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EREDMÉNYHIRDETÉS
Pátka " legszebb konyhakertek" verseny
A falunkban is elindítottuk a Pátka "legszebb konyhakertek" versenyét, a
„Magyarország legszebb konyhakertjei 2016” program részeként.
A kertművelők önként vesznek részt a vetélkedésben.
A kertet május elseje és augusztus 15-e között két alkalommal tekinti meg a helyi zsűri
és fényképpel dokumentálja a látottakat.
Kategóriák:

1. Balkon, erkély
2. Mini: 50 m2 alatt.
3. Normál 50 m2 felett.
4. Zártkert: zöldséges, - gyümölcsös,- vegyes.
5. Közösségi csoportok: óvodák, iskolák, szervezetek.
A falunkból 10 fő nevezett a versenyprogramban való részvételre:
Kiss Sándorné, Dobos János, Farkas Lajosné, Sterczerné Marcsa Ildikó, Gács János, Puskás Tamásné,
Hegedűs Istvánné, Gerencsér László, Manger Gáborné, Gerván János
Az első zsűri bizottsági szemlére június 29-30-án került sor. Nagyon szépek a kertek, sok fajta növényt
termesztenek a gazdák.
Az eredményhirdetésre 2016. augusztus 20-án kerül sor.
A verseny koordinátorai: Lázár Lívia és Varga Géza.
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VADÁSZTÁRSASÁGI HÍREK
Tisztelt Pátkai Polgárok és Földtulajdonosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a 2016.01.15-én ”megalakult” Lesvölgy Vadásztársaság a Megyei Bíróság
nyilvántartásában nem szerepel, tehát nincs bejegyezve. Így nem értjük, hogy a beígért céljait hogyan szeretné
teljesíteni? Félrevezette Önöket és hamis ígéreteket tett.
Mi, akik tényleg pátkai vadászoknak nevezhetjük magunkat, 2016. május 07-én a területen jelenleg vadászó
Fekete István Vadásztársasággal egyezséget kötve a VT. tagjai lettünk. Minden pátkai lakcímmel rendelkező vagy
Pátkán földterülettel rendelkező vadászt, aki tagfelvételi kérelmet nyújtott be, felvettek a tagjaik közé.
Mi, pátkai vadászok sérelmezzük, hogy Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
támogatja a Lesvölgy VT. törekvéseit, hogy meg sem győződött annak létezéséről. De aki támogatta vagy
bárminemű ígéretet kapott tőlük az a „birosag.hu” honlapon a civil szervezetek alcím alatt meggyőződhet róla, hogy
nincs bejegyezve ilyen szervezet nemhogy Pátkán, de még az ország területén sem.
Tisztelettel:
Pátkai Vadászok
.

A Pátkai Hírek következő teljes száma várhatóan 2016 októberében jelenik meg. A lapzárta tervezett időpontja:
2016. szeptember 30., 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
Szerkesztőség: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506, Mobil: 06-20-596-6869, Fax: (22) 580-509.
Nyomdai generálkivitelező: Pátka Község Önkormányzata
Megjelenik 700 példányban. A kiadvány kereskedelmi forgalomban nem kapható.
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