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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Pátka Község Önkormányzata 2015. március 1- és 2015. június 30. közötti időszakban történt testületi
üléseinek rendeleteiről és határozatairól

32./2015. (III. 11.) önkormányzati
határozat a „Leader térségek közötti
együttműködés
megvalósításához
szükséges
eszközök
beszerzése
szállítási szerződés keretében” tárgyú
közbeszerzési eljárás megindításáról
Pátka
Község
Önkormányzata
közbeszerzési eljárást folytatott le,
amelynek keretén belül beszerzésre
került egy JCB 3CX kotrórakodógép, valamint beszerzés alatt
van egy AP500 pótkocsi és egy
Maschio Giraffa 210 típusú rézsű
nyesedékzúzó a településen, valamint a
térségi településeken területrendezési
felada-tok ellátása céljából.
41./2015. (III.31.) önkormányzati
határozat a Nemzeti Kulturális Alap
Közgyűjtemények Kollégiuma által
kiírt „Kistelepülések könyvtárainak
szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” című pályázatáról
Pátka
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Nemzeti
Kulturális Alap Közgyűjtemények
Kollégiuma által kiírt „Kistelepülések
könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” című pályázati
kiírásra pályázatot nyújtott be. A
pályázat sikeres volt, így az Ivánka
Kúria könyvtári szolgáltató helyén új
bútorok, és kiegészítő berendezések
kerülnek beszerzésre.
53./2015. (IV.27.) önkormányzati
határozat
Pátka
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete elfogadta a 20152019 közötti időszakra szóló gazdasági
programját.
57./2015.(IV.27.)
önkormányzati
határozat 21/2015. (IV.17.) MvM
rendelet szerinti pályázaton való
indulásról és a kistérségi közlekedési
szolgáltatás fejlesztéséről szóló egyéb
szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan
új gépjármű beszerzéséről
Pátka
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázatot nyújtott
be kistérségi közlekedési szolgáltatás
fejlesztéséről szóló, egyéb szolgáltatás
ellátásához kapcsolódóan új gépjármű

beszerzésére 9.925.900,- Ft. értékben
a már működő szolgáltatások színvonalának
emelésére,
biztonságos
közlekedési feltételek javítására és
szolgáltatás bővítésére. A projekt címe:
Ételszállítási szolgáltatás fejlesztése és
bővítése
egyéb
közösségi
célú
szolgáltatásokkal. A pályázat sikeres
volt,
a
gépjármű
beszerzése
folyamatban van.
10./2015. (VI.01.) önkormányzati
rendelet
a
Zámolyi
Közös
Önkormányzati
Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselők egyéb
juttatásairól
Pátka
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a közös testületi
ülésen Zámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testületének egyetértésével elfogadta a Zámolyi Közös
Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők egyéb juttatásairól
szóló rendeletet.
70./2015.
(V.26.) önkormányzati
határozat Zámoly-Pátka összekötő út
felújításáról
Pátka
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a közös testületi
ülésen Zámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testületének egyetértésével úgy határozott, hogy a ZámolyPátka összekötő út felújítása érdekében
a polgármesterek hivatalos fórumokon
járjanak el, kérik az út geodéziai
kimérését, valamint megkeresik a
kőbányát alapozó anyaggal kapcsolatban.
73./2015. (V.28.) önkormányzati
határozat
Sárkesztes-Moha-PátkaMagyaralmás Óvodai Intézményi
Társulás megszüntetéséről
Pátka
Község
Önkormányzata
Sárkesztes-Moha-Pátka-Magyaralmás
Óvodai Intézményi Társulásból 2015.
augusztus 31. napjával kiválik.
74./2015. (V.28.) önkormányzati
határozat a Pátkai Csemetekert
Óvoda alapításáról
Pátka
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2015. augusztus 31.

napjától az óvodai nevelési feladatokat
önálló intézmény keretében látja el. A
75./2015.
(V.28.)
önkormányzati
határozat
alapján
az
intézmény
megbízott vezetője Laborcáné Tatai
Anikó.
77-83./2015. (V.28.) önkormányzati
határozatok a civil szervezetek
támogatásairól
Pátka
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a civil szervezetek
részéről beérkező pályázatokat elbírálta,
318.000,Ft.
összegben
került
támogatás kiosztásra a civil szervezetek
részére.
A támogatások kiutalása folyamatban
van.
11./2015.
(V.29.) önkormányzati
rendelet az Önkormányzat 2014. évi
zárszámadásának elfogadásáról
Pátka
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete elfogadta az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását.
86./2015. (V.28.) önkormányzati
határozat Pályázat az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kötelező önkormányzati
feladatot ellátó intézmények fejlesztése,
felújítása, támogatása felhívásra pályázatot nyújtott be „A 8092 Pátka, Vak
Bottyán tér 2. szám alatti Pátkai
Csemetekert
Óvoda
felújítása,
energetikai korszerűsítése” címmel
bruttó 19.048.755,- Ft. beruházási
összegben, valamint belterületi utak,
járdák, hidak felújítása támogatása
felhívásra „A 8092 Pátka, 890 hrsz.
alatti Vak Bottyán tér járdajavítása”
címmel bruttó 12.746.799,- Ft.
beruházási összegben. A pályázatról
még nem született döntés.
88./2015. (VI.11.) önkormányzati
határozat
Pátka
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete pályázatot nyújtott
be közművelődési érdekeltségnövelő
pályázatra(székbeszerzés).
A pályázatról még nem született döntés.
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ÖNKORMÁNYZATI FELHÍVÁSOK
Tagtoborozás a Települési Mentőcsoportba!
A katasztrófavédelem nemzeti ügy. Minden embernek joga van megismerni a
környezetében lévő veszélyforrásokat, egyúttal kötelessége a tőle elvárható módon
közreműködnie veszélyhelyzetek megakadályozásában és elhárításában.
A katasztrófavédelem egyik legfontosabb eleme a jól működő, széleskörű társadalmi
alapokon nyugvó polgári védelem, mely megteremtésében az állampolgároknak is
tevékenyen részt kell venniük. A polgári védelem fokozatosan fejlődött ki a korabeli
légoltalmi feladatokból, és vált a természet vagy az ember okozta katasztrófák
megelőzését, és az azokkal szembeni védekezést szolgáló szervezeti, feladat- és intézkedés
rendszerré.
Ahogy az elnevezés is tükrözi, az állampolgárok szerveződésével, együttműködésével, egy
védelemre hivatott rendszerről van szó, mely elsősorban különböző katasztrófák, veszélyhelyzetek esetén képes
segítséget nyújtani, amikor a kialakult helyzet kezelésére rendelt állami szervek (tűzoltóság, rendőrség,
mentőszolgálat) kapacitásai már nem elegendőek (pl. egy hosszan elhúzódó árvízi helyzet). Mindemellett
szükségessé válhat olyan technikai eszközök, gépek, és élőerő igénybevétele, amelyekkel a hivatásos szervek nem,
vagy csak korlátozott mértékben rendelkeznek.
A katasztrófavédelem polgári védelmi szakterületének alappillére az úgynevezett polgári védelmi szervezetek
hierarchikus rendszere. Ez a rendszer alulról építkezik, a különböző egységek egymásra kerülve alkotnak egységes
rendszert. Így juthatunk el a munkahelyi polgári védelmi szervezetből a települési, a területi, majd a központi
rendeltetésű polgári védelmi szervezetig. Minden szervezet kisebb egységekből áll (infokommunikációs, logisztikai,
egészségügyi, lakosságvédelmi stb.), melyeket az adott település, terület veszélyeztetettségének figyelembevételével
hoztak létre.
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény lehetőséget ad önkéntes jelentkezés alapján szerveződött
polgári védelmi szervezetek létrehozására is.
Fejér megyében a köteles polgári védelmi szervezetek állománya több ezer főt tesz ki, de szerencsére az önkéntes
alapon jelentkezők száma is gyorsan növekszik.
Az ideális önként jelentkező vállalja, hogy szabadidejéből áldoz a köz javára, felajánlja erejét és tudását
embertársai védelme érdekében a köz szolgálatában.
Mindazon állampolgárok jelentkezését várjuk, akik szükség esetén szívesen bekapcsolódnak településünk
védelmébe. a helyi szintű káresemények felszámolásába. Egyaránt számítunk szakképzett önkéntesek, mérnökök,
egészségügyi, elsősegély-nyújtási ismerettel rendelkező, valamint jó fizikai erőlétben lévő jelentkezőkre illetve a volt
(nyugállományú) rendőrök, katonák, tűzoltók, polgárőrök jelentkezésére is.
A Települési Mentőcsoportba történő jelentkezés első lépése a település Polgármesteri Hivatalában (a közbiztonság'
referensnél) elérhető önkéntes belépési nyilatkozat kitöltése.
Kérjük, csatlakozzon hozzánk, emeljük minél magasabb szintre településünk biztonságát!

Parlagfű-mentesítési kötelezettség
A Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17, § (4)
bekezdésében foglaltak alapján:
"A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a
vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani."
Parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a parlagfű elleni
védekezési kötelezettségének nem tesz eleget. A parlagfű elleni védekezés hatósági
intézkedései hivatalból, más hatóság megkeresésére, vagy bejelentésre indulhat.
A földhasználót nem kell értesíteni arról, hogy helyszíni szemle történik az ingatlanán, nem
kell külön felszólítani a parlagfű-mentesítésre, hiszen a jogszabály úgy rendelkezik, hogy a
tulajdonos/használó köteles folyamatosan gondoskodni az ingatlana parlagfű-mentesen
tartásáról a vegetáció során, függetlenül a hatóság erre irányuló intézkedésétől.
A parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén, külterületen a Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és
Talajvédelmi Osztálya, belterületen a települési önkormányzat jegyzője rendeli el a közérdekű védekezést.
A parlagfű elleni közérdekű védekezést elrendelő határozatot - ha a közlés más módja az azonnali
végrehajtáshoz fűződő érdeket veszélyeztetné - hirdetmény útján is lehet közölni. A határozat fellebbezésre
tekintet nélkül azonnal végrehajtható. A közérdekű védekezés elvégzése során a hatóság, valamint a közérdekű
védekezést elvégző vállalkozó feladata végrehajtásának keretei között az érintett területre beléphet, ott a szükséges
cselekményeket elvégezheti.
A kényszerkaszálás teljes költségét a mulasztás elkövetője köteles megtéríteni. A költségek meg nem
fizetése esetén azok - az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló törvény szerint - adók módjára
behajthatóak. Növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki a parlagfű vagy az emberi egészséget
bármely módon veszélyeztető károsítók elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja. A bírság legkisebb
összege tizenötezer forint, legmagasabb összege ötmillió forint.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a parlagfű-mentesítési kötelezettségüknek tegyenek eleget, a parlagfűmentesítés elvégzése mindannyiunk közös érdeke!
Tisztelettel: Dosztály Csaba
jegyző
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi igazgatási szünet
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye, a helyi önkormányzatok alcím
32. cikk (1) a) pontjában foglalt jogkörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselők munka-és pihenőidejéről, az igazgatási
szünetről, a közszolgálati tisztviselőket és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a
távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 13-15. §-aiban foglaltak figyelembevételével az alábbi
döntést hozta a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi igazgatási szünetéről (8./2015. (11.26.)
önkormányzati rendelet):
A közigazgatási szünet érinti a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatalban és Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal
Pátkai Kirendeltségén (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőt, közszolgálati ügykezelőt és
munkavállalót.
A Hivatalnál a 2015. évi igazgatási szünet:
a) nyári időszakban 2015. július 20. napjától — 2015. augusztus 19. napjáig,
b) téli időszakban 2015. december 22. napjától 2016. január 4. napjáig tart.
Az igazgatási szünet időtartama alatt a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a Hivatal ügyeletet
tart.
Tisztelettel: Dosztály Csaba
jegyző
TŰZVÉDELMI FELHÍVÁS
Tűzvédelem az aratás idején is
A nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a mezőgazdaságban
dolgozóknak, igen tűzveszélyesek is. Kellő körültekintéssel kell felkészülni és különösen fontos a
betakarítási munkálatokban részt vevő erőgépek tűzvédelme, az aratásra, illetve a tarló és növényi
hulladékok égetésére vonatkozó szabályok ismerete, betartása. Mint ismeretes, 2015. március 5-én
hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet, mely a
mezőgazdasági tevékenység végzésével kapcsolatban meghatározott tűzvédelmi előírások terén,
számos új szabályozást vezetett be.
Az aratással, valamint a mezőgazdasági erő– és munkagépek használatával, műszaki állapotával kapcsolatos
fontos tudnivalók:
 A kalászos termények betakarítását először a közút és a vasútvonalak mentén kell elvégezni, ezután minimum
3 méter széles védőszántást kell kialakítani.
 Gabonatáblán dohányozni, még a járművek, erő– és munkagépek vezető fülkéiben is tilos. A dohányzók részére
a gabonatáblától, éghető anyagoktól és növényzettől legalább 15 méterre dohányzóhelyet kell kijelölni. A
dohányzóhelyen a dohánynemű gyűjtésére és az esetlegesen keletkező tűz oltására megfelelő mennyiségű vizet
kell elhelyezni.
 Az aratási munkálatok megkezdése előtt, minden erő– és munkagép műszaki állapotát meg kell vizsgálni és
felkészíteni a hosszan tartó igénybevételre (csapágyak, ékszíjak, mechanikus alkatrészek, üzemanyag-ellátó
rendszer fokozott vizsgálata szükséges). A kalászos termény betakarításában, a szalma összehúzási és bálázási
munkáiban csak azok a járművek vehetnek részt, amelyeknek a felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az
üzemeltető elvégezte. A járművek megfelelőségéről szemle keretében kell meggyőződni, a műszaki ellenőrzésről
jegyzőkönyvet kell készíteni, aminek 1 példányát a járművön kell tartani. A szemlét csak 5-nél több gép
esetében kell a katasztrófavédelmi kirendeltségre bejelenteni, a szemle megtartásának nem feltétele a
tűzvédelmi hatóság részvétele, a szemléről készült jegyzőkönyvet sem kell megküldeni.
 A járművön el kell helyezni legalább 1 darab, 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó
készüléket (min. 6 kg-os).
 Az üzemelő erő- és munkagép kezelője a munkavégzés megkezdése előtt és annak befejezése után közvetlenül
és munkavégzést megszakító szünetekben köteles a kipufogó-vezeték és szikratörő műszaki állapotát
felülvizsgálni és a rárakódott éghető anyagtól szükség esetén megtisztítani. (A rossz kipufogó sötétben
”szikrákat szór”.)
 Erő- és munkagépen, gépjárművön olyan karbantartás, javítás, amely nyílt láng használatával jár, vagy
üzemanyag elfolyásával járhat, gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló területén nem végezhető.
 Munkaszünet idejére az aratógépet, az erőgépet és az egyéb munkagépet a lábon álló kalászos terménytől, a
tarlótól, továbbá a kazaltól legalább 15 méter távolságra kell elhelyezni, éghető hulladéktól, növényzettől
mentes területen. Ha a tarlótól ez a távolság nem biztosítható, akkor 3 méter széles védőszántáson kívül kell az
arató-, erő-és az egyéb munkagépet elhelyezni.
 Az aratógépet hajlékony földelő vezetékkel, akkumulátorát pedig legalább nehezen éghető, villamosságot nem
vezető anyagú védőburkolattal kell ellátni.(A földelő vezeték az elektrosztatikus feltöltődést vezeti le.)
 A szalmaösszehúzást és a kazalozást végző erőgép az összehúzott szalmát és kazlat csak olyan távolságra
közelítheti meg, hogy az erőgép égésterméke vagy annak elvezető csöve gyújtási veszélyt ne jelentsen. A
szalmaösszehúzásban és a kazalozásban részt vevő erőgépet a ráhullott szalmától, szénától rendszeresen meg
kell tisztítani. Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az 1000 m2-t.
 A kazal elhelyezése közúttól, erdőtől, lábonálló gabonától: 25 m, nagyfeszültségű vezeték függőleges vetületétől
min. 20 m. Szérűn a kazlak egymástól min. 20 m-re legyenek, elrendezésük sakktáblaszerűen történjen.
 Kötelezően betartandó rakatnagyságok szalma és szénakazal esetén: 10m x 30m x 8 m (szélesség x hossz
x magasság)
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A PÁTKAI CSEMETEKERT ÓVODA HÍREI
A 2104/2015-ös tanévben óvodánkban az alábbi programok valósultak meg:
 Óvodánk csatlakozott az ÁNTSZ által az óvodásoknak meghirdetett dohányzás elleni programhoz. Ennek
keretében több foglalkozást tartottunk a gyerekek részére e témakörben.
 Csatlakoztunk a Vértesi Natúrpark „Madarász” programjához. A program keretében több alkalommal látogattak
el a park munkatársai óvodánkba, melynek során madárbefogás, madáretetés, odú felrakás, fiókák
megfigyelése stb. történt.
 Szülői értekezlet keretében vendégelőadót hívtunk, aki a családok részére tartott nevelési témában előadást.
 Rendszeresen részt vettünk különböző rajzpályázatokon, többek között a helyi könyvtár által meghirdetett
„Madarak, fák napja” és a székesfehérvári Városi Képtár „Az utcán lopakodik a karácsony” elnevezésű
pályázatán.
 Karácsonyi ünnepségünket minden évben zenével teszi színesebbé Nagy Tímea karnagy és a pátkai kórustagok.
Mikulás alkalmával rendszeresen segít bennünket Gács János (Mikulás szerepében), ill. a Pátkai Önkormányzat
mikuláscsomagokat ajándékoz a gyermekek részére. A Gárdonyi Géza Nyugdíjasklubtól ajándékcsomagokat
kapott a két csoport. Köszönjük.
 Az őszi és a tavaszi időszakokban mese, vagy zenei előadást szerveztünk óvodánkba meghívott előadókkal.
 Áprilisban a helyi református tanítók több alkalommal tartottak ismerkedő foglalkozást a középsőnagycsoportban.
 Gyermeknapra meghívtuk Vas Arnoldot, községünk rendőrét, hogy mutassa be munkáját a gyerekeknek.
Az izgalmas és érdekes előadás mindenkinek nagyon tetszett.
 A Föld Napja program keretében részt vettünk községünk új játszóterének szebbé tételében, a gyerekekkel
levendula virágokat ültettünk.
 Meghívást kaptunk Nagy Dániel polgármester úrtól a Pátka Pagony játszótér avatására. Az átadási ünnepség
után egy gyönyörű tortát kaptak a gyerekek, majd dalokkal köszöntöttük az uniós szabványoknak is megfelelő
szép játszóteret.
 A középső- nagycsoportban kértük a szülők segítségét, ki tudna valamilyen szakmát, mesterséget bemutatni,
vagy bármilyen témában foglalkozást tartani. Ez mindig érdekes, izgalmas a gyerekek számára, hisz nem a
megszokott keretek között folyik a napirendjük. Két szülő vállalta ezt, Sárközi Aranka (Kovács Vivien édesanyja)
és Vargáné Bokor Bernadett (Varga Gréta és Blanka édesanyja), akik nagyon felkészülten, dekorációs
anyagokat biztosítva tartották meg foglalkozásukat. Nagyon köszönjük a munkájukat!
Pedagógiai asszisztensként dolgozott ebben a tanévben óvodánkban Hajnáczki Sándorné, aki a tanév végén
elbúcsúzott tőlünk., Ez úton is szeretnénk megköszönni munkáját az óvodások és a dolgozók nevében.
Szeptembertől már iskolások lesznek, elballagtak óvodánkból:
Iszák Lotti, Sinka László, Nyeste Lilla, Balogh Kíra, Lakatos Stella, Heindlein Balázs.
Köszönjük az egész évi szülői segítségeket, támogatásokat, a szülői munkaközösség tagjainak (Iszákné Spiczmüller
Mariann, Lengyelné Pobrányi Erika, Demeterné Kovács Anikó, Császárné Dömsödi Ágnes, Sinka Csabáné, Börcsök
Rita) a munkáját programjainkon.
Külön köszönet még a segítségekért az alábbi személyeknek:
Nagy Tímea, Nagy Dániel, Kincses Zoltán, Zsombókné Mikus Tímea, Lázár Lívia, Gerencsér Attila, Császár István,
Papp Lajosné, Varga Gábor, Kovács Gyuláné, Lengyel László, Ács Mariann, Papp Dóra, Bódogh Annamária.
A nyárra mindenkinek kellemes pihenést, kikapcsolódást kívánok az óvodai dolgozók nevében:
Laborcáné Tatai Anikó tagintézmény vezető.
A PÁTKAI CSEMETEKERT ÓVODA GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY HÍREI
A 2015 év első felében az alábbi programok és beszerzések valósultak meg a kuratórium döntése nyomán:
 Gyermekes családok részére hirdettünk farsangi mulatságot a kultúrházban. A lebonyolításban a szülők,
óvodai dolgozók segítették az alapítvány munkáját. Köszönet Lengyel Lászlónak, aki a zenét biztosította, Nagy
Dániel polgármester úrnak, aki fényeket varázsolt a táncoló gyerekeknek.
 Középső-nagycsoportosaink szerepeltek a Március 15-ei községi ünnepen.
 Részt vettünk a Nyugdíjasklub által szervezett Gárdonyi Géza emléktáblánál tartott ünnepségen a gyerekekkel.
 Pályázatot nyújtottunk be a Pátkai Önkormányzat által meghirdetett pályázatra, ahol 48.000,-Ft-ot nyertünk
túranapi programunkra. Köszönjük.
 A program jól sikerült, helyi őstermelő (méhészet) tevékenységét mutattuk be, ill. megismerkedhettek a túrázók
a pátkai gasztronómia süteményeivel.
A gyerekek és szüleik különböző, a témákhoz kapcsolódó játékokon vehettek részt. Ebéd után Lengyel László
vetített mesét a kultúrházban, illetve biztosította a hangosítást, köszönjük a segítségét.
A főzésben segítettek Toma Imre (főszakács), Sinka Lászlóné, Császárné Dömsödi Ágnes, Demeterné Kovács
Anikó, Lengyelné Pobrányi Erika, Iszákné Spiczmüller Mariann.
 Anyák napja alkalmából a nyugdíjas klubban köszöntő műsorral szerepeltek a középső- nagycsoportos
óvodások.
 Gyermeknapon hirdettük ki az alapítvány által kiírt rajzpályázat eredményét.
Kicsiknél:
1. helyezett: Magán Patrícia
2. helyezett: Varga Blanka
3. helyezett: Góger Petra
Nagyoknál:
1. helyezett: Iszák Lotti
2. helyezett: Sinka László
3. helyezett: Gerencsér Margaréta
Gratulálunk a nyerteseknek!
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Alapítványi támogatással vittük el az óvodásokat buszos kirándulásra. Játszottak a fehérvári Koronás
parkban, majd a Sárkeresztesi Parkerdőbe és kilátóhoz mentünk. Hajnáczki Sándornénak köszönhetően
állatfarmra látogattunk el, ahol állatokat etethettek, simogathattak a gyerekek.

Alapítványunk több éve bekapcsolódott a Fehérvári Depónia Kft. által szervezett szelektív
hulladékgyűjtésbe (PET palack és papír). Köszönjük a szülők támogatását! Az óvoda gazdasági bejáratánál
található konténerekbe bárki hozhat hulladékot.

A Székesfehérvári ALCOA dolgozói rendszeresen végeznek önkéntes munkát óvodánkban, ennek fő
szervezője ifj. Gyenei Lajos (Pátkáról részt vett Kállai Ágnes). Ennek köszönhetően az ALCOA pénzbeli
támogatást nyújt alapítványunknak. Köszönjük minden résztvevőnek a segítséget!

A kuratórium döntése alapján 150.000 Ft-tal támogattuk az óvodát, bútorokat vásároltunk mindkét
csoportba.
Köszönjük az alapítványunknak adott 1%-os felajánlásokat.
Az alapítvány egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete a www.patka.hu önkormányzati honlap
Civil szervezetek oldalán tekinthető meg.
Laborcáné Tatai Anikó
kuratóriumi elnök
NYUGDÍJAS HÍREK












A várva várt tavasz beköszöntét a nőnapi ünnepségünkkel összekötött télbúcsúztatóval ünnepeltük meg.
Tagjaink részt vettek a március 15-i koszorúzási ünnepségen és a megemlékezésen. Erre az alkalomra
klubvezető helyettesünk - Varga Géza - készíttetett egy feliratos emlékkövet nagy elődeink tiszteletére, ami
az Emlékparkban található.
Szintén márciusban hallgathattuk meg Dr. Mráz János előadását a magas vérnyomásról, majd utána
kötetlen beszélgetésen kaptunk válaszokat egészségügyi kérdéseinkre. Köszönjük.
Ugyanekkor zajlott le a borverseny is, ismét Zaka Ami szakértő vezényletével, akinek ezúttal is köszönjük
munkáját.
Húsvétkor a "fiúk" hagyományosan locsolóversekkel kísérve locsolták meg a" lányokat", ezzel is biztosítva,
hogy ne hervadjanak el idő előtt.
Az anyák napi ünnepséget ismét az óvodának köszönhettük, az idén Dia néni készítette föl a gyerekeket,
akik nagyon kedvesek voltak, köszönjük. Utána egy vidám vetélkedőt vezetett le nekünk Gyenei Ilonka,
majd Lajos a Duna-Majna-Rajna Csatornáról tartott érdekes ismeretterjesztő előadást.
Mi nagyon kedveljük a vetélkedőket. Május 18-án Varga Géza készített érdekes feladványokat megyénkkel
és falunkkal kapcsolatosan.
Az új játszótér virágosításában aktívan részt vettek tagjaink, ezzel is hozzájárulva, hogy a legfiatalabb
lakosok még barátságosabb környezetben tölthessenek boldog perceket.
A báró Ivánka Géza Hely- és Agrártörténeti Gyűjteményes Ház berendezésének részét képezi több tárgy,
illetve dokumentum, amit tagjaink ajánlottak fel. A szerencsétlen avatási időpont ellenére is többen részt
vettek a megnyitó ünnepélyen, csakúgy, mint a trianoni keresztnél tartott koszorúzásnál.
Június 2-án hagyományos traktoros kirándulásunkra került sor, amikor a csalai kastélyhoz látogattunk el
- szó szerint árkon-bokron keresztül. Kitartásunk és gyötrődésünk jutalmaként egy nagyon finom ebéd
várt bennünket Gyenei Lajosék présházában - amit csak köszönni tudunk.
Június 16-án mintegy húsz fővel mentünk Agárdra, megnézni Gárdonyi Géza szülőházát és tavaly
felavatott szobrát. Névadónk emléktáblájánál koszorút helyeztünk el, valamint átadtuk a Kőrösi András
által készített makettet, ami az egri várat mutatja be az 1500-1600-as években. Reméljük, méltó helyre
kerül ez a nagyon szép alkotás, amin András a téli hónapokban dolgozott. A program végén voltak, akik a
fürdőben töltötték a délutánt, mások egy jó éttermi ebéd mellett múlatták az időt.
Nyugdíjas Klub vezetősége

Ötvenéves osztálytalálkozó
A Pátkai Általános Iskola 1965-ben végzett diákjai
50 éves osztálytalálkozójukat tartották 2015. május
2-án a Kultúrházban. A találkozón jelen voltak Pajor
Józsefné Irénke néni, Hollósi Dezsőné Irénke néni,
Benke Györgyné Brigitta néni és Bárány Tiborné
Rózsa
tanárnőnk
is.
A
késő
estig
tartó
megemlékezésen sok régi történet szóba került, végül
nótázással fejeztük be a napot – tudósít Németh
György.

A képet Kelemen József készítette
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KÖNYVTÁRI HÍREK
Tisztelt Olvasók!
A könyvtár a nyár folyamán is nyitva tart.
Az előző számban sajnos nem írt senki az olvasók közül könyvajánlót. Így a mostani számban engedjék meg,
hogy néhány könyvet szíves figyelmükbe ajánljak.
A krimik kedvelőinek felhívom a figyelmét a skandináv krimisorozat jól, izgalmasan megírt darabjaira.
A Regényes történelem sorozat kötetei pedig visszarepítenek bennünket a régmúlt századokba.
Érdekességük, hogy a regények szereplői részben valaha élt történelmi személyiségek, részben kitalált
személyek.
A romantikus regények kedvelői is sok izgalmas kötet között válogathatnak.
A fiatalok Leiner Laura Szent Johanna Gimi című sorozatának minden kötetét, valamint az újonnan indult
Bexi-sorozat első, második kötetét megtalálhatják.
A gyermekek részére készült Mi micsoda? sorozat újonnan megjelent részei is kikölcsönözhetők.
A DVD lemezekből is nagy választék várja az érdeklődőket.
A folyóiratok közül a természetet, történelmet, barkácsolást kedvelők is találhatnak kedvükre valót. (National
Geographic, Rubicon, Praktika)
Az Internet használata két gépen biztosított.
A bőséges választék annak köszönhető, hogy 2013 óta a kis könyvtárak fejlesztésére létrehoztak egy központi
ellátási rendszert és így évente 4 alkalommal jelentős összeg van új könyvek rendelésére.
Minden régi és új olvasót szeretettel várok a könyvtárban.
Egy örömhírt is szeretnék megosztani a település lakóival. Egy nyertes pályázat keretében a könyvtári
bútorok cseréjére, illetve új informatikai munkaállomások beszerzésére kerülhet sor. Ez jelentős dolog, mert a
polcok egy része még az 1958-ban alapított könyvtárból származik.
Augusztus 8-án a könyvtár szervezésében ismét sor kerül a családi nap megrendezésére, amelynek helyszíne
a tóparton lévő Szabadtéri Színpad és környéke lesz. Mindenkit szeretettel várok. Az előző évben a visszajelzések
alapján jól érezték magukat a résztvevők, remélem az idei is hasonlóan sikeres lesz.
Tisztelettel: Helt Margit
könyvtáros
VERSENYFELHÍVÁS
I. PÁTKAI PARASZTOLIMPIA

KI A LEGNAGYOBB PARASZT?
Háromfős csapatok jelentkezését várjuk az I. Pátkai Parasztolimpiára, 2 férfi 1 hölgy összetételben.
A verseny időpontja:
Helyszín:
Jelentkezni lehet:

2015. Július 25. szombat
Pátka, Vargahegy, Régi focipálya
Varga Gézánál: 06/30-323-3142

VERSENYSZÁMOK
1. Asszonytolás talicskán
2. Petrencerúd tartás
3. Vetőmag válogatás
4. Kis bála hordás petrencerúdon
5. Fa rönk fűrészelése
6. Gumicsizma hajítás lábbal
7. Burgonya célba dobás
8. Traktor kerékforgató verseny
9. Kincskeresés szalmában
10. Kocsihúzó verseny
A legjobban teljesítő parasztok értékes jutalomban részesülnek!
ÁLLÁSHIRDETÉS

ÁLLÁSHIRDETÉS - óvodapedagógus munkakör betöltésére
Pátka Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot
hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Fejér megye, 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 2.
Elvégzendő feladatok: Óvodai nevelés, feladatait a közoktatási törvényben meghatározottak szerint az országos és a helyi
pedagógiai program alapján végzi, önállóan és felelősséggel
Nagy Dániel Ferenc
polgármester
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Pátka történelme
BÁNYÁSZATI EMLÉKEK PÁTKÁRÓL III.
Volt egyszer egy "Ércbánya" Pátka környékén, ahol "Jó szerencsét" köszöntek az emberek egymásnak, ha
találkoztak.
Mint köztudott, az idősek emlékezetében még él, hogy Pátka területén voltak ércbányák, melyek a Pátkai és a
környékbeli falvak lakóinak biztosítottak munkát és viszonylag jó megélhetést. A bányászat emlékét szeretném
feleleveníteni a Pátkai lakosság részére, és főleg a fiatalokkal megismertetni annak történetét.
Az előző részekben írtam, hogy 1959-ben nyitották meg a Szűzvári bányánál a Dúsító üzemet (flotálót), ahova a
három üzemelő bányából szállították az ásványt és az érceket - a Pátkai Szűzváriból, a Kőrakásiból és a Pákozdi
Püspök szőlői bányából.
A kitermelt fluoritot, ólmot és cinket teherautókkal szállították a dúsítóhoz.
Mérlegelés után a golyós malmokba került az érc - a Gnet és a Krupp malomba - ahol
mindent, ami belekerült, porrá törtek 0,02-0,03 mm szemnagyságúra. Az őrlés
vizesen történt, vasgolyókkal. Napi teljesítménye 65-70 tonna volt.
A keletkezett nedves őrletet osztályozták szemnagyság szerint, majd vegyszereket
adagoltak hozzá - vízüveget, szódát, elaint – ezek az agitátorban keveredtek össze.
Az összekevert zagy a flotáló cellákba került vízzel keverve, ahol sok apró légbuborékot hoztak létre és ezekhez
tapadtak hozzá az ásványszemcsék a megfelelő erősségű elektromos áram segítségével, majd a felszínre emelkedtek
hab formájában.
A habot levették a benne lévő ásványi szemcsével együtt és ezek után dobszűrön (ESV-2) keresztül víztelenítették
és vákummal szárították. A meddőt vízzel mosatták ki a tárolókba, ahol száradás után leülepedett a homok.
A tiszta fémport a tárolókba vitték, onnan színesfémkohókban szállították Bulgáriába, Németországba, Belgiumba,
ahol bérkohósítást végeztek.
Az 1973-ban bezárt üzemet a Finommechanikai vállalat vette meg, majd a Videoton tulajdona lett és 1990-től
lassan lebontották az épületeket. Most csak egy romhalmaz látható ott, ahol egykoron 150- 200 ember dolgozott és
kereste családjának a mindennapi betevőt.
PÁTKAIAK, akik hosszabb ideig dolgoztak a bányában:
Csoportvezetők:
Vájár:

Szekeres József, Lévai János, Spindler István
Juhász Ferenc, Vég István, Buda László, Fehér József, Bársony János, Kulcsár András,
Szabó I. Lajos, Szabó II. Lajos, Zsikla József, Török Ignác, Halász István, Galántai Ödön,
Hajdu András, Albrecht Ferenc, Dezső György, Bálizs Antal, Rácz Sándor, Udvardi János,
Dezső István, Dénes István, Mádai Gyula, Horváth Gyula, Fehér József, Takács Mihály,
Vajda István, Gerencsér József, Vaspőri Ágoston, Sás János, Lampert István, Lángi József,
Rekettyei István

Csillés:

Molnár Ambrus, Császár Sándor, Ódor György, Pas Lajos

Gépkezelő:

Micheller Gyula, Bárány János, Csanádi János, Kiss Pál, Pintér István

Kovács-gépkezelő:

Házi Pál

Kovács:

Tóth János, Kovács György, Szabó József, Kiss József,

Fűrészes:

Farkas Sándor, Szabó János, Kincses Ignác

valamint Józsa Győző villanyszerelő és Major Mihály kőműves,
A bánya működése alatt bányaszerencsétlenségben elhunyt személyek:
Dobos István és Szloboda József robbantás áldozatai lettek 1952.02.21-én.
Tóbiás János lezuhant a mélybe 1954.02.21-én
Szántó József bányaomlás áldozata lett 1956.05.11-én.
Isten nyugosztalja őket!
A Pátka környéken lévő ércbányák rövid történetét ezzel befejezem és remélem sikerült egy kicsit megismertetni a
következő generációkkal, fiatalokkal, hogy volt egy bányaüzem Pátkán, ahol 24 éven keresztüldolgoztak a környező
települések lakói és megélhetésüket biztosította.
A 2015. május 29. Pátkán megnyílt Báró Ivánka Géza Gyűjteményes Házban egy sarkot alakítottunk ki a
bányászat emlékére - szerszámok, ércek, könyvek, oklevelek találhatók a kiállításon, továbbá egy bánya csillét
helyeztünk el az épület udvarán, mely emlékeztet a küzdelmes régmúltra.
Szeretném megköszönni Cserháti József bányamérnöknek, üzemvezetőnek és Fekete István bányamérnöknek, a
Bakonyszentkirályi bánya ügyvezető igazgatójának a sok segítséget, hogy létrejöhetett ez a kiállításrészlet a Pátkai
bányászok emlékére.
Ezzel a résszel véget ért a múltidézés és mindenkinek, aki olvassa, kívánok:
"JÓ SZERENCSÉT!"
Írta: Varga Géza
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PÁTKA ÉS A TERMÉSZET VIII.

A szivárvány gyermekei
A nyári meleget olykor felfrissíti egy-egy zápor; szerencsés esetben ennek elmúltával szivárványban is
gyönyörködhetünk. Nyári számunkban ezért a színek világába kalandozunk. A Pátka környékén előforduló
madarakon a színpaletta minden árnyalata megfigyelhető, most olyanokról lesz szó, melyek nem csak tollazatukon,
de nevükben is hordoznak egy-egy színt.
A színspektrum első színe a piros, a magyar népnyelv inkább a vörös szót használja. A víztározó jellegzetes madara
a vörös gém, a Kis-tavon gyakran megfigyelhető. Csak a fiatalok egyszínű téglavörösek, a felnőtt madarakon
szürke, fekete, sárga szín is van. Hosszú, csíkos nyakával, átható tekintetével egy kígyót juttathat eszünkbe, amint
a nádas szélén mozdulatlanul figyeli a felbukkanó óvatlan békákat, kisebb halakat. A vörös gém fokozottan védett
madarunk. További példa a falu határában is gyakran fészkelő vörös vércse és a nálunk főleg ősszel-télen látható
vörösbegy.
A narancssárga színt a falu határában ősszel és tavasszal átvonuló rozsdás csuk képviseli. Csinos küllemű
madárka, régebbi neve rozsdás csaláncsúcs, ami jól kifejezi szokását: mindig kiemelkedő pontra ül ki (száraz kóró,
nagyobb kő, mezsgyekaró).
A következő madár a sárgarigó. Nem rokona a rigóknak, régies neve aranymálinkó. Mindenki ismeri a májustól
hallható vidám flótázását, a népnyelv a „Huncut a bíró!” kiáltást véli benne felfedezni. Magas nyárfák tetején
ágvillában készíti el művészi fészkét. Elsősorban hernyókkal táplálkozik, de gyümölcséréskor a kertünkben levő
cseresznyefákat is meglátogatja egy-egy példány. További példa a nálunk szórványos sárga billegető, illetve a
szintén színre utaló nevű gyakori citromsármány és a ritka átvonuló aranylile.
A zöld színről kapta a nevét a zöldike. Veréb nagyságú pintyféle ő, falunkban
főleg télen a madáretetőnél kerül szem elé. Igen rámenősen védi az etető
belsejét, az élelemforrás védelmében akár össze is verekszik a többi madárral.
Tavasszal sem hagy itt bennünket, jó néhány pár költ a faluban és a
zártkertekben. Jellegzetes énekét a régi madarászok „zsírozásnak” nevezték,
erről akkor is felfedezhetjük, ha a madár az erdő sűrűjében dalol. „Névrokona”
a vidám kacagásáról ismert harkályféle, a zöld küllő.
A kék szín nálunk ritka madarak névadója. A kékbegy csodaszép nádi énekes.
Tavaly áprilisban egy hím énekelt a víztározónál, de sajnos később eltűnt és
idén tavasszal sem észleltem. A Velencei-tónál népesebb állománya él. Pár
évtizede eltűnt a Dunántúlról a fokozottan védett kék vércse. A szigorú
védelemnek köszönhetően az Alföldön állománya megerősödött, így
1. ábra Zöldike
környékünkön is újra fel-felbukkan. Pátka határában idén tavasszal láttam
először egy fiatal tojót a víztározó fölött. Végül egy igen gyakori madár: télen az etetőn, tavasztól őszig az erdőkben
látni a kék cinegét.
A lila szín nálunk megfigyelhető madár nevében nem fordul elő, ezért olyan színekkel folytatom, melyek a
szivárványban nem láthatók. A víztározó közismert ragadozója a barna rétihéja, a
sűrű nádasok fölött imbolyogva repülve vadászgat. A vörös gém közeli rokona a
gyakoribb szürke gém, a legkeményebb téli időszakot kivéve egész évben
megfigyelhetjük a tónál. Ugyanerre a színre utal a kis szerencsével a víztározó
mellett is látható szürke légykapó, hamvas küllő, füstös cankó és ezüstlile neve
is.
A fehér szín egyetlen madárnévben szerepel, őt azonban mindenki ismeri: a fehér
gólya. Pátkai gólyáink a tavalyi 2 fióka után idén szerencsére ismét népesebb
fészekaljat nevelnek, négy kisgólya cseperedik a Kossuth utcai fészekben. A fekete
igen sok madár névadója. Évente meglátogat bennünket a fehér gólya félénkebb
rokona, a fekete gólya. Legnagyobb harkályunk a fekete harkály a falu környéki
korosabb erdőkben is él. Névrokon még a gyakori fekete rigó és a kormos szerkő.
A rózsaszínre példa a Mezőföldön ritka rózsás
flamingó, illetve a pirkadat színéről nevezték el a
2. ábra Kormos szerkő
Vértes szórványos téli vendégét, a hajnalmadarat.
Sok madárnév egy-egy testrész színére utal. A teljesség igénye nélkül néhány
példa: ma is látható a környékünkön vörösnyakú lúd, feketenyakú vöcsök,
rozsdástorkú pityer, az ország más tájain bukkan fel ritkán a kékcsőrű réce, a
zöldszárnyú réce, a fehérkarmú vércse és a vörösfejű gébics.
Néhány érdekes név szintén a madarak külsejét mutatja be. A finom mintázatra
utal a ma is gyakori kendermagos réce, a Velencei-tavon a huszadik század
elején néhány alkalommal előfordult márványos réce, illetve a pátkai
templomban pár éve még fészkelő gyöngybagoly neve. A fekete-fehér tollazatot
jelzi az apácalúd elnevezése. A régi időkben a szerzetesek mindig csuklyát
hordtak, ezért a népnyelv róluk nevezett el olyan madarakat, melyek feje színe
eltér a test többi részétől: barátréce, barátposzáta, barátcinege.
3. ábra Barátcinege
Végül essen szó a népies madárnevekről. Ezeket ma már nem használják, pedig
sok közülük igen találó. A gyöngybagoly sárgás színére utal a lángbagoly név. A Dunántúlon nagyon megritkult
szalakóta szép színét és varjúszerű küllemét is kifejezi a kékcsóka elnevezés. Fekete István Tüskevár című
regényében István bácsi elmeséli Tutajosnak, hogy a Kis-Balaton környékén a dankasirály neve hógalamb.
A természet sokszínűségéhez a madarak is nagyban hozzájárulnak. Vigyázzunk rájuk, hogy a szivárvány színeiben
még sokáig gyönyörködhessünk.
Kovács Gergely Károly
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PÁTKAI GEOTÚRA JÁTÉK 2015

„A római kortól napjainkig”
Pátka község Önkormányzata ismét közös geotúra játékot szervez
A játék leírása
A geotúra során a játékosoknak a Pátka történelméhez kötődő (kezdve a római kortól) illetve a napjainkban a község életében
fontos szerepet játszó emlékhelyeket, tereptárgyakat, épületeket kell felkeresniük. A kijelölt geotúra pontok listája és a
történetüket ismertető segédanyag megtalálható a www.patka.hu weboldalon, letölthető és kinyomtatható formában. A
megjelölt helyszínek mindegyikén elhelyezésre kerül egy QR kód, amelyet bármely okostelefonra, tabletre telepített QR
kódolvasóval vissza lehet fejteni. A QR kódból visszaolvasott kérdésekre adott helyes válaszokból kapott karaktereket (az
összes helyszín felkeresése után) a lista szerinti sorrendbe állítva összeáll az a jelszó, amely a
www.patka.hu/geotura2015/tikositott_anyag.exe fájl letöltése után szükséges annak tikosításának feloldásához. A titkosítás
feloldása után a teljes geotúra teljesítését bizonyító tanúsítvány rendelkezésre áll. A tanúsítvány bemutatásával tekinthető a
játék teljesítettnek.
Szabályzat
A játékban egyedülálló személyek és csoportok is részt vehetnek. A játék augusztus 1-ével indul és 2015. augusztus 25-én ér
véget. A részvételhez szükséges a regisztráció – mely az igazgatas@patka.hu címre küldött jelentkező e-mail-el vagy
személyesen történhet. A felkeresett helyszínekről fényképeket kell készíteni olyan formában, ami egyértelműen igazolja,
hogy a játékos/csapat az adott pontot ténylegesen érintette – ez lehet pl. egy selfie (önfotó) a háttérben a helyszínnel. A játék
teljesítése a kitűzött záró időpontig a kikódolt tanúsítvány és a fotók ugyanezen címre történő megküldésével vagy a
kinyomtatott példányok bemutatásával igazolható.
A túrát teljesítő játékosok között nyeremények kerülnek kisorsolásra:
1. hely: 20.000 Ft értékű Decathlon ajándék utalvány
2. hely: 10.000 Ft értékű Decathlon ajándék utalvány
3. hely: Családi pizzázás az Ivánka Kávézóban és (4 db pizza)
A nyeremények sorsolása az 2015. augusztus 30-án megrendezendő X. Rózsafesztiválon nyilvánosan történik.
További információk: www.patka.hu vagy Gerencsér Attila játékszervező (gerencser.attila@patka.hu vagy 06/70-420-5985)
KÉPVISELŐI CIKK
A szikla
Az 1848-as emlékmű története
Az ötlet - hogy állítsunk településünkön egy az 1848. március 15-ei eseményekre
emlékeztető emlékművet – az én fejemből pattant ki. Majd 2015 februárjában
egyeztettünk Nagy Dániel polgármesterrel az elképzelésről és a helyszínről, aki
támogatta a megvalósulását.
Februárban sikerült megtalálnom a megfelelőnek tűnő gránitsziklát egy
vízmosásban - a szikla az 1848-as Pátkai csata mezején volt. Erőgéppel kiemeltük,
hazaszállítottam, otthon saját kezűleg letisztítottam és megcsiszoltam.
Készíttettem a sziklára egy feliratos szürke gránittáblát, s ráerősítettem.
Az emlékparkban elkészítettük a kis emlékmű talapzatát, majd a helyére emeltük.
A szikla, amely egykor a szabadságharc eseményeinek is tanúja volt, most ott áll
büszkén rohanó világunkban és hirdeti az 1848-as márciusi ifjak szellemiségét.
Felirata:

1848. MÁRCIUS 15. EMLÉKÉRE

Községünk 2015. évi megemlékezése már az emlékmű koszorúzásával kezdődött.
Köszönöm azoknak, akik segítségemre voltak, hogy megvalósulhatott az emlékhely: Albrecht Attila, Varga Beáta,
Bolla Ferenc, Szabó László, Pobrányi Zoltán, Corn Agró kft. és az Önkormányzat dolgozói.
Köszönettel: Varga Géza
ÁLLÁSHIRDETÉS

ÁLLÁSHIRDETÉS - tanyagondnoki/községgondnoki munkakör betöltésére
Pátka Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot
hirdet tanyagondnoki/községgondnoki munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Fejér megye, 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4.
Elvégzendő feladatok: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint a
tanyagondnoki szolgálat szakmai programjában foglalt tevékenységek ellátása.
Nagy Dániel Ferenc
polgármester
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RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Egyházközségi képviselő-testület
Ismét eltelt öt év. A Pátkai Római Katolikus Egyházközség képviselő-testületének megbízatása
2015 pünkösdjéig tartott. Hosszas egyeztetések után összeállt az új képviselő-testület, amely esküjét a pünkösdi
ünnepi szentmise keretében tette le.
Ezúttal közöljük a képviselők névsorát: Brunner Józsefné, Demeterné Kovács Anikó, Demeter Zoltán,
Dori-Horváth Béla, Gerencsér László, Mikus Tiborné, Repka-Takács Judit, Zsombokné Mikus Tímea.
Szeretnénk megköszönni azoknak a volt képviselőknek az áldozatos munkáját, akik most nem jelöltették
újra magukat. Segítségükre továbbra is számítunk.
Ugrálóvár használat
Mint azt már sokan tudják, a Pátkai Római Katolikus Egyházközség 2014-ben egy sikeres pályázat keretében vett
többek között egy ugrálóvárat. Már múlt évben is többször üzembe helyeztük civilszervezet és az önkormányzat
kérésére. A továbbiakban is szívesen kölcsön adjuk. Természetesen a célunk az, hogy a gyerekek minél többször
birtokba vehessék a játékot.
Egyúttal az egyházközség képviselő-testülete szeretné az ugrálóvárat minél tovább épségben tudni. Ezért
határozatot hozott a kölcsön adás feltételeiről. Ezekből szeretném a legfontosabbakat felsorolni.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Az ugrálóvárat minden évben május 1-től szeptember 31-ig üzemeltetjük
A hőmérsékletnek az adott napon minimum 15 Celsius foknak kell lennie
Csak napsütéses, szélcsendes időben lehet használni
A szállításról a felállítási helyszínre és vissza a Katolikus Közösségi Házig a használó gondoskodik
A szállítás alatt bekövetkező sérülésekért a használó felel
Az ugrálóvár üzemeltetőjén kívül, még minimum három férfi ember kell az oda-vissza szállításhoz, az
üzembe helyezéshez és az összepakoláshoz
Az ugrálóvárat maximum három órát lehet alkalmanként használni
Az ugrálóvárat nem adjuk kölcsön politikai pártoknak és kampány rendezvényekhez
A használat dátuma előtt minimum egy hónappal egyeztetni kell az üzemeltető személlyel, Demeter
Zoltánnal
A használat közben az üzemeltető személy bármikor dönthet a használat azonnali befejezéséről
A használat díjtalan
Minden esetben kölcsön szerződést kell kötni
Demeter Zoltán
világi elnök

Rendezvények

Meghívó
A pátkai Római Katolikus Templom védőszentjének, Szent Annának tiszteletére 2015. július 25-én
21 órai kezdettel jótékonysági Karitász-bált tartunk a Művelődési Házban. A belépés díjtalan, adományt
elfogadunk, melyet rászoruló családok gyermekeinek beiskolázására fogunk fordítani.

Asztalfoglalás Demeter Zoltánnál a 06/30/652-6226-os,
vagy Demeterné Kovács Anikónál a 06/20/442-5130-as telefonszámon.
Tombola felajánlásokat szívesen fogadunk.

Templomunk búcsúnapján, július 26-án az ünnepi szentmise 11:30-kor lesz.
Szeretettel várunk mindenkit!
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SPORTKÖRI HÍREK
2014-2015 bajnoki év értékelése






Felnőtt csapatunk az 5. helyen zárt a bajnokságot, de a tavaszi idényt megnyertük.
Az U21 csapatunk a 4. helyen végzett.
Az U18 csapat a 8. helyet szerezte meg.
Az öregfiúk csapata a 6. helyen zárta a bajnokságotA Bozsik-programban 4 csapatunk szerepelt: U13, U11, U9, U7
Ezek a csapatok nem bajnoki rendszerben játszottak, hanem torna rendszerben öt település csapatai
vetélkedtek. Köszönet azoknak a segítőknek, akik a csapatok utaztatásában részt vettek!

Megkezdődik a 2015-2016-os bajnoki év
A csapatok létszáma az egyesületnél továbbra is maradt 9. Ezek a következők: öregfiúk, Megye II. felnőtt, Megye III.
felnőtt, U19, U16, U13, U11, U9 és U7 korosztályos kategóriák.
A Megye III. csapatban azok a játékosok szerepelnek, akik kiöregedtek az U19 bajnokságból (ez idáig U-21 volt az
ifi bajnokság). Ezt a csapatot a Pátkai Sportkör a Zámolyi Önkormányzattal közösen működteti és így a hazai
mérkőzések Zámolyon játszódnak le. (Ezt az indokolja, hogy a pátkai hazai pálya a hétvégéken minden nap foglalt,
szombaton-vasárnapon is 2-2 mérkőzést tartanak.)
Edzésidőpontok a pátkai pályán:
Csapat

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Edző

Felnőtt csapat
U19
U16
Bozsik program

17:00 óra

19:00 óra
17:00 óra
17:00 óra

19:00 óra
-

17:00 óra
17:00 óra
17:00 óra

19:00 óra
-

Takács Viktor
Kéri Péter
Kővári Balázs
Fülöp Alex és Nánási László

Mérkőzések időpontjai
Felnőtt csapat:
U19:
U16:
Öregfiúk:

vasárnap (sorsolás szerint)
hazai mérkőzések szombaton délelőtt 10:00 óra
hazai mérkőzések vasárnap délelőtt 10:00 óra
szombaton délután (sorsolás szerint)

Kitűzött céljaink a bajnokságokban
A felnőtt csapatnak dobogós helyezés, az U-19 csapatnak erős középmezőny, az U-16-osok a megye kiemelt
bajnokságában szerepelnek – cél a stabilizálódás.
Játékos mozgás
 A felnőtt csapatból senki nem igazolt el. Egy játékosunk ment el külszolgálatra – hivatásos katonaként.
Új játékosok: Farkas Gábor (Velence), Tóth Ádám (Iszka) és az ifiből felkerültek Dori-Horváth Bence és Sziládi
György.
 Mivel az ifi bajnokság átalakult U19-é, a volt ifiből maradt Benke Balázs, Nagy Ákos, Szilágyi Norbert és
Schmidthoffer Ferenc. Új játékos: Farkasfalvi Miklós (Lovasberény) Az U16 csapat a volt U15-ből alakult. Távozó nem volt, új játékosok: Mata Dávid (NBII-ból jön vissza) és akik
kiöregedtek az U13-ból.
Bozsik program
Minden mozogni és sportolni vágyó, a labdarúgást szerető gyermeket szeretettel várunk 5-12 közötti életkorban!
Jelentkezni lehet:
Buda Józsefnél (tel: 06/20-6613-927 vagy 30/3002-949) és
Nánási Lászlónál (tel: 06/30-902-5298)
Mindenkinek kellemes nyarat, hétvégeken jó kikapcsolódást kívánunk!
Augusztustól újra találkozunk a foci pályán! HAJRÁ PÁTKA!

Sportkör Vezetősége

VERSENYFELHÍVÁS
Főzzünk egészséges illatos valódi házi lekvárt!
Sok ízletes zöldség gyümölcs terem kertjeinkben, falunkat védő erdőinkben, a réteken. Illatozik már a bodza,
érik az eper, zöldellnek a fűszer és gyógynövények, elkezdődhet a befőzés! Ennek apropóján meghirdetjük az
I. Pátkai Lekvárfőző Versenyt!
Egész nyáron készülhet mindenki rá! Ha van idő, ötlet, no meg hozzávaló, régi és új receptek mérhetik össze
ízeiket. Feltételünk, hogy alapanyagnak csak magyar gyümölcsöket vagy zöldségeket használjanak. Egy versenyző
többféle lekvárral, dzsemmel is indulhat. A versenyre benevezett minden lekvárból egy üveggel nevezhetnek. Az
üvegeket fel kell címkézni, de CSAK A LEKVÁR FAJTÁJÁT, NÉV NÉLKÜL kell ráírni.
Leadási határidő: 2015. szeptember 10-én, csütörtökön 16 óra (addig bármikor) az Önkormányzat
épületében.
Két kategóriában hirdetünk győztest: klasszikus lekvár és dzsem.
Az eredményhirdetés és a díjátadó a szeptemberi szüreti fesztiválon lesz.
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OLVASÓI LEVÉL
Itt élünk mi is...
Sokféle emberrel találkozom, főleg amióta napi szinten a boltban vagyok. Lehetek panaszos láda vagy jobb esetben
jó hírek hallgatója. Mindenesetre egy fontosat leszűrtem a mondandókból, hogy kezdenek megnyílni az emberek és
nem egy kívülálló vagyok már, aki „betette lábát” a településre.
A minap éppen egy őrült rohangált mobiltelefonnal a kezében és bejött telefonálva. A beszélgetést akarvaakaratlanul is hallottam, mert kihangosítón beszélt, bár fülének támasztotta mobilját. A mentőt hívta - mert másra
nincs pénze (ez ingyenes) - rohamkocsit rendelt magának, „mert öngyilkos lesz”!
Hallgattam, ahogy csendben, higgadtan válaszol a hölgy a telefon túlsó oldalán. Szinte ismerősként beszélt vele olyan sűrűn találkoznak a kórházban… és a Páskomban lakik. Megkérte, hogy ne hívja aznap már, hiszen így
mástól veszi el az időt, a lehetőséget és egy sürgős eset miatt valakinek baja is származhat abból, ha vele cseveg.
Feldúltan távozott a boltból az illető. Biztosan nem lett öngyilkos, mert visszakiabált, hogy rohan eladni a kályháját
és visszajön cigiért...
Tudták, hogy a mentőállomás mentőtisztje is nálunk lakik?
Aztán van egy hölgy, akit minden nap látok könyvvel a kezében álldogálni a buszmegállóban. Sárközi Juditnak
hívják, magyar ifjúsági és junior bajnok, felnőtt kategóriában 3. helyen végzett korcsolyázó, jelenleg gyerek
korcsolyaoktató.
Évek óta itt lakik a Páskomban egy hölgy, aki Budapestről költözött ide, nyomdász, de sajnos hamarosan távozik
falunkból, mert meghalt a férje egy súlyos infarktus miatt (a mentő nem talált ki házukhoz időben).
Jár a boltba egy remete is. Szinte csak száraz vörösbort visz, de állítom két éve vizet nem látott a ruhája és teste ezt többen is tanúsíthatják, akik utána jöttek... Gondoltam rá, hogy legközelebb veszek szappant célzásnak, de
inkább illatosítót használok...
Van, aki virágot hoz, már vázát is kaptunk a virág mellé – köszönjük! Happy! Akad, aki egy cappuccino mellett
mesél és olyan is,aki horgászként berohan és a haveroknak visz kis rendeléseket.
Meg persze renitens ember, aki zárás után szeretne ajtóstól rontani az üzletbe, nem sok sikerrel. Neki üzenem,
remélem megkapja érte büntetését, bár lehet az lenne a legjobb erre, ha a kamera által felvett „kőműves
dekoltázst„ is mellékelném.
Üdvözlet kedves pátkai lakosok!
Lázár Lívia
HIRDETÉS

Tisztelt Pátkai Lakos!
Örömmel értesítjük, hogy a KalászNet Kft. – az Önök igényeit és a kor kihívásait megcélzó hálózatfejlesztéseinek
köszönhetően - június közepétől a jelenlegi kábeltelevízió szolgáltatása mellé jó minőségű internet szolgáltatást vezet be
immár az Ön településén is.
Meglévő és jövőbeni előfizetőink eltérő igényeinek mind jobban megfelelve, válasszon 2-5, vagy akár 10 Mbps sávszélességet
biztosító internet csomagjaink közül, sőt, új, vagy meglévő kábeltelevíziós szolgáltatásunkkal együttes megrendelés esetén
további jelentős kedvezményeket biztosítunk!
Érdeklődhet a szolgáltatás bevezetésének részleteiről illetve igényét jelezheti:
Nemzeti Dohánybolt, Vak Bottyán tér 4. – helyi KalászNet Partnerünknél
06-40-201-200 telefonszámon - munkaidőben
Igényelje MOST díjmentesen legújabb szolgáltatásunkat, melyet a bevezetés időszakában ingyenesen létesítünk és az
első hónapot is ajándékba adjuk! *
Bízunk benne, hogy valamennyi meglévő és leendő Ügyfelünk örömmel és elégedetten fogja használni megújult
szolgáltatásainkat!
Üdvözlettel,
KalászNet Kft.
(*A szolgáltatás a második hónaptól díjköteles. A tájékoztatás nem teljes körű és a szolgáltatások bekötését a megrendelések
sorrendjében áll módunkban teljesíteni. )
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FELHIVÁSOK

Kedves pátkai Hívek!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyházadó befizetésére és a sírhelyek
megváltására 2015. augusztus 1-jén-én 10:00-tól 11:00-ig 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 keressék Demeter Zoltánt a
06/30-652-6226-os telefonszámon.
A Jóisten fizesse meg!
HIRDETÉSEK

Pizzák 32 cm (vékonytésztás)
 Margarita (pizzaparadicsom, mozzarella)
 Sonkás (pizzaparadicsom, mozzarella, sonka)

990,1190,-

 Gombás (pizzaparadicsom, mozzarella, gomba)
 Sonkás-gombás (pizzaparadicsom, mozzarella, sonka, gomba)

1190,1190,-

 Sonka-gomba-kukorica (pizzaparadicsom, mozzarella, sonka, gomba, kukorica)
 Szalámis (pizzaparadicsom, mozzarella, szalámi, lilahagyma)

1190.1190,-

 Hawaii (pizzaparadicsom, mozzarella, sonka, ananász, kukorica)
 Négysajtos (pizzaparadicsom, 4 féle sajt)

1190,1290,-

 Tonhalas (pizzaparadicsom, mozzarella, tonhal, lilahagyma, olívabogyó)
1390, Magyaros (pizzaparadicsom, mozzarella, kolbász, lilahagyma, paradicsomkarika, hegyes erős paprika) 1290, Parasztos (pizzaparadicsom, mozzarella, bab, lilahagyma, bacon, paradicsomkarika)
 Csirkehúsos (fokhagymás tejföl, mozzarella, csirkehús, kukorica)

1290,1290,-

 Sonkás (fokhagymás tejföl, mozzarella, sonka, paradicsomkarika, kukorica)
 Szerencse pizza (pizzaparadicsom, mozzarella, füstölt tarja, lilahagyma kukorica, paradicsomkarika)
+1db Black Jack sorsjegy

1290,1490.

Melegszendvicsek, Hamburgerek, Hot Dog
Dobozdíj:
+50 Ft
Rendelésedet leadhatod a +36/20-3592136-os telefonszámon délelőtt 10 órától kedden, szerdán, csütörtökön és
vasárnap 20.30-ig, pénteken és szombaton 22.30-ig!
Családi rendezvények, születésnapok, osztálytalálkozók lebonyolítását vállaljuk.
Minimum 990 forint rendelési összeg esetén tudunk házhozszállítást biztosítani! Pátkán ingyenes, Lovasberény és Csala
területére a kiszállítási díj + 300 forint! Jelen áraink 2015.05.01-től visszavonásig érvényesek!
Részletekről minden esetben érdeklődj telefonon!
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RECEPTSAROK
Továbbra is várjuk kedvenceiket a patkaihirek@gmail.com címre vagy személyesen a Hivatalba.
Cukkini krémleves
Hozzávalók:
 2 nagy cukkini
 3 dkg vaj
 1 szál póréhagyma
 2 gerezd fokhagyma
 1 liter zöldségalaplé
 2 dl fehérbor
 1 tk kakukkfű
 10 dkg tejszínes krémsajt
 2 tk só
 ½ mk őrölt fehér bors
 1 csokor friss petrezselyem finomra vágva a
tálaláshoz
 pirított kenyérkockák vagy más ropogós leves betét a
tálaláshoz.
Elkészítés
A vajon megpirítjuk kissé a fokhagymát, hozzáadjuk a
felkarikázott pórét és a cukkinit, és kevergetve pirítjuk
további egy percig. Sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk a
kakukkfüvet és felöntjük az alaplével és a fehérborral. Ha
a zöldségek megpuhultak (20 perc) elkeverjük egy kevés
forró levessel a krémsajtot, majd hozzáadjuk a leveshez,
és az egészet simára turmixszoljuk Finomra vágott friss
petrezselyemmel megszórva, valamilyen ropogós leves
betéttel tálaljuk.

Tepsis sült tarja idény zöldségekkel
Hozzávalók:











2 padlizsán
2 cukkini
4 paradicsom
1 fürt koktélparadicsom
4 hagyma
4 szelet tarja
6 szem újkrumpli
friss rozmaring
friss zsálya
1 citrom

Elkészítés:
A cukkinit és a padlizsánt felkockázzuk, nem apró,
hanem inkább nagyobb darabokra vágjuk őket. Egy
hagymát felszeletelünk. Az újkrumplikat fél centis
karikákra szeleteljük és a paradicsomokat is
cikkelyekre vágjuk. Az összes feldarabolt zöldséget
egy tepsibe tesszük, sózzuk, borsozzuk és
összeforgatjuk olívaolajjal. Majd rozmaringot és
zsályát tépkedünk a zöldségekre és három-négy
szelet citromot is a zöldségek közé teszünk. A
zöldségágy tetejére fektetjük a tarja szeleteket.
Amiket sózunk, borsozunk és egy kevés olívaolajjal
meglocsoljuk. 200 C fokon 45-50 perc alatt készre
sütjük.
Gerencsér Attila

HORGÁSZEGYESÜLETI HÍREK
HOFESZ Pátka Kupa Horgászverseny
Tisztelt horgásztársak a Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége
nyílt egyéni nevezéses horgászversenyt hirdet!
Helyszín:
IDŐPONT:
Nevezési díj:
Nevezési határidő:
Info és jelentkezés:

Pátkai-víztározó /gátőrház előtti partszakasz/
2015.JÚLIUS 25. (SZOMBAT).
3500 Ft/fő, Ifi, Női 2500 Ft/fő, gyerekeknek ingyenes.
A nevezési díj tartalmazza étkezést, a verseny díjazását és adóvonzatait.
2015. július 23 (csütörtök). Helyszíni nevezés nem lehetséges!
Hofesz iroda Székesfehérvár Pilinszky Tér 1-2., Tel:/06-22-506-969
vagy info@hofesz.hu
illetve Hedlicska Károlynál, Pátka, Kossuth u. 141.

Program:
07:00 Regisztráció a gátőr háznál
07:30 Sorsolás
08:00 Rajthelyek elfoglalása
09:20 Alapozó etetés
09:30-13:00 verseny
13:00 Helyszínen mérlegelés
14:30 Eredményhirdetés, ebéd (faluban a halőrháznál)
Kategóriák:
Felnőtt, IFI, Női, Gyerek.
Minden kategóriában az első három helyezettet díjazzuk.
Horgászati módszer: Fenekezős ill. úszós.
Versenyszabályok:

Horgászni egy bottal, csak egy horoggal szabad. Karikás haltartó használata kötelező. A
versenyen 20 liter használatra kész etetőanyag (föld, kavics, szemes anyag is beletartozik)
engedélyezett. Élőanyag mennyisége maximum 1,5 liter lehet. A megfogott halat mérlegelés
után kíméletesen vissza kell helyezni a tóba.
Jó fogást és kellemes időtöltést kívánunk!
HOFESZ Vezetőség
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Társadalmi összefogás Pátkán
„Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség.”
Vass Albert
Az elmúlt eseménydús időszak ékes példa arra, hogy Pátka is képes széles körű
társadalmi összefogásra. 2015. május 29-én megnyitottuk a Báró Ivánka Géza
Hely- és Agrártörténeti Gyűjteményes Házat, amire méltán büszkék lehetünk.
A faluház sikeréhez rengetegen hozzájárultak. Köszönet
illeti a nyertes pályázat íróját, a kivitelező csapatot, a
kiállítás rendezőit, mindenkit, aki tárgyadománnyal
hozzájárult a gyűjtemény megvalósulásához és külön
köszönet illeti azokat a vállalkozókat, civil szervezeteket
és magánembereket, akik pénzadományaiból beszerzésre
kerülhettek a kiállítás nélkülözhetetlen vitrinei és polcai.
Minden apró adomány és segítő kéz munkája által
vitathatatlan értéket teremtett a falu, mely örömünkre
szolgálhat ma és évtizedek múltán mikor gyermekeink
gyökereikre találhatnak benne.
Sokakban felmerült a kérdés, hogy miként válhat még hasznunkra ez a kis
múltunkban tett utazás, hogyan használhatjuk tovább szép gyűjteményes
házunkat?
Erre válaszként mutattuk be a gyűjteményes ház emeletén kialakított
gyermekek részére berendezett foglalkoztató termet. Itt újra köszönet illeti
mindazokat, akik adományai nélkül ez sem valósulhatott volna meg. Azok a
vállalkozókat,
civil
szervezeteket
és
magánembereket,
akik
a
gyermekfoglalkozások eszközeire szervezett gyűjtés alkalmával megtiszteltek
minket, újból tanúbizonyságot tettek arról, hogy összefogásban minden
sikerülhet.
Az eszközöket birtokba is vették Pátka
gyermekei
a
2015.
június
27-én
az
önkormányzat, a helyi vállalkozók és civil szervezetek segítségével szervezett
rendezvényen Szent Iván éjjelén a Gyűjteményes Házban. Az eseményen
mindenki megtalálhatta az igényeinek megfelelő szórakozást. Kézműves
foglalkozás és gyöngyfűzés volt a nagyobb gyermekeknek, baba-mama sátor a
legkisebbeknek. Köszönjük Kállainé Németh Margit védő néni előadását a
napvédelemről, Kovács Gergely előadását a
pátkai kis tó élővilágáról. Köszönjük a
fellépőknek a színvonalas produkciókat; Mráz
Jánosnak és Mits Péternek, a Pátkai Pántlika
Táncegyesületnek, a Belcanto Kórusnak. A finom vacsoráról Papp Tibor és
felesége Marika gondoskodtak. A gyermekek örömére önkéntesen arcfestést
készítettek Ács Mariann és Ravasz Zsoltné Rabi Dóra, az ugráló várat a
KARITASZ jóvoltából élvezhették a kicsik. Lovagoltatásról gondoskodtak Vastag
Zoltán és Vass Arnold. Az ősmagyar íjászbemutatót Repka Norbert hozta el az
érdeklődő közönségnek. Köszönjük továbbá az old timereket bemutató
járműtulajdonosoknak, reméljük, hogy később egyre növekvő számban érkeznek
hozzánk. Hálásak vagyunk továbbá a Pátka Portot üzemeltető Lengyel Lászlónak és Buruncz Tamásnak az egész
napos segítségéért az esti programért és a László napi meglepetésért.
Kívánom, hogy ezen az úton haladva, mindenki örömét lelje az új Gyűjteményes Házban, sok színvonalas
programot, gyermekfoglalkozásokat szervezhessünk benne ezzel töltve meg élettel Pátka új közösségi terét.
Ravasz Zsoltné Rabi Dóra
A Pátkai Hírek következő száma várhatóan 2015 októberében jelenik meg. A lapzárta tervezett időpontja:
2015. október 9., péntek. Kérjük, hogy írásaikat eddig juttassák el a patkaihirek@gmail.com címre,
vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalba.
A szerkesztőség nem feltétlenül ért egyet az olvasói levelek, hirdetések tartalmával,
és nem vállal felelősséget azokért!
Felelős szerkesztő: Gerencsér Attila. Közreműködött: Repka-Takács Judit.
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.

