettel várunk mindenkit klubunkba, aki szeretne jó beszélgetéseken, vetélkedőkön, kirándulásokon részt 

venni, a község közösségi programjait segíteni! 

Ezúton is szeretnénk megköszönni azoknak a felajánlását, akik adójuk 1%-ával eddig támogattak bennünket! 

Kérnénk szimpatizánsainkat, hogy adójuk 1%-ával segítsenek bennünket, hogy továbbra is végezhessük eddigi 

munkánkat! Előre is köszönjük! 

Adószámunk:18497465-1-07 

A nyugdíjas klub vezetősége
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KÖSZÖNJÜK, ILDIKÓ! 

Fizikoterápiás szakasszisztensünk, Sterczerné Marcsa 

Ildikó a tavalyi év végén kérte munkaszerződése 

felbontását közös megegyezéssel a pátkai egészségügyi 

szolgálatot működtető Praxi Medic Bt. vezetőjétől. 

Mivel többoldalú rábeszélésünk ellenére is kitartott 

elhatározása mellett, nehéz szívvel, de  eleget tettem 

kérésének. Ildikót családon belüli feladatainak 

megszaporodása késztette erre a lépésre, mivel két 

unokája tragikus események következtében apa nélkül 
maradt, s a nagyszülői segítség hirtelen elengedhetetlen 

feladattá vált. 

Ildikó 36 éven át állt a pátkai betegek rendelkezésére, 

előbb körzeti ápolónő, később háziorvosi szakápoló, majd 

fizikoterápiás szakasszisztens és vezető háziorvosi 

szakápoló megbízatásokban. A szakmai kihívásoknak 
mindig kitűnően megfelelt, megszerezte a fizikoterápiás 

szakasszisztensi képzettséget és így az Önkormányzat 

által támogatott fizikoterápiás szolgáltatás 

nélkülözhetetlen pillére lett. 

Az egészségügyi ellátó csapat tagjaként munkájára, 

szakértelmére, segítőkészségére és empátiájára mindig 
számíthattunk, és a rábízott feladatokat mindig legjobb 

tudása szerint teljesítette. 

Szakmai munkája mellett több évig tevékenykedett a 

közéletben is, mint önkormányzati képviselő, a 

lakosságot szabadidejében is szolgálva. 

Szeretnénk, ha az évtizedekig végzett szolgálat után még 

sok örömet lelne gyermekeiben és unokáiban új feladatai 

során. Kívánjuk, hogy az új kihívások közben adódó 

megérdemelt pihenést is nyugodt lélekkel tudja élvezni. 

Köszönjük, Ildikó az önzetlenül szolgált évtizedeket 

minden munkatárs és páciens nevében is! 

Tisztelettel:  

Dr. Mráz János, Dr. Mráz Jánosné, Szabóné Bencsik 

Hilda, Majerné Dene Emília, Kállainé Németh Margit, 

Zsombokné Mikus Tímea és még sokan mások! 

 

HÍREK A RENDELŐBŐL 

2014. február 1-től újraindult a rendelőben a fizikoterápiás szolgáltatás! Sikerült tapasztalt, szakképzett 

kolléganőt alkalmazni Frészné Csontos Ágnes személyében, aki ápolónői képzettsége mellett fizikoterápiás 

szakasszisztensi végzettséggel is bír, és több évtizedes tapasztalatot szerzett a Fejér Megyei Szt. György Kórház 

székesfehérvári és csákvári részlegeiben. Legutóbb a felcsúti Puskás Akadémián dolgozott, ahol sportsérülések 
kezelésében is gyakorlatot szerzett. 

A Községi Önkormányzat továbbra is támogatja az ellátást a munkába járás- és a bérköltségek felének 

átvállalásával. Az Önkormányzat egy éve új eszközöket szerzett be a géppark korszerűsítésére, így csaknem 

valamennyi hatásos fizikoterápiás kezelés a betegek rendelkezésére áll.  

A bérköltségek másik felét a Praxi Medic Bt. vállalja át, így a Pátkán lakó és a Praxi Medic Bt-hez bejelentkezett 
betegeknek az ellátás igénybe vétele ingyenes. A praxisba nem tartozó, illetve a nem helyben lakó betegeknek a 

szolgáltatás részben, vagy egészében térítésköteles, a térítési díj 400.-Ft/kezelés. 

*** 

Pátka Község Önkormányzata támogatja a nőgyógyászati rendelés működtetését is.. A rendelések alkalmával - 

heti 1 alkalommal, szerdai napokon 15.30 és 16.30 között - Dr. Illikmann László főorvos úr látja el az áldott 

állapotban lévőket, és a nőgyógyászati panaszokkal jelentkezőket. Folyamatosan elvégzik az ajánlott nőgyógyászati- 
és emlő szűrővizsgálatokat is behívás és gondozás módszerével. 

Védőnőnk, Kállainé Németh Margit elsajátította a 

diagnosztikus méhnyak váladék levételének 

módszerét, így ez orvosi beavatkozás nélkül is 

megtörténhet. Az évtizedekkel ezelőtt indított 

szolgáltatás révén a jelentkezők rendszeres 
szűrővizsgálata a hivatalos protokoll szerint 

megtörténik, így gyógyíthatatlan elváltozást a 

szűrések során évekre visszamenőleg nem találtak. 

Minden 40 év feletti hölgy számára évente 

ajánlott a nőgyógyászati szűrővizsgálat 
elvégzése, kétévente pedig az emlők 

szűrővizsgálata. Jelentkezzen Ön is! 

*** 

Önkormányzatunk szintén évek óta támogatja a 

rászoruló betegek helyszíni vérvételét. A 

vérvételek számát a laboratórium heti 10 betegben 
limitálta, amitől csak kivételes esetekben lehet 

eltérni! 

A betegek teljes megelégedésére jelenleg ezt a 

feladatot Fehér Mária laborasszisztens nővér látja 

el. A háziorvosi szolgálat, a szakorvosi ellátás, 
valamint a védőnői szolgálat által elrendelt és az 

előírt laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges 

vérminták levételét és laboratóriumba juttatását az 

Önkormányzat anyagilag támogatja, így a betegek 

megtakaríthatják az utazás költségeit, illetve sok 

esetben hamarabb juthatnak az ellátáshoz. 
Ráadásul az elkészült leletekért nem szükséges a 

városba utazni, mivel a Praxi Medic Bt. által 

átvállalt költség fejében azokat internet útján küldik 

el; ily módon azok könnyen a betegek 

dokumentációjához csatolhatók. A fenti 

gyakorlathoz hasonlóan a járványügyi leletek is 
közvetlenül a háziorvosi szolgálathoz érkeznek.  

*** 

Jelenleg is zajlik az influenzajárvány. 

Településünkön szerencsére nem jelentkezik extrém 

mértékben, ennek ellenére még mindig ajánlott 
lehet az influenzaoltás beadása elsősorban 

krónikus betegek, túlsúlyosak, cukorbetegek, szív-

és vesebetegek, várandósok, ill. gyermekvállalást 

tervezők körében. Az influenza elleni védőoltást a rendelet által meghatározott esetekben térítésmentesen, más 

esetekben társadalombiztosítási támogatással biztosítani tudjuk. 

Az idősebb korosztályban ezzel egyidejűleg a szövődményként gyakran előforduló, baktérium okozta tüdőgyulladás 
elleni védőoltás is indokolt lehet. A tüdőgyulladás elleni oltás is társadalombiztosítási támogatással írható fel! 

Dr. Mráz János háziorvos, Praxi Medic Bt. 
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ADALÉKOK PÁTKA TÖRTÉNETÉHEZ 

6/1. rész 

Jelen cikkemben a Tanácsköztársaság időszakához kapcsolódó pátkai eseményeket és az ahhoz szervesen 

illeszkedő körülményeket ismertetem a Tisztelt Olvasóval. 

A magyar történelemben elsőként 1919. március 21-től 1919. augusztus 1-ig tartott az első olyan kísérlet, amely 

gyökeresen szakított az addigi társadalmi renddel. Ezt a történelmi léptékkel rövidnek nevezhető időszakot nevezi a 
történettudomány Tanácsköztársaságnak. 

A Tanácsköztársaság olyan államforma volt, amely elsőként a magyar történelem során a kollektív 

hatalomgyakorlást jelentette. Lényegében az államformát is megváltoztatták, alkotmányos királysággal már 

szakított népköztársaságról kollektív hatalomgyakorláson alapuló „köztársaságra”. Külön érdekesség, hogy a 

kollektív hatalomgyakorlás egy párt a Magyarországi Szocialista Párt (szociáldemokrata párt és a kommunista párt 
egyesüléséből jött létre) kezében összpontosult. 

Ez a kormányzati forma diktatúra, mégpedig a saját meghatározásuk szerint proletárdiktatúra volt. Erre a 

rendszerre az erőszak alkalmazása volt az egyik, ha nem a legjelentősebb jellemző. Az erőszaknak, mint 

alaptételnek elengedhetetlen eszköznek a fontosságát nagyon jól mutatja a székesfehérvári Városi Tanács 1919. 

április 17-i üléséről készült jegyzőkönyv, ahol Horváth János tanácselnök az alábbiakat jelentette ki: 

„Minden cselekmény vezérfonala a burzsoázia elleni gyűlölet kell, hogy legyen, ellenkező esetben a proletárdiktatúra 
meg nem állhat.”  
A jegyzőkönyvben a fenti mondat után az alábbiakat írták: „Mindezeket budapesti útja alkalmából szerzett 
felvilágosításokként adja elő.” 
Tanulságos, és előremutató a tanácselnök idézete. A rendszer alapja a belső ellenségként kezelt úgynevezett 

burzsoázia elleni gyűlölet. Az erőszak lakossággal szembeni alkalmazására érdekes példát nyújt a Pátkán történt 

események is. 
Tanulságos még az a tény is, ami ugyanezen az ülésen hangzott el szintén Horváth János elnöktől: 

„A pénzkérdés tárgyában jelzi, hogy pénzforrásul az eddigi adók fognak szolgálni, továbbá a forradalmi törvényszék 
által kiszabott pénzbüntetések. Mindezek a helyi közcélokra igénybe vehetők.” 
Ezekből az idézetekből is leszűrhető, hogy kíméletlen rendszer építésébe kezdetek bele 1919 tavaszán. Minden 

háromezer korona feletti megtakarítást be kellett szolgáltatni, és aki ezt nem tette meg, akkor forradalmi 

törvényszék elé került. 
A kollektív bűnösség elvének alkalmazásától sem riadtak vissza a pénzügyi háttér biztosítása érdekében, amikor 

1919 május 6-án a Székesfehérváron történtek miatt a közcsend és a köznyugalom megzavarása indokával a 

gazdákat a burzsoákat és a zsidókat nevezték meg felelősnek és rájuk kollektívan komoly mértékű (egy millió 

korona) sarcot vetettek ki.  

A Tanácsköztársaság kialakulásához vezető úton az első fontos dátum 1918. november 3; amikor az Osztrák-
Magyar Monarchia Páduában fegyverszünetet kötött az antant hatalmakkal. Időközben feltartóztathatatlanul 

elkezdődött a Monarchia szétbomlása, benne a történelmi Magyarország szétesése is.  Létrejöttek a nemzetiségi 

Nemzeti Tanácsok, természetesen a magyar Nemzeti Tanács is. Magyarországon a radikalizálódott 

szabadkőművesek vezették az államhatalmi szerveket, élükön a vörös gróffal Károlyi Mihállyal. Az úgynevezett 

őszirózsás forradalom után hatalomra kerülő elit sajnos rendkívül gyengén és nagyon rossz hatásfokkal politizált. 

Tehetetlenségüket még nagyobb naivitás tetézte, aminek következtében tévesen mérték fel a lehetőségeket, és 
Magyarországot kiszolgáltatottá, önmagát megvédeni képtelen országgá tették. Amikor már komolyan és 

határozottan tenni kellett volna valamit, akkor a Népköztársaság vezetői elmenekültek, és átadták helyüket a 

kommunisták és szociáldemokraták elitjének. 

A fegyverszünet megkötése után próbálta az új hatalom megszilárdítani a viszonyokat. Választások kiírását 

hirdették meg 1919 áprilisára, amikre az előkészületeket megtették. Földosztást kívántak megvalósítani, amit 

korlátozott mértékben és eléggé későn sikerült elindítani. Elkezdődtek a termelőszövetkezetek létrehozása. Fejér 
Megyében a spontán vonásokat sem nélkülözve már 1919 márciusában létrejöttek az első termelőszövetkezetek. A 

Tanácsköztársaság létrehozásáig több megyei településen köztük Pátkán is megszervezték a termelőszövetkezetet. 

Visi Szilárd 

(A cikket következő számunkban folytatjuk – szerk.) 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

A szerkesztőség ezúton szeretné pótolni egy 2013. évi mulasztását, ugyanis a Karácsonyi számból sajnálatos módon 
kimaradt az alábbi köszönetnyilvánítás, melyért ezúton is elnézést kérünk! 

A 2013. évi lovasnap rendezői ezúton szeretnék megköszönni a támogatóknak, hogy a rendezvény 

megtartásához hozzájárultak: 

Horog István, Árpási Béla, Rednágel Jenő, Katonka Antal, Abonyi Géza, Szideropulosz Jorgosz, ifj. Veszeli Ferenc, 

id. Magyaródi József, Ker Bont Kft., Vicsacsán Pál, id. Gyenei Lajos, Dobos János, Göllén János, Buda Józsefné, 
Füri János, Horog Csaba, Szabó Ferenc, Dr. Mráz János, Baráth György, Jádi Zoltánné, Jádi Zoltán, Stróh 

Tiborné, Németh Erzsébet, Szabó Lászlóné, Lukács Zoltán (Garden Kft.), Baráth Gábor, Csete József, Pátkai 

Polgárőrség, Pátkai Pántlika Néptánccsoport. 

Köszönjük a kiszolgáló személyzetnek a finom falatokat és a példás ellátást! Név szerint: Nagyné Mayer Nelli, 

Kincses János, Kincsesné Majer Piroska, Szabó Ferenc, Baloghné Mayer Ilona, Balogh Tamás, Jádiné Gerencsér 
Vera, Papp Tibor, Németh Erzsébet.  

Köszönjük továbbá a terület biztosítását Füri Józsefnek. A 2014. évi rendezvény szervezését megkezdtük. Bízunk 

benne, hogy hasonló támogatottságot élvezünk idén is és az idei esemény is legalább olyan sikeres lesz, mint az 

eddigiek! 

Köszönettel a szervezők nevében: Gyene Lajos 
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Sokan nem tudják, de az éti 

csiga is védett állat! 

A mocsári teknős szívesen 
napozik a parton. 

 

Gyakran csak így látjuk: gyorsan elúszó, 

mérgesen hátranéző vidra. 

PÁTKA ÉS A TERMÉSZET 

IV. RÉSZ 

A csigától a vidráig - védett állatok a Pátkai-víztározónál 

Lapunk tavaszváró számában ezúttal a Pátkai-víztározó olyan állatairól is lesz szó, melyek a halak és a madarak 

árnyékában a megérdemeltnél kevesebb figyelmet kapnak, pedig nem csupán szépek és érdekesek, hanem 

törvényes oltalom alatt is állnak, vagyis jócskán hozzájárulnak a tó természetvédelmi értékéhez. 

A víztározóban sok béka él (elsősorban kecske- és tavi béka), de a vízfelület olyan békafajoknak is fontos, amelyek 

nem vízi állatok. A barna- és zöld varangy például erdőkben lakik, a tavaszi szaporodási időszakban keresik fel a 

vizeket. Sajnos sok helyen az erdő és a víz között forgalmas út épült, ami több százezer béka pusztulását okozza 

évente. Nálunk tavasszal vagy nagyobb esők után a Páskomra menő műúton 

láthatjuk az elütött vagy szerencsésen átugráló békákat, olykor tömegével. Aki ezen 
a gyér forgalmú úton halad, ilyenkor inkább szlalomozzon vagy fékezzen le. Más 

autókat nem zavarunk manővereinkkel, de akár több tucatnyi békát 

megmenthetünk. Ugyanez igaz az eső utáni reggeleken előbújó éti csigára, amely 

szintén védett állat. Nem szégyellnivaló vagy gyerekes dolog, inkább dicséretes 

természetszeretet, ha lehajolunk, és a csigákat átvisszük az út túloldalára.  
Ha páskomi házikónkban télen hátamat a kályhának vetve a tavaszról ábrándozom, 
akkor két hangot várok nagyon, az egyik a fülemüle éneke, a másik a víztározó 

északi részén tanyázó vöröshasú unkák koncertje. Ez a kistestű békafaj leginkább 

este és éjjel hallható hangjával árulja el magát. Bőre sötétszürke vagy zöldes, nevét a 

valóban élénk narancsvörös hasáról kapta. Ez a szín a természetben figyelmeztető jelzés: Vigyázz, méreg! Egy 

ismerősöm olyan madarászokat vezetett, akiket más élőlények is érdekeltek, így jó ötletnek tűnt egy pocsolyából 

kivenni egy unkát és rögtönzött előadást tartani róla. Sajnos a visszaengedést nem követhette alapos kézmosás, a 
békáról talán már meg is feledkezve néhányszor megdörzsölte a szemét. A kaland néhány hetes szemgyulladással 

zárult... 

Nem véletlenül kapta nevét a vízisikló: nádasokban, tocsogós réteken tanyázik. Egy fehérvári madarász ismerősöm 

a víztározó mellett fotót is készített róla, bár ez a siklónak nem volt örömteli. A képen ugyanis a jókora hüllő egy 

kígyászölyv karmaiban lóg. Ez a fokozottan védett ragadozó a vértesi erdők féltett madara, amely kifejezetten a 
kígyókra specializálta magát. Legyünk büszkék rá, hogy a falu közvetlen közelében ilyen madárritkaság is 

felbukkan, márpedig ez csak a siklók jelenlétén múlik! 

Hazánk egyetlen őshonos teknősfaja a mocsári teknős. A Császár-víz két víztározó 

közötti szakaszán találkoztam a napfürdőző, majd közeledtemre vízbe csobbanó 

példányokkal. Ha a vízisikló ellenségéről esett szó, érdemes megemlíteni, hogy a 

teknőcnek is van egy lenyűgöző ellenfele. Hazánk legnagyobb ragadozója a rétisas, 
mely gyakran hord a fiókáinak mocsári teknőst. Erről a fészek alatt, vagy a 

fiókagyűrűzéskor a fészekben talált páncél tanúskodik. 

A tóparti fűzfák vonzó tulajdonsága, hogy jól odvasodnak. Ezzel nem csak odúlakó 

madarainknak lesz könnyebb az élete, hanem nyári estéken a denevérek 

vadászatában is gyönyörködhetünk. Ezek a szárnyas emlősök ugyanis tavasztól 
őszig a nappali órákat leginkább odvakban, ritkábban padlásokon töltik. Télire 

fagymentes helyekre, nagyobb barlangokba vagy pincékbe húzódnak le. Pár éve 

magam is láttam egy fehérvári régi borospincében két téli álmot alvó denevért, 

amelyek a szokott módon, fejjel lefelé lógtak a mennyezetről. A tavasz közeledtével 

lassacskán felélénkültek, elképesztő volt, ahogyan valahonnan a szárnyuk alól 

„kicsomagolták” és „rendbe hozták” méretes fülüket, aztán egy márciusi napon már 
hiába kerestük őket. A denevérek hatalmas mennyiségű rovart elfogyasztanak, 

szárnyashangyarajzás idején már délután a magasban vadászgatnak. Ha a 

pincében vagy a padláson valaki denevérekre bukkan, óvja ezeket az érdekes 

állatokat és gondoskodjon arról, hogy a kirepülésük útvonala szabad legyen. 

Eme kis állatseregletet a vidra zárja. Sajnos még nem találkoztunk itt 

személyesen, nyomait és ürülékét viszont már láttam a Császár-víz 
páskomi hídja alatt, illetve a Zámolyi-víztározó zárógátján. Más 

országrészekben azonban már volt alkalmam megfigyelni a 

varázslatosan áramvonalas testfelépítését, bravúros úszását. A vidra 

közismerten játékos állat, egyszer átélhettem, ahogyan egy lékből 

három fiatal vidra kimászott a jégre és tőlem néhány méterre 
szórakoztak. 

Hazánkban minden kétéltű (béka, varangy, gőte), hüllő (kígyók, 

teknős) és a denevérek összes faja természetvédelmi oltalom alatt áll. 

Ha tehát azt látjuk, hogy valaki bántja ezeket az élőlényeket, habozás 

nélkül erélyesen lépjünk fel a természetkárosítás ellen! A vidra még 

különlegesebb eset, ugyanis ez a pompás állat fokozottan védett, 

eszmei értéke 250.000 Ft, így aki kezet emel rá, az már bűncselekményt követ el! Mindannyian sokat tehetünk 

azért, hogy ezek a fajok még sokáig itt legyenek velünk. Elég, ha odafigyelünk minden körülöttünk levő élőlényre, 
és ezt a féltő gondoskodást megtanítjuk gyermekeinknek is. Így Pátka még sokáig az lehet, ami most: gyönyörű 

természeti értékekkel rendelkező, békés és élhető falu. 

Kovács Gergely Károly 
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Kedvezményes belépési lehetőség 

A Vértesaljai Horgász Egyesület 

vezetősége a taglétszám szinten tartása 

céljából kedvezményes belépési 

lehetőséget biztosít ebben az évben  
pátkai lakosok számára, vagy akik 

valamilyen módon kötődnek községünk-

höz és jelenleg más egyesületnek a tagjai. 

2014.12.31-ig történő belépés esetén 

elengedjük az egyszeri belépési díjat, 
mely 5000.-Ft. Bővebb felvilágosításért 

keressék Vastagh Lászlóné gazdasági 

vezetőnket, vagy bármelyik vezetőségi 

tagunkat.  

Az egyesületi tagdíj 2000.-Ft/év. 

*** 
Személyi jövedelemadója (SZJA) 1%-ával 

a Vértesaljai Horgász Egyesületet is 
támogathatja a 2013. évi adójának 

bevallása során. Amennyiben Ön is így 

gondolja, úgy kérem a felajánláshoz 

szükséges nyomtatványon az alábbi 

adószámot tüntesse fel: 19822774-1-07 

Támogatását előre is köszönjük! 

 

EGYESÜLETI HORGÁSZVERSENY 

VERSENYKIÍRÁS 

Verseny helye: a Pátkai-víztározó Boross-gát és a Kábel-gát 

közötti partszakasza. 

Időpontja: 2014. április 26. (szombat) 

Résztvevők: A versenyen csak a Vértesaljai Horgász 
Egyesület tagjai vehetnek részt! 

Nevezési díj: 1000.-Ft (felnőtt és ifjúsági tagok számára, 
területi jeggyel nem rendelkezőknek 1000.-Ft-os verseny -
jegyet kell váltani!) ill. 500Ft (gyermek kategória). 

Nevezni lehet: írásban az egyesület postacímén (8092 

Pátka, Kossuth u. 141), telefonon vagy személyesen az 
egyesület vezetőségi tagjainál, a Halőrnél és az egyesület 

honlapján. Nevezési határidő: 2014.04.24. 

A verseny programja: 

07:00 Gyülekezés a halőrháznál (faház). 

07:30 Sorsolás 

09:00 Verseny kezdete (előtte 5 perccel etetés megkezdése) 
13:00 Verseny vége 

14:00 Eredményhirdetés, ebéd 

Versenyszabály: Horgászni egy bottal, botonként egy 

horoggal, úszós vagy fenekezős módszerrel lehet! 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Pátka, 2014.02.20. Vértesaljai Horgász Egyesület Vezetősége 

 

 

Mikor ezeket a sorokat olvassák, már remélhetőleg túl leszünk 

egyesületünk éves beszámoló közgyűlésén, a korábbi lapzárta miatt 

azonban erről még nem tudok beszámolni. Mint ahogy azt már az 
előző számban is jeleztem, rengeteg változást hozott a horgászatban 

az új, „A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. 
törvény”. A teljesség igénye nélkül, röviden ismertetném a Pátkai-

víztározó horgászrendjét is érintő változásokat. 

Az elvihető, méretkorlátozással védett halak száma továbbra is 

30db/év, de ebből maximum 15 db lehet ragadozó hal, mely 
utóbbiból hetente max. 4 db tartható meg e kereteken belül. 

A horgászat megkezdésekor a fogási naplóban lévő naptárban meg 

kell jelölni az adott napot.  

A mennyiségi korlátozással védett halakból (keszegfélék, sügér, 

széles kárász, stb.) évi 30 kg fogható, naponta 5 kg. Az ún. invazív 

(idegenhonos) fajokból (törpeharcsa, ezüst kárász, stb.) napi 10 kg 
fogható, éves korlátozás nélkül! 

A méretkorlátozással védett halakat elvinni csak azok gyors és 

kíméletes leölése után szabad. A csuka legkisebb megtartható 

mérete 40 cm. Az elvihető ponty mérete is változott, mégpedig  

a 30-50 cm közötti méretű halak tarthatók csak meg! Ugyanez  
a harcsánál 60-150 cm! Az amúr 40-80 cm közötti példányai 

vihetők el, s 1 db halnak számít a fogási naplóban, tehát a 

darabszámba bele kell számolni! Újdonság, hogy méretkorlátozást vezettek be egyes keszegfajoknál is, mely 20 cm 

(jászkeszeg, szilvaorrú keszeg, paduc), és fajlagos fogási tilalmat is vezettek be ezekre vonatkozóan, még pedig 

04.15-05.31-ig. A dévérkeszegre nincs ilyen korlátozás! 

A méretkorlátozással védett halat a horogtól való megszabadítás után azonnal be kell írni a fogási naplóba és a 
területi jegyen lévő táblázatba, a fogás pontos 

idejét is rögzítve (óra, perc). A területi jegyen lévő 

rovat előtti, aktuális négyzetet le kell kaparni! 

Változtak a tilalmi idők is:  

 csuka 02.01-03.31.,  

 sügér  03.01-04.30.,  

 ponty  05.02-05.31. 

A fogási naplókat minden évben február 28-ig 
kell leadni. Aki ezt elmulasztja, az is válthat új 

állami horgászjegyet, azonban csak dupla áron! 

Az állami jegyek érvényessége mindig az adott 

évet követő év január 31. Újdonság, hogy a 70 

éven felüliek mellett, még az állapotát igazoló 
okmányokat benyújtó, mozgásszervi vagy hallási 
fogyatékos személy is mentesül az állami jegy 
díjának megfizetése alól. 

Kérek minden érintettet, hogy figyelmesen 

tanulmányozzák át az új horgászrendet, s az 

abban foglaltakat maradéktalanul tartsák be, 

mert a bírságok mértéke is jelentősen 
megemelkedett! 

Még néhány aktuális, a Pátkai-víztározón 

megtartandó rendezvényre is szeretném felhívni 

a figyelmet: 

 A HOFESZ 2014.04.12-én nyílt, egyéni 
nevezéses évadnyitó horgászversenyt szervez. 

Június 04-07. között harcsafogó verseny, 06.12-15 között pedig MG Carp pontyfogó nyílt verseny lesz. 

Természetesen ezek lebonyolítását nagymértékben befolyásolja a vízállás, ezért a helyszíneket csak később 

pontosítják. 

Ha minden igaz, akkor e sorok olvasásakor már egy haltelepítésen is túl leszünk, ami megalapozhatja egy 
eredményes horgászidény indítását. 

Végezetül még annyit, hogy véleményem szerint jók, bár kissé talán merészek azok az elképzelések, amelyeket a 

HOFESZ a közeljövőben a Pátkai-víztározónál kíván megvalósítani. Ezek azonban csak hasznára válhatnak 

településünknek, s nekünk, horgászoknak is.  

Kellemes időtöltést és eredményes horgászatot kívánok minden horgásztársnak!             

Pátka, 2014.02.19.                Hedlicska Károly, VHE elnök  

HORGÁSZ HÍREK 
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RECEPTSAROK 

Örömmel adjuk közre olvasóink receptjeit, ez alkalommal rögtön kettőt is! Továbbra is várjuk kedvenceiket a 
patkaihirek@gmail.com címre vagy személyesen a Hivatalba. 

„Cseh” hús 

Ezt az ételt férjem „hozta a konyhára”. Több tíz éve 

szülei az akkori Csehszlovákiába kirándultak és ott 
ették ezt a tarjából készült ételt, amit - mivel a nevét 

nem tudták - elneveztek „Cseh” húsnak. Azóta 

elmaradhatatlan eleme az ünnepi ételsornak, de én 

készítettem már hétköznap is, mivel egyszerű és 

legfőképp gyors. 
Hozzávalók: 

 1 kg sertés tarja 

 3 fej hagyma 

 3-4 ek mustár 

 1 nagy tejföl 

 20 dkg sajt 

 olaj, só, bors 

A tarját kiklopfoljuk, az inakat bemetsszük. A 

hagymát apró kockákra vágjuk. Egy nagy tepsit 

kikenünk zsírral vagy olajjal. Szorosan egymás mellé 

beletesszük a tarja szeleteket, melyeket előzetesen 
besózunk, borsozunk. Megkenjük mustárral, 

betakarjuk az apróra vágott hagymával, megkenjük 

tejföllel, a tetejére pedig reszelt sajtot szórunk. 

Alufóliával lefedve sütjük kb. fél órán át, majd a fóliát 

levéve rápirítjuk a sajtot és már készen is van. 

Csokis-aszalt sárgabarackos muffin 

Sokféle muffint kipróbáltam már, de ez az abszolút 

családi kedvenc; a recept fixen a hűtőn található . 

Hozzávalók: 

 15 dkg margarin 

 15 dkg cukor 

 1 csomag vaníliás cukor 

 2 tojás 

 15 dkg liszt 

 1 tk sütőpor 

 10 dkg étcsoki (darabokra törve) 

 kb. fél csomag aszalt sárgabarack (kockákra 
vágva) 

 2 dl tejszín 

A margarint, a cukrot, a vaníliás cukrot és a 

tojásokat simára keverem. Hozzáadom a lisztet, a 
sütőport, a tejszínt, a végén pedig a sárgabarackot és 

az étcsokoládét. Kivajazott, vagy papírral bélelt 

muffinformába töltve szűk fél óra alatt megsül. 

 

 

Vargáné Bokor Bernadett 
 

SPORTHÍREK 

 

TISZTELT PÁTKAI SPORTKEDVELŐK! 

Március első hétvégéjén megkezdődött a tavaszi forduló. Bízunk benne, hogy a szezon második fele sikeresebb 
lesz, főként a felnőtt korosztályban, hiszen utánpótlás csapaink ősszel is jól teljesítettek. A felnőtt csapathoz új 

edző, és új játékosok érkeztek, reméljük, hogy a segítségükkel sikerül a jelenlegi kieső helyről feljebb lépni, és bent 

maradni a bajnokságban. Amennyiben alacsonyabb osztályba kerülünk, akkor valamennyi csapatra, így az 

utánpótlásra is kevesebb támogatást kapunk a jövőben. Várunk minden érdeklődőt a meccsekre, biztassuk együtt 

csapatainkat!  

A felnőtt csapat hazai meccseinek időpontja a tavaszi idényből: 

 2014. 03.16. 15:00 – Pátka - Pusztavám  

 2014. 03.23. 15:00 – Pátka - Iszkaszentgyörgy  

 2014. 04.06. 16:30 – Pátka - Vál  

 2014. 04.13. 16:30 – Pátka - Vértesacsa  

 2014. 04.27. 17:00 – Pátka - Mány  

 2014. 05.04.17:00 –  Pátka - Ercsi  

 2014. 05.11.17:00 –  Pátka - Fehérvárcsurgó  

 2014. 05.18.17:00 –  Pátka - Csákvár II.  

 2014. 06.08. 17:00 – Pátka - Pákozd  

A teljes lista (idegenbeli meccsek, valamint az utánpótlás csapatok meccsei) elérhető az FMLSZ honlapján 

(http://www.fmlsz.hu, sorsolások menüpont). Szeretettel várunk minden régi és leendő szurkolót! 

TAO pályázataink (társasági nyereségadóból igényelhető támogatás):  

 Futó pályázatunk kivitelezési munkálatai március 31-én lezárulnak, ekkor lesz birtokba vehető a megújult 
Sportöltöző. A felső szinten egy klubhelyiséget alakítottunk ki, ahol nemcsak a meccsek előtt és után van 

lehetőség a sportolóknak és a szurkolóknak a kikapcsolódásra, hanem a női torna is itt talál majd állandó 

otthonra, valamint önkormányzati és kulturális rendezvények megtartására is lehetőség lesz.  

 Az idei kiírásban is pályázunk a sportöltöző alsó szintjének befejezésére, a mellékhelyiségek, a lépcső teljes 
felújítására, illetve terveink között szerepel egy lelátó építése is, ill. egy előtető kialakítása is (főzőhellyel). 

Akinek lehetősége van adója 1%-ról rendelkezni, ne feledje, hogy a Sportkör is számít a sportkedvelők 

felajánlásaira. Adószámunk:19820583-1-07. Előre is köszönjük! 

!!! HAJRÁ PÁTKA !!! 

A Sportkör Vezetősége 

http://www.fmlsz.hu/
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FELHÍVÁSOK, HIRDETÉSEK 

Kedves pátkai hívek! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 
egyházadó befizetésére 2014. 

március 29-én 9:30-10:30 óráig 

nyílik lehetőség a katolikus 

közösségi házban. 

Az egyházadó a Pátkai Római 

Katolikus Egyházközség Képviselő-
testületének döntése alapján  

4000 Ft/család/év. 

Bármilyen felmerülő kérdéssel 

kapcsolatban bátran keressék 

Demeter Zoltán világi lelkipásztori 
kisegítőt a 06 30 652 6226-os 

telefonszámon.  

A Jóisten fizesse meg! 

Pátkai Római Katolikus 

Egyházközség 

Kupakgyűjtési akció 

 
A Pátkai Szent Anna Karitászcsoport kupakgyűjtési akciót szervez. A gyűjtés 

célja egy beteg kisfiú támogatása egyik tagunk ismeretségi körében. 

A gyermek 8 és fél éves, neve: Ekker Zsolt. Koraszülöttként 600 grammal 
született, a hármas ikrek közül csak ő maradt életben. Oxigénhiány miatt 
agykárosodást szenvedett, emiatt önállóan nem tud létezni, állandó 
felügyeletre, segítségre szorul (nem beszél, nem tud ülni, enni egyedül, és járni 
sem). A kupakokért kapott összeg egy alapítványi számlára kerül, melyből a 
gyermek pelenka- és gyógyszerszükségletének egy részét tudják fedezni. A 
család most egy olyan készülékre gyűjt, melynek segítségével Zsolti járhatna. 
Valamennyi támogatást kapnak ehhez, de a fennmaradó összeget a 
szülőknek kell kifizetni.  
Kérünk mindenkit, hogy amennyiben lehetősége van rá, támogassa a 
kupakok gyűjtésével a kisfiú gyógyulását. Mindenféle műanyagkupak 

(ásványvizes, üdítős, olajos, tejes stb.) megfelelő, ezeket a Polgármesteri 

Hivatalban, illetve a két helyi élelmiszerboltban és a dohányboltban 

kihelyezett gyűjtődobozokban lehet leadni. 

 

Pátkai Szent Anna Karitászcsoport  
 

Az Agárdi Gyógyfürdő felhívása 

2014. március 1-től 2014. június 30-ig a Fejér 

megyében élő 18-60 év közötti felnőtt, aktív korú 

lakosság számára is szeretnénk elérhetővé tenni akciós 

gyógyászati kezeléseinket, így a 60 db-os kezelést a 
megszokott 19.000 - 21.000.-Ft helyett 12.000 Ft-ért 

(200 Ft/kezelés) vehetik igénybe. 

 

A Tatabányai Gyémánt Fürdő felhívása 

A Fürdő meghosszabbította az előző számunkban 

közzétett akcióját, így elővételben az élményfürdő és 

strandfürdő belépő 900.-Ft/fő áron vásárolható meg 

továbbra is. 

A kedvezményes jegyeket a Polgármesteri Hivatalban 

lehet megvenni! 

 

 

SZJA 1% FELAJÁNLÁS 

Az idei évben is szeretnénk biztatni a lakosságot, hogy éljen az adó 1% felajánlásának 

a lehetőségével, és támogassa településünk civil szervezeteit: 

Diák- és Ifjúsági Sportegyesület - Pátka: 18489262-1-07 

Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub: 18497465-1-07 

Pátka Csemetekert Óvoda Gyermekeiért Alapítvány: 18493942-1-07 

Pátka Gyermekeiért Egyesület: 18492666-1-07 

Pátka Kultúráért Közalapítvány: 18496392-1-07 

Pátka Sportkör: 19820583-1-07 

Pátka Polgárőrség: 19098533-1-07 

Vértesaljai Horgász Egyesület: 19822774-1-07 

 

 

Lomtalanítás 

A Depónia javaslata alapján Pátkán is új rendszert kívánnak bevezetni, melynek keretében megszűnne az eddig 

megszokott lomtalanítási rend. Ezentúl nem egy adott napon kellene a teljes lakosságnak a lomokat kihelyezni, 
hanem a Depónia Kft-vel előre egyeztetett napon, egyedi megrendeléssel, évi egy alkalommal,  március 1. és 

október 31 között, házhoz menő rendszerben szállítaná el a szolgáltató a kidobandó holmikat.  

Tekintettel arra, hogy jelenleg is folynak a Depónia Kft-vel kötendő együttműködési megállapodás tartalmáról a 

tárgyalások, a lakosságot a következő számban áll módunkban tájékoztatni a végleges megállapodásról.  

 

 

A Pátkai Hírek következő száma várhatóan 2014 júliusában jelenik meg.  
A lapzárta tervezett időpontja: 2013. június 30., hétfő.  

Kérjük, hogy írásaikat eddig 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! 

Felelős szerkesztő: Toma Imola. A szerkesztésben közreműködött: dr. Dávid-Nagy Krisztina, Elekes Irén Borbála, 
Gerencsér Attila 

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 kiadvány kereskedelmi forgalomban nem kapható. 


