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A hirdetmény készült Magyarország Kormánya megbízásából. 
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Megőrizni és fejlődni 

 

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő (Fidesz-KDNP), miniszterelnöki biztos szerint Fejér megye falvai-

kisvárosai számára is a közösség és a közösen teremtett értékek védelme jelölheti egyedül a megmaradás 

útját. 

 

Miért fontos a térség számára a helyi hagyományok 

megőrzése és ápolása? 

Nem oly rég a gánti bányászok, a bányászat nagyszerű 

szakembereinek emlékét őrizve tisztelegtünk munkájuk, 

nagyságuk előtt. Ez az esemény is emlékeztetett, a 

Vértes, a Szent László-Váli-völgy térségének és a 

Velencei-tó környékének a legfontosabb erejét az itt élők 

közössége jelenti. Magyar családok generációi évszázadok 

óta élnek és dolgoznak Fejér megye dombjai-völgyei 

között. Szorgalommal, kitartó munkával és időnként a 

mából szinte elképzelhetetlen erőfeszítésekkel formálták 

ezt a környéket olyanná, amilyennek ma ismerjük. Gánt 

bányászai, Etyek szőlőművelői, Bicskén, Csákváron, 

Martonvásáron és Gárdonyban a földművesek, iparosok és 

vasútépítők előtt ugyanaz a cél lebegett, mint a kisebb településeken munkálókban: a közösség sikere és 

felemelkedése. Felépítették a falvakat és a városokat, megalapozták azt a jelent, amelyben mi mindannyian 

biztonságban élhetünk és törekedhetünk a boldogulásra. Ez a munka, ez az összefogás határozza meg a közös 

jövőnket. Nem hagyhatjuk hát, hogy ránk erőszakolt, külső döntések akár csak megkérdőjelezzék ezeknek a 

közösségeknek, a példaértékű magyar munkának az eredményeit. 

 

Mi az örökségünk legfontosabb üzenete? 

Minden társadalom fennmaradásához elengedhetetlen, hogy őrizze és ápolja elődeinek örökségét. Ez az 

örökség teremtheti meg a kapcsolatot a múlt és jelen történései között és ebből meríthetünk erőt az előttünk 

álló kihívásokra. 

Valamennyiünknek szüksége van példaképekre, akiknek cselekedetei útmutatással szolgálhatnak. Ebben a 

térségben mindig is a dolgos ember, munkáját szaktudással, áldozatosan, szorgalommal, bölcsen, de mégis 

bátorsággal végző, jószívű ember volt a jó példa a közösség számára. Ezt az életmódot, ezt a hitvallást tették 

magukévá mindig is az itt élők, és ez biztosította, hogy megmaradjunk jó magyarként évszázadokon keresztül. 

Építve a helyi közösséget, hazánkat. 

Az előttünk járóktól tanultuk meg annak fontosságát is, mennyire fontos a bajban levők segítése! A 

választókerületünk központjában Bicskén gyakorlatilag a rendszerváltástól kezdve több tízezer háborúkból és 

az üldöztetések elől menekülőnek segíthettünk. Szívesen tette ezt a közösség egész 2012-ig, amikor is 

elviselhetetlen létszámú és stílusú, követelőző horda rúgta ránk az ajtót... De aki egyszer átélte milyen jó 

dolog segíteni, az nem mond többé le róla. Összefogással próbálunk segíteni ma is számtalan közöttünk élő 

nehéz sorsú embernek, de a határon túli háborúval sújtott, vagy azt más okból kiérdemlő magyar 

közösségeknek is. 

 

Mik az aktuális kihívások elődeink példájának megőrzéséhez? 

Sajnos sok a kedvezőtlen változás, sokak munkához, közösséghez, egymáshoz való hozzáállása jelentősen 

megváltozott. Nyugat-Európában már nagyon sok olyan aggasztó jelenség figyelhető meg, amely nem a 

közösségeget, egy-egy nemzet valódi értékeit erősíti. Mintha az ott élők közül sokak számára már nem lenne 

cél, hogy megőrizzék és továbbépítsék a hazájukat, helyette másokkal, kívülről jövőkkel akarják elvégeztetni 

ezt a feladatot. Ami csak az „eltartást” szolgálja, a növekedést, a nemzet gyarapodását legkevésbé. 

Fontos, hogy mi ne lépjünk erre az útra, védjük meg évezredes értékeinket. Európa szerves része vagyunk, de 

elsősorban a magunk erejéből kell boldogulnunk, megőrizve saját közösségünk értékeit olyannak, amilyen 

formában felelősséggel örökül kaptuk. Mert ahogy az előttünk járó generációk számára is ez a közösség 

jelentette a szilárd alapot, ez termelte ki a követendő példaképeket, mi is ezt kívánjuk örökül hagyni 

gyermekeinknek, unokáinknak. Ehhez azonban arra van szükség, hogy mi is felismerjük azt, amiről Wass 

Albert a Magyar örökségünk című írásában azt mondja:„... örökségünket, amit nem vehet el tőlünk senki, ami 

nem veszhet el csupán akkor, ha mi magunk lemondunk róla, megfeledkezünk róla, vagy egyszerűen restek 

vagyunk arra, hogy megőrizzük és életünkben, cselekedeteinkben méltók legyünk hozzá.” 

A múlt tükrébe pillantva, az itt élők példája pontosan rávilágít arra, hogy mi is a mi kötelességünk a mában. 

Éljünk a lehetőséggel, hogy most mi védelmezhetjük meg a hazát! 

Ne mondjunk hát le az eleink és az általunk elért eredményekről, ne feledkezzünk meg kötelességünkről és ne 

legyünk restek elmenni október 2-án azért, hogy minderről tanúbizonyságot tegyünk a népszavazáson! 

S.M. 
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Saját vélemény 

 

Egy kis település, közösség életében a legfontosabb, hogy mindennapjaink 

békében, nyugalomban, s főként biztonságban teljenek. Mindannyian arra 

vágyunk, hogy ne kelljen kőfalakkal, rácsokkal védeni otthonainkat, 

elengedhessük gyermekeinket a játszótérre, az iskolába. A 

kényszerbetelepítés mindezt lehetetlenné teszi. Hiszen a más kultúrából 

érkezők nem törődnek értékeinkkel, hagyományainkkal, nem tisztelnek 

bennünket, akik otthont, munkát, biztonságot nyújthatnánk számukra, ha 

megérdemelnék. Azonban napjainkban nem hallunk, látunk mást, mint hogy 

a gyermekekkel, a törékeny nőkkel, a védtelen, egyedülálló idősekkel 

erőszakoskodnak. Csupán arra vágynak, hogy jobb létben éljenek, s közben 

eltaposnak bennünket. Az őszi népszavazás, mely a betelepítés kérdését 

vitatja, egyáltalán nem politikai kérdés. Az elmúlt egy évben 

megszámlálhatatlanul sok tragédiáról számoltak be külföldi, s hazai lapok. 

Gyilkoltak, raboltak, erőszakoskodtak azok, akik menekültek, migránsok, azok, akiket betelepítenének. 

Azonban hazájukat újra látni, újra felépíteni nemigen akarják, a könnyen szerzett jólét téves reménye vezeti 

őket. Azt várnák, hogy eltartsuk mindannyiukat, miközben határainkon erőszakosan átgázolnak, elkerülik a 

valóban segítségre szorulók hivatalos útját. Minden egyes NEM vokssal ez ellen léphetünk fel. Megóvhatjuk 

gyermekeinket, jövőjüket, hogy ne kelljen rettegve élniük, félniük. Megvédhetjük a betolakodóktól 

otthonainkat, s főként munkahelyeinket. 

Nem kellene a határokon hosszasan ácsorognunk, hogy bennünket, becsületes EU-s állampolgárokat 

ellenőrizzenek. Nem kellene azért dolgoznunk, hogy eltartsuk a betelepített migránsokat. Nem kellene 

tizenéves kislányainkat óvnunk, féltenünk, ha egyedül lépnének az utcára. Hiszen a mi kultúránkban nem 

erőszakolnak meg valakit azért, mert szoknyát visel, s szabadon van a haja. Nem veszik el értékeit, mert 

gyenge, idős ember. Nem támadunk csoportosan ártatlan emberekre. 

Tiszteljük a másik embert, a mások kultúráját, hagyományait. Ha kell, dolgozunk, nyelvet tanulunk. 

Beilleszkedünk, alkalmazkodunk. Nem úgy, mint azok, akiket most kötelezően betelepítenének. Akár épp 

Pátkára, vagy a környező kisebb, nagyobb településekre. Szavazatunkkal azonban megakadályozhatjuk ezt. 

Magunknak kell dönteni, véleményt formálni arról, kivel, kikkel szeretnénk együtt élni, egy közösségben, 

egymást tiszteletben tartva, békében. 

Góger Tamás 
Önkormányzati képviselő 

 

Képviselő-testületi határozat 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

12./2016. (1.27.) önkormányzati határozata  

A kötelező betelepítési kvóta elleni kiállásról 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Tessely Zoltán országgyűlési képviselő kérését 

a kötelező betelepítési kvóta elleni kiállással kapcsolatban és a következő határozatot hozza: 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy a 2015. évi CLXXV. törvény 2.§-ával 

összhangban a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti 

intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2015/1601 tanácsi határozat jogellenességének megállapítása és 

megsemmisítése érdekében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 263. cikke alapján a Magyar 

kormány indítson keresetet az Európai Unió Bírósága előtt. 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tessely Zoltán Országgyűlési Képviselő (EU) 2015/1601 

tanácsi határozat mellékleteiben szereplő összesen 1294 fő betelepítendő személy áttelepítésével 

kapcsolatosan kifejtett aggodalmát osztja, továbbá aggodalmát fejezi ki, hogy amennyiben valódi megoldást nem 

találnak az európai és a világhatalmak a 21. századi menekült és bevándorlási hullám kiváltó okaira abban az 

esetben azoknak beláthatatlan következményei lesznek. Éppen ezért sürgeti az európai értékeken alapuló, 

egységes európai külpolitikai fellépést, mellyel elősegíthető a bevándorlókkal és a menekültekkel kapcsolatos 

biztonsági kockázatok minimalizálása. 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse Tessely 

Zoltán országgyűlési képviselő urat.  

Határidő: 2016. február 3. Felelős: Polgármester 
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NÉPSZAVAZÁSI TÁJÉKOZTATÓ  

 

Tisztelt Választópolgárok! 

Magyarország Köztársasági Elnöke az Országgyűlés 8/2016.(V.10.) OGY határozatával elrendelt országos 

népszavazást 233/2016.(VII.5.) KE határozatában 2016. október 2. napjára tűzte ki a következő kérdésben: 

„AKARJA-E, HOGY AZ EURÓPAI UNIÓ AZ ORSZÁGGYŰLÉS HOZZÁJÁRULÁSA NÉLKÜL IS 

ELŐÍRHASSA A NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK MAGYARORSZÁGRA TÖRTÉNŐ KÖTELEZŐ 

BETELEPÍTÉSÉT?” 

A 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás eljárási határidőinek és határnapjainak 

megállapításáról szóló 16/2016.(VII. 5.) IM rendelet alapján az alábbiakra hívjuk fel a Tisztelt Választópolgárok 

figyelmét: 

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2016. augusztus 5-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel a Nemzeti 

Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a 

választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2016. augusztus 15-ig kell megküldeni. 

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig kell megérkeznie a 

Helyi Választási Irodához. Kérelem benyújtható online Ügyfélkapun keresztül vagy személyesen, illetve postán 

beküldött Kérelem nyomtatványon. A Kérelem nyomtatvány beszerezhető a HVI-ban. 

Az átjelentkező választópolgár 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig módosíthatja vagy visszavonhatja 

átjelentkezési kérelmét. 

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésőbb 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig kell 

megérkeznie ahhoz a Helyi Választási Irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy 2016. 

október 2-án, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz. Kérelem benyújtható 

online Ügyfélkapun keresztül vagy személyesen, illetve postán beküldött Kérelem nyomtatványon. A Kérelem 

nyomtatvány beszerezhető a HVI-ban 

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 
 
 

 

A hirdetmény készült Magyarország Kormánya megbízásából. 

 

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. 


