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A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA

RÖVID HÍREK 

Tisztelt Olvasók!

A Közös Hivatal az új ügyrend 
elfogadásával megkezdte működé-
sét. Az Önkormányzathoz egy új 
kollégát vettünk fel Kunstár Béla 
személyében, mivel tavaly év végén 
egyik munkatársunk felmondott, 
egy másik pedig szülési szabad-
ságát tölti. Az egyik státuszt át 
kellett adnunk a járásnak, így csak 
egy fő felvételére nyílt lehető-
ségünk. Az állást elektronikus 
felületeken hirdettük meg. Sok 
pályázat érkezett, de csak egyetlen 
jelentkező rendelkezett megfelelő 
végzettséggel és tapasztalattal  
a kiírt lehetőségre, így rá esett a 
választás (4 évig dolgozott szociális 
és szabálysértési területen). 

Kék hírek 

Sajnálatos módon a közelmúltban k
történt, melynek során ismeretlen tettesek
láncfűrészt. A biztosítónál a kárt bejelent
előzetes becslése alapján az okozott kár kb. 
fogunk a kazánház környékére felszereltetni
 

A másik eset, melyben rendőrségi vizsgálat indult,
emlékmű ledöntése. Az ügyben a feljelentés
 

Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a körzeti megbízott személyében változás történt: Unyi Attil
a jövőben Vass Arnold teljesít szolgálatot a településen.

Ivóvíz pályázat 

Amint arról már korábban beszámoltunk, az ivóvíz pályázat kétfordulós rendszerben kerül megvalósításra. Első 
körben arra nyertünk forrást, hogy a megvalósítási pályázathoz
ez volt az ún. előkészítési pályázat. A közreműködő hatóság megvizsgálta az elkészült előzetes megvalósíthatósági 
tanulmányt, és megállapította, hogy a pályázat apró módosításokkal folytatható. Mindezek al
megvalósítási pályázatot, melynek elbírálása folyamatban van.

A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet hatályon 
kívül helyezése 

Az Alkotmánybíróság törvénymódosítása következtében me
tiltott, közösségellenes magatartások körét rendeletben meghatározza.
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Sajnálatos módon a közelmúltban két rendőrségi ügy is indult településünkön. A
ek során ismeretlen tettesek eltulajdonítottak öt nagy értékű benzinmotoros fű

bejelentettük, a gyári számokat a nyilvántartásokból lead
előzetes becslése alapján az okozott kár kb. 800 ezer forint. A közbiztonság növelése érdekében további kamerákat 

felszereltetni.  

eset, melyben rendőrségi vizsgálat indult, a II. Világháború polgári áldozat
eljelentést megtettük, és a helyszíni szemle is lezajlot

Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a körzeti megbízott személyében változás történt: Unyi Attil
teljesít szolgálatot a településen. 

Amint arról már korábban beszámoltunk, az ivóvíz pályázat kétfordulós rendszerben kerül megvalósításra. Első 
körben arra nyertünk forrást, hogy a megvalósítási pályázathoz szükséges terveket, tanulmányokat elkészíttessük, 
ez volt az ún. előkészítési pályázat. A közreműködő hatóság megvizsgálta az elkészült előzetes megvalósíthatósági 
tanulmányt, és megállapította, hogy a pályázat apró módosításokkal folytatható. Mindezek al
megvalósítási pályázatot, melynek elbírálása folyamatban van. 

A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet hatályon 

Az Alkotmánybíróság törvénymódosítása következtében megszűnt az önkormányzatok felhatalmazása arra, hogy a
tiltott, közösségellenes magatartások körét rendeletben meghatározza. 
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településünkön. Az Önkormányzatnál betörés 
benzinmotoros fűkaszát, valamint egy 

a nyilvántartásokból leadtuk. A kárszakértő 
közbiztonság növelése érdekében további kamerákat 

Világháború polgári áldozatainak tiszteletére állított 
e is lezajlott.  

Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a körzeti megbízott személyében változás történt: Unyi Attila helyett  

Amint arról már korábban beszámoltunk, az ivóvíz pályázat kétfordulós rendszerben kerül megvalósításra. Első 
szükséges terveket, tanulmányokat elkészíttessük, 

ez volt az ún. előkészítési pályázat. A közreműködő hatóság megvizsgálta az elkészült előzetes megvalósíthatósági 
tanulmányt, és megállapította, hogy a pályázat apró módosításokkal folytatható. Mindezek alapján benyújtottuk a 

A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet hatályon 

gszűnt az önkormányzatok felhatalmazása arra, hogy a 
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FALUGAZDÁSZ 
FOGADÓÓRA 

 
Csütörtökönként 11-12-ig 
a Polgármesteri Hivatalban 

Dózsa Márta fogadja  
az érdeklődőket! 

Tel.: 06-70-247-07-46.  

 

ZÁMOLYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL PÁTKAI KIRENDELTSÉGE 

Elérhetőségek, ügyfélfogadási rend 

Cím: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. 

Telefon: 06-22-580-506, Mobil: 06-20-596-6869 

(Technikai problémák miatt átmenetileg csak a mobilszámunk működik, kérjük szíves elnézésüket!  
A mobilszámon ugyanúgy választhatóak az alábbi mellékek, mint a vonalason.) 

Fax: 06-22-580-509, E-mail: igazgatas@patka.hu 

Polgármester Nagy Dániel Ferenc 104-es mellék igazgatas@patka.hu 

Alpolgármester dr. Dávid-Nagy Krisztina 06-20-353-8090 patkaihirek@gmail.com 

Jegyző Dosztály Csaba 06-22-251-001 jegyzo@zamoly.hu 

Aljegyző Járfás Péterné 103-as mellék 

igazgatas@patka.hu 

Adóügyi előadó Schweibert Jánosné 102-es mellék 

Igazgatási előadó Fazekas Béláné 101-es mellék 

Gazdálkodási előadó Dezső Sándorné 113-as mellék 

Iskoláztatással, valamint Művelődési 
házzal kapcsolatos ügyek 

Vastagh Lászlóné 113-as mellék 

Önkormányzati szociális és közmunka 
programmal kapcsolatos ügyintézés 

Kunstár Béla 105-ös mellék 

Körzeti megbízott Vass Arnold 
06-22-580-508 

06-20-210-79-60 
patkapolice@gmail.com 

A kirendeltség ügyfélfogadási rendje A pénztár nyitva 
tartása: 

Hétfő 08:00-12:00 óráig 08:00-12:00 óráig 

Kedd 12:30-16:00 óráig - 

Szerda 08:00-12:00 és 12:30-17:00 óráig 08:00-12:00 óráig 

Csütörtök 12:30-16:00 óráig - 

Péntek 08:00-12:00 óráig 08:00-12:00 óráig 
  

A polgármester ügyfélfogadása szerdánként 8:00-17:30 óráig 
A jegyző ügyfélfogadása Pátkán minden hónap első csütörtökén 14:00-16:00 óráig 
Az aljegyző ügyfélfogadása szerdánként 8:00-12:00 és 12:30-17:00 óráig 

A körzeti megbízott ügyfélfogadása páratlan szerdánként 16:00-18:00 óráig 
 
A Turizmus, Mezőgazdasági- és Környezetvédelmi Bizottság javaslata az utak és fasorok helyzetének 
megoldására: 
 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő utak és fasorok helyzetének megoldására 
több lehetőség is felmerül: 

1. a szóban forgó területekről gondoskodhatnának vállalkozók (a kitermelt 
fával való rendelkezés nélkül!), a karbantartást a következő években is 
biztosítaniuk kellene; 

2. igényfelmérés után a tevékenység elvégzésére jelentkezők kisorsolása 
(kockázatok: balesetveszély, költség, elszállítás, felügyelet, idő, 
megközelíthetőség); 

3. gazdálkodók bevonása, azaz a telekkel szomszédos gazdával történő 
szerződéskötést követően lenne biztosítva a folyamatos rendbetétel. 
Ebben az esetben az Önkormányzat biztosítaná a területet, és a fa 
folyamatosan kitermelésre kerülhetne azzal a kitétellel, hogy csak  
a kijelölteket lehetne kivágni; 

4. Külterületek: az ott lakók között kell felmérni, hogy kik tartanak igényt a terület gondozására. 
 

Megoldást a helyi közutakról szóló rendelettől várunk. A gazdálkodókkal február folyamán egy fórum keretében 
egyeztettünk a lehetőségekről. A tervezetet véleményezésre ki fogjuk függeszteni a Hivatalban, majd a javaslatokat 
is figyelembe véve a képviselő-testület dönt az ügyben. 

Szolgáltatási szerződés ételszállításra 
 

A jelenleg fennálló közétkeztetési szerződés felülvizsgálata kapcsán három, egymással versengő és 
összehasonlítható ajánlat érkezett az óvodai és szociális étkeztetés ellátására. 
A meghívott pályázók által adott ajánlatok összefoglalója megtekinthető a testület január 30-i ülésének 
jegyzőkönyvében a Hivatalban vagy a http://www.patka.hu/Onkormanyzat/Jegyzokonyvek oldalon. A korábbi 
szállítóval hosszabbítottuk meg a szerződést, mivel az ő ajánlata volt a legkedvezőbb.  
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AZ EU-S ÉLELMISZERSEGÉLY PROGRAMRÓL 

2012-ben sajnos csak egy osztás volt, az is 
átcsúszott 2013 januárjára. Településünkön ezúttal 
nyolcvanöt család részesült élelmiszersegélyben. 
Sajnos most több volt a reklamáció, mint régebben. 
„Én miért nem kaptam? Ő miért kapott többet?”- 
ilyen és hasonló kérdések hangzottak el. Szeretném 
tisztázni, hogy nem tőlem függ, ki részesül az 
élelmiszeradományból és ki nem: én csak a 
kapcsolatot tartom a Katolikus Karitásszal és az 
osztást végzem.  
A listát minden évben felülvizsgálja településünk 
egészségügyi- és szociális bizottsága. A rászorulókat 
két csoportba kell sorolni: az I. kategóriába tartoznak 
a létminimum alatt élők és a kisnyugdíjasok, a II. 
kategóriába pedig a nagycsaládosok. 
A lista sajnos nem tökéletes és sohasem lesz az. 
Ezúton szeretném kérni, hogy ha valaki úgy érzi, 
hogy jogosult lenne a segélyre, vagy esetleg tud ilyen 
személyről, családról, jelezze az Önkormányzatnál. 
Ne az osztás napján szóljanak, mert akkor már nem 
tudok segíteni! 
Végül szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, 
aki segédkezett a szállításban, a pakolásban és az 
osztásban. 
A Jóisten fizesse meg nekik!    

Demeter Zoltán 
 

  
Vargahegyi telkek ingatlanfejlesztési beruházása 

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Pátka Község Önkormányzata lakásépítési projektet indít a tulajdonában 
lévő 572/3., 572/4., 572/6., 572/8., és 572/10. helyrajzi számú ingatlanokon. A helyi fiatalok lakáshoz jutásának 
és egyúttal a település lakosságmegtartó képességének javítása érdekében a képviselő-testület közösségi- és 
magánlakások megépítését kívánja lehetővé tenni; az előkészítési folyamatok koordinálásáért a polgármester lesz a 
felelős. 

A 2013. évi pályázati lehetőségekről 

Az idén is érdemes minden civil szervezetnek figyelnie  
a regionális, országos, EU-s (LEADER), NCTA, ill. Svájci 
Alap, stb. pályázatokat. A LEADER pályázatok között 
előre láthatóan - többek között - programszervezésre is 
nyílik majd lehetőség. Pátka Község Önkormányzata 
képviselő-testületének 21/2013. (II. 6.) önkormányzati 
határozata értelmében visszatérítendő előfinanszírozási 
keret felhasználására nyílik lehetőség. 2013-ban  
6 millió Ft visszatérítendő támogatás nyújtható  
a Pátka Község Önkormányzatával együttműködésben 
meg-valósuló pályázatokhoz, azok előfinanszírozására. 
A keretből megállapodás alapján válik lehívhatóvá  
a pályázathoz felhasznált, számlával igazolt költség, mely 
összeg visszatérítendő a pályázati elszámolás után.  
Az elszámolás koordinálása önkormányzati szinten  
a pénzügyi tanácsnok részvételével valósul meg. 

Ifjúsági Klub – újabb kísérlet 
 

Pátka község Önkormányzatának képviselő-testülete 
megszavazta, hogy a Művelődési ház jelenleg kihaszná-
latlan termét ifjúsági klubként biztosítja a pátkai 
fiatalok részére a klubéletért felelős személyekkel 
történő megállapodás alapján. A felújításra, valamint a 
berendezésre a raktárakból az anyagot átadja, azaz a 
tárgyi feltételeket biztosítja. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról 
 

A testület felülvizsgálta a bizottsági rendszert, tekintettel 
arra, hogy egyes bizottságok a külsős tagok elfoglaltságai 
és inaktivitása miatt működésképtelenek voltak.  
A hatékonyabb munkavégzés érdekében a bizottsági struktúra az alábbiak szerint alakul át, a képviselő-testület  
a következő állandó bizottságokat hozza létre: 

a) Egészségügyi és Szociális Bizottság; létszáma: 7 fő (4 képviselő, 3 külsős tag), elnök: ifj. Nánási László; 
b) Ügyrendi Bizottság, létszáma: 3 fő képviselő; elnök: Buda József. 

Új funkcióként létrejön a tanácsnoki tisztség: a korábbi bizottsági elnökök a saját szakmájuk körében 
tanácsnokként vesznek részt a további munkában.   
Mezőgazdasági ügyek: turizmus, mezőgazdasági és környezetvédelmi feladatok; tanácsnok: Füri József képviselő; 
Oktatási ügyek: oktatási, kulturális, közművelődési feladatok; tanácsnok: Demeter Zoltán képviselő; 
Pénzügyek: pénzügyi, gazdálkodási, település-üzemeltetési, vagyonnal kapcsolatos, adókkal, díjakkal kapcsolatos 
feladatok; tanácsnok: Gerencsér Attila képviselő; 
Testvértelepülési ügyek: testvértelepülési kapcsolatok ápolása, kapcsolattartás, együttműködés, találkozók 
szervezése; tanácsnok: Buda József képviselő. 

Megújult a település honlapja 
 

Pátka község honlapja megújulva, modernizált köntösben és frissített tartalommal várja a kedves Olvasókat!  
A megszűnő régi weblapról az anyagok áttöltése folyamatban van és néhány új menüpont is még feltöltésre vár – 
ezen hiányosságokért kérjük szíves elnézésüket! 

A költségvetés bevételeiről és kiadásairól röviden 
 

A képviselő-testület megszavazta az Önkormányzat 2013. évi költségvetését 520.543 e Ft költségvetési egyenleggel, 
melyből 143.938 e Ft működési kiadás, 368.607 e Ft felhalmozási kiadás, 2.498 e Ft általános tartalék, és 5.500 e 
Ft finanszírozási kiadás. 

A teljes költségvetési rendelet megtekinthető a Hivatalban, valamint a település honlapján az alábbi címen: 
http://www.patka.hu/Onkormanyzat/Rendeletek/2013/6_2013_0215_2013_evi_koltsegvetes.pdf 

Továbbra is várjuk kérdéseiket, javaslataikat elektronikus úton a patkaihirek@gmail.com email-címre, vagy 
nyomtatott formában, esetleg olvasható kézírással a polgármesteri hivatalba vagy az önkormányzat által  
a település fontosabb pontjain (buszmegállókban, boltokban) kihelyezett gyűjtőládákba. Természetesen  
a kérdésekhez, javaslatokhoz név megadása nem szükséges. 

Az összefoglalót készítette: dr. Dávid-Nagy Krisztina 
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SZEMÉT EGY ÜGY 

Újra kiverte a biztosítékot a hulladékszállítás körüli 
helyzet. Nem véletlenül történt ez, hiszen véleményem 
szerint egy tudatosan felépített, törvényesített csalással 
állunk szemben. Olyannal, ahol csak bámulunk és 
fizetünk. Fizetünk – akár igénybe vesszük a 
szolgáltatást, akár nem. A világ legnagyobb üzlete ez! Na 
jó, az egyik legnagyobb!  

De kezdjük az elején: a Közép-Duna Vidéki 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
(gyönyörű, érthetetlen szervezet) azért jött létre, hogy 
olcsóbb és szakszerűbb legyen a szemételhelyezés. 
Ismétlem: olcsóbb! Szerintem tíz-tizenöt éve biztosan 
fenntartják az önkormányzatok ezt a gittegyletet, hiszen 
lakosságszám-arányosan fizették az éves díjat a 
tagságukért, közpénzből! Biztos jól elvannak ott az 
urak! Nos, mivel a fenti égetőmű nem valósult meg, hát 
gondoltak egy nagyot, és elindultak egy uniós 
pályázaton. És itt álljunk meg! Milyen polgármesterek 
azok, akik ilyet megszavaznak?! Hiszen nem hülyék 
(remélem) és tudták, hogy ez olyan terheket ró majd a 
lakosságra, ami kifizethetetlen. Tovább növeli  
az eladósodást, a kintlévőségeket. Mennyire felelős 
emberek ők? Így képviselik az érdekeinket?! Szégyen!  

Persze megmagyarázzák azt is, amit nem lehet! Mert 
nincs olyan, hogy nem lehet! Csak így kényelmesebb. 
Ugyanis ha 168 önkormányzat vezetője felveti a 
problémát, nem szavaz meg ekkora marhaságot, és 
nincs ez a balhé. Minek kell évente nyolcszor falevelet 
szállítani, minek kell háztól szelektíven hordani a 
papírt, miközben egyre többen tüzelünk újra fával, 
szénnel, meg azzal, ami van? Nincs a világon olyan 
szolgáltatás, amit ha nem veszek igénybe, akkor is 
fizetek. Na, nekünk magyaroknak már ilyen is van. 

Természetesen rendkívül fontos és szükséges a 
környezetvédelem, a hulladékgazdálkodás. De nem úgy, 
hogy keresünk egy nagy gödröt (pl. Csalán), kifóliázzuk, 
s mehet bele a szemét! Gyűjtjük szelektíven   
a szemetet (papír, műanyag flakonok stb.) a kihelyezett 
gyűjtőkbe - ami persze csak egy helyen van  
a faluban, majd az emberek szeme láttára az egészet 
egybeöntjük, és nesztek, klasszak vagytok, sziasztok! 
Persze a Lajtától nyugatra mindez másképp megy: más 
kultúra és főként más jövedelmek mentén. 

Miért nem beszélünk a kéttényezős díjról, ahol egy 
meghatározott alapdíj mellett az ürítések száma számít? 
Hazugság, hogy nem megoldható! Csak hát ez nem 
érdeke a szolgáltatónak! Ehhez nem kellene más, csak 
némi informatika, mely adott is – de hát az érdekek! 
Hogy lehet, hogy az is annyit fizet, aki hetente termel 
120 liter szemetet, mint az, aki havonta? Agyrém! És 
akkor itt a szolgáltató még arról beszél, hogy 
csökkenteni kell a lerakandó szemét mennyiségét. 
Röhej! A jelenlegi rendszer arra ösztönöz, hogy ha már 
fizetek, hetente tegyem ki a kukát és tömjem tele 
annyira, amennyire csak lehet!! Na, így nem fog 
csökkenni a szemét mennyisége!  

Most kb. 100%-os emelés történik, de lehet, hogy több! 
A kormány egyfelől rezsicsökkentést ígér. Ez jó!  
De mihez képest? Az új vagy a régi árhoz képest? Mert 
nem mindegy! 

Összességében: folytatódik a félrebeszélés egy 
lobbycsoport jól felfogott érdekében. Sajnálatos, hogy 
ehhez az önkormányzatok is statisztálnak, rossz 
döntéseket hoznak-hoztak. Mi, polgárok, pedig a 
választott elöljáróink miatt újabb sarcot fizethetünk. 
Ismét!      

ifj. Hollósi Dezső 
 

A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal 
közleményei 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2013. január 1. napjától 
megkezdték működésüket a fővárosi és megyei kormányhivatal 
járási hivatalai Székesfehérváron illetőleg a helyi polgármesteri 
hivatalban, ahol az alábbi ügyeket intézhetik az állampolgárok: 

- időskorúak járadéka 
- ápolási díj (alanyi jogosultság esetén) 
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
- közgyógyellátás (alanyi, normatív)  

ÜGYFÉLFOGADÁS: 
Pátkán: szerdánként: 13.30-15.00. 
Székesfehérváron: hétfő: 1300-1530, szerda: 800-1200 és  
1300-1530, péntek: 800-1200. 
Cím: 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8., Tel.: (22) 510-715.  
E-mail: hatosagi@szekesfehervar.fejer.gov.hu 

*** 

Az Okmányiroda (Székesfehérvár, Koch László utca 4/b.)  

2013. február 1-jétől minden hétköznap reggel 8-tól este 8 óráig 
fogadja az ügyfeleket. 

Az ügyfelek a már megszokott módon foglalhatnak időpontot  
a kormányzati portálon keresztül (www.magyarorszag.hu), illetve  
a www.szekesfehervar.hu honlap "okmányiroda időpontfoglalás" 
menüpontján keresztül. Az ügyfelek kiszolgálása ügyfélhívó rendszer segítségével történik, az előzetesen foglalt időpontra 
érkezőket a sorszámhúzással való bejelentkezést követően a rendszer a várakozók közé beszúrva, azonnal hívja. 

A teljes ügyfélfogadási időben történik a járműigazgatással és a személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézés.  
Az egyéni vállalkozók ügyeinek intézése felváltva délelőtt, illetve délután zajlik. Az okmányiroda ügyfélfogadási idejével, 
elérhetőségeivel kapcsolatban a www.nyilvantarto.hu oldalon az okmányiroda kereső szolgáltatás használatával lehet 
tájékozódni. 

Dancs Norbert, Hivatalvezető 



5. oldal 

 

KÉZMŰVES SAROK: 

avagy hogyan hasznosítsuk újra a 

Nem saját ötlet, viszont már egészen annak érzem, ugyanis talán egy éve ez a számítógépem 
képernyővédője. Annak idején abból a célból tettem ennyire szem elé, hogy ezt egyszer majd 
mindenképpen el kell készítenem, hiszen annyira egyszerű és nagyszerű!!! Re
Pátkai Hírek olvasóinak is tetszeni fog.

Hozzávalók:  

• 5 db vécépapír guriga, 
• tetszőleges mennyiségű kindertojás, 
• zseníliadrót, ragasztó, 
• fekete alkoholos filc

Elkészítés: a gurigákat hatszögletűre hajtjuk, majd négy szeletre vágjuk.  
A szeleteket egymáshoz ragasztjuk (én a száradásig ruhaszárító 
csipeszekkel rögzítettem őket), a kaptárt kívül
lefestjük. A felakasztani szánt műanyag
cérnát teszünk. Mindegyik tojás köré három csíkban fekete zseníliadrótot 
(ennek hiányában vastagabb fekete fonalat) hajtunk
pillanatragasztóval rögzítjük, alul pedig 
így a méhecskék lába is kialakul. E
alkoholos filccel megrajzoljuk a méhecske arcát.
beültetjük egy-egy sejtbe. Végül az egészet fellógatjuk. Nálunk Bla
lelógatva és borzasztóan helyes, amikor egy

Az emberek többsége ma természetesnek veszi, hogy ha kinyitja a csapot, akkor korlátlanul folyik belőle a tiszta 
ivóvíz. Véleményem szerint a víz igazi kincs, amelyet több okból is illendő megbecsülni. Magyarországon 
kiváltságos helyzetben vagyunk, de tudnunk kell, hogy a világ más részein jelenleg több mint 1,5 milliárd ember 
nem jut iható vízhez, s ez a tény minden egyes percben 4 kisgyerek h
kapcsolódó borzalmas statisztikai adatokat még hosszasan sorolhatnám, de célom inkább költségtakarékos, 
alternatív megoldásokat javasolni az ivóvíz 
használatának a csökkentésére, melyekkel túl 
azon, hogy kíméljük a környezetünket, még 
pénzt is megtakaríthatunk!  

A víztakarékos perlátor egy olyan eszköz, 
amely a csapból kifolyó vizet levegővel keveri 
össze: úgy mérsékli a vízfogyasztást, hogy az 
alig észrevehető a használat során. 
Természetesen egy lábos vagy vödör m
töltése perlátor használatával több időbe telik, 
hiszen míg egy átlagos csapon egy perc alatt 
12-15 liter víz folyik át, a perlátorok ezt a 
mennyiséget jelentősen csökkentik (1,7/3/5 
liter/percre). Fajtájuktól függően haszná
latukkal 60-85%-os vízmegtakarítás
el, ugyanakkor az áruk mindössze néhány 
száz forint, és könnyen beszerelhetőek szinte 
bármilyen típusú csapba.  

Elérhetőek már víztakarékos zuhanyfejek
melyek az ún. "szabadalmaztatott turbulens 
áramlás elvén" működnek, 30-50%
megtakarítást kínálva. Zuhanyozás közben 
alapvetően nem érzékelhető, hogy kevesebb 
víz fogy, így a komfortérzet nem 
Segítségükkel a meleg víz előállításához 
felhasznált gáz vagy áram mennyisége is 
jelentősen csökkenthető! A speciális 
zuhanyfejek kb. 3000 Ft-tól kapható
Figyelembe véve, hogy egy zuhanyozás során 
átlagosan 35-55 liter ivóvizet folyatunk ki, a 
víztakarékos zuhanyfejjel évente akár 9 m3 vizet, 63 m3 földgázt, így 119 kg CO2
így az eszköz ára nagyon hamar megtérül.

Figyelem: régebbi típusú átfolyós gázbojlereknél érdemes ellenőrizni, hogy az 
áll-e le a kazán (egyes kazánok csak bizonyos átfolyási sebesség felett kapcsolnak be).

Forrás: www.zoldbolt.hu                                                                                                                       

PÁTKAI HÍREK 

Pomócsi bácsi és a pad

Az ember mindig megdöbben, ha azzal szembesül, milyen 
halandóak is vagyunk. Az utóbbi fél évben több ismerősöm 
talán mondhatjuk, barátom is – itthagyta ezt az árnyékvilágot. 
Bár tudjuk, hogy minden ember sorsa ez, mégis nagyon tud 
fájni! 

Itt vannak köztünk, aztán egyszercsak elmennek. Néha egy szó 
nélkül, néha szenvedve. Emlékük, tette
megmaradnak, csakúgy mint kezük nyoma. És persze itt 
marad a család, a rokonok, 
munkatársak. Nap nap után emlékezünk rájuk, 
visszaköszönnek a szerszámok, a munkák, 
beszélgetések. De ők már nincsenek
Igenis itt vannak, persze hogy itt 
szebb világban, ott, ahol tényleg mindenki egyenlő, ahol a jók 
a megérdemelt jutalmukat kapják, a
ott fent egy ország”. 

Emlékek: a közös fellépések, előadások, a nóták. És persze a 
felejthetetlen Pomócsi bácsi, meg a Három öreg a szekéren 
de jó is volt azon a szekéren! És ma is de jó lenne!

És a jó szomszéd, az utcabéli. Akivel olyan jókat dumáltunk, 
mindig megkiabáltuk egymást. Aki csinált egy padot a busz
megállóba. Mert ő ilyen volt. Ez lett mindenki padja. Aki elfá
rad utazás közben, mind megpihen rajta. Talán még azt is tud
ják, ki készítette. Mert a pad marad. Mi pedig
Soha. 

Pátka, 2013. február 9.                                 

Ingyenes aerobic, step aerobic, 
kick-box, fi

Pátkán, 
a Művelődési Házban!

HÉTFŐ, 

PÉNTEK:

KÉZMŰVES SAROK: MÉHKAPTÁR SZORGOS MÉ

avagy hogyan hasznosítsuk újra a vécépapír-gurigákat és a kindertojást

Nem saját ötlet, viszont már egészen annak érzem, ugyanis talán egy éve ez a számítógépem 
képernyővédője. Annak idején abból a célból tettem ennyire szem elé, hogy ezt egyszer majd 
mindenképpen el kell készítenem, hiszen annyira egyszerű és nagyszerű!!! Re
Pátkai Hírek olvasóinak is tetszeni fog.  

5 db vécépapír guriga,  
tetszőleges mennyiségű kindertojás,  
zseníliadrót, ragasztó,  
fekete alkoholos filc 

gurigákat hatszögletűre hajtjuk, majd négy szeletre vágjuk.  
A szeleteket egymáshoz ragasztjuk (én a száradásig ruhaszárító 

), a kaptárt kívül-belül sárga temperával 
k. A felakasztani szánt műanyagtojásokba először egy hosszú 

cérnát teszünk. Mindegyik tojás köré három csíkban fekete zseníliadrótot 
(ennek hiányában vastagabb fekete fonalat) hajtunk. Néhány helyen 

pedig jó erősen megtekerjük párszor – 
. Egy-egy rövid zseníliadrótból elkészítjük és felragasztjuk a csápokat

lkoholos filccel megrajzoljuk a méhecske arcát. A zsinóros méhecskéket felkötjük a kaptár aljára, a többit pedig 
égül az egészet fellógatjuk. Nálunk Blanka szobájába került a mennyezeti lámpáról 

lelógatva és borzasztóan helyes, amikor egy-egy légáramlat hatására forogni kezd az egész, teljesen odavolt érte

TAKARÉKOSSÁGI TIPPEK 

Az emberek többsége ma természetesnek veszi, hogy ha kinyitja a csapot, akkor korlátlanul folyik belőle a tiszta 
víz igazi kincs, amelyet több okból is illendő megbecsülni. Magyarországon 

kiváltságos helyzetben vagyunk, de tudnunk kell, hogy a világ más részein jelenleg több mint 1,5 milliárd ember 
nem jut iható vízhez, s ez a tény minden egyes percben 4 kisgyerek haláláért felelős. A szennyezett ivóvízhez 
kapcsolódó borzalmas statisztikai adatokat még hosszasan sorolhatnám, de célom inkább költségtakarékos, 
alternatív megoldásokat javasolni az ivóvíz 
használatának a csökkentésére, melyekkel túl 

környezetünket, még 

egy olyan eszköz, 
amely a csapból kifolyó vizet levegővel keveri 
össze: úgy mérsékli a vízfogyasztást, hogy az 
alig észrevehető a használat során. 
Természetesen egy lábos vagy vödör meg-
töltése perlátor használatával több időbe telik, 
hiszen míg egy átlagos csapon egy perc alatt 

15 liter víz folyik át, a perlátorok ezt a 
mennyiséget jelentősen csökkentik (1,7/3/5 

/percre). Fajtájuktól függően haszná-
arítás érhető 

mindössze néhány 
beszerelhetőek szinte 

víztakarékos zuhanyfejek is, 
"szabadalmaztatott turbulens 

50%-os víz-
. Zuhanyozás közben 

alapvetően nem érzékelhető, hogy kevesebb 
víz fogy, így a komfortérzet nem változik. 
Segítségükkel a meleg víz előállításához 
felhasznált gáz vagy áram mennyisége is 

A speciális 
tól kaphatóak. 

gy zuhanyozás során 
55 liter ivóvizet folyatunk ki, a 

víztakarékos zuhanyfejjel évente akár 9 m3 vizet, 63 m3 földgázt, így 119 kg CO2-kibocsátást takaríthatunk meg
megtérül.   

régebbi típusú átfolyós gázbojlereknél érdemes ellenőrizni, hogy az 5-7 liter/perc átfolyás
e le a kazán (egyes kazánok csak bizonyos átfolyási sebesség felett kapcsolnak be). 

A környezetvédelem közérdek! 

                                                                                                                   

2013. március 

Pomócsi bácsi és a pad 

mindig megdöbben, ha azzal szembesül, milyen 
halandóak is vagyunk. Az utóbbi fél évben több ismerősöm – 

hagyta ezt az árnyékvilágot. 
minden ember sorsa ez, mégis nagyon tud 

csak elmennek. Néha egy szó 
nélkül, néha szenvedve. Emlékük, tetteik, alkotásaik mind 

kezük nyoma. És persze itt 
marad a család, a rokonok, a barátok, ismerősök, 
munkatársak. Nap nap után emlékezünk rájuk, 

munkák, a közös élmények, 
beszélgetések. De ők már nincsenek itt. Vagyis: dehogynem! 

itt vannak! Egy másik, egy 
szebb világban, ott, ahol tényleg mindenki egyenlő, ahol a jók 

megérdemelt jutalmukat kapják, a rosszak pedig… Mert „kell 

közös fellépések, előadások, a nóták. És persze a 
felejthetetlen Pomócsi bácsi, meg a Három öreg a szekéren – 
de jó is volt azon a szekéren! És ma is de jó lenne! 

ivel olyan jókat dumáltunk, 
mindig megkiabáltuk egymást. Aki csinált egy padot a busz-
megállóba. Mert ő ilyen volt. Ez lett mindenki padja. Aki elfá-

, mind megpihen rajta. Talán még azt is tud-
ják, ki készítette. Mert a pad marad. Mi pedig nem felejtjük őt. 

                                 ifj. Hollósi Dezső 

NNŐŐII  TTOORRNNAA  

Ingyenes aerobic, step aerobic, 
box, fitt-ball, alakformáló órák 
Pátkán, márciustól ismét 

a Művelődési Házban! 

Időpontok:  

HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK:  
18.00 - 19.00 óra 

PÉNTEK: 19.30 – 20.30 óra 

DISE Vezetőség 

MÉHKAPTÁR SZORGOS MÉHECSKÉKKEL, 

gurigákat és a kindertojást 

Nem saját ötlet, viszont már egészen annak érzem, ugyanis talán egy éve ez a számítógépem 
képernyővédője. Annak idején abból a célból tettem ennyire szem elé, hogy ezt egyszer majd 
mindenképpen el kell készítenem, hiszen annyira egyszerű és nagyszerű!!! Remélem, a 

egy rövid zseníliadrótból elkészítjük és felragasztjuk a csápokat, majd 
A zsinóros méhecskéket felkötjük a kaptár aljára, a többit pedig 

nka szobájába került a mennyezeti lámpáról 
egy légáramlat hatására forogni kezd az egész, teljesen odavolt érte ☺. 

Vargáné Bokor Bernadett 

Az emberek többsége ma természetesnek veszi, hogy ha kinyitja a csapot, akkor korlátlanul folyik belőle a tiszta 
víz igazi kincs, amelyet több okból is illendő megbecsülni. Magyarországon 

kiváltságos helyzetben vagyunk, de tudnunk kell, hogy a világ más részein jelenleg több mint 1,5 milliárd ember 
aláláért felelős. A szennyezett ivóvízhez 

kapcsolódó borzalmas statisztikai adatokat még hosszasan sorolhatnám, de célom inkább költségtakarékos, 

kibocsátást takaríthatunk meg, 

7 liter/perc átfolyás esetén nem 
 

                                                                                                                   Toma Imola 



6. oldal PÁTKAI HÍREK 2013. március 

 

TISZTELT PÁTKAI SPORTKEDVELŐK! 

Hamarosan megkezdődik a tavaszi forduló. A téli átigazolási időszakban sajnos két edzőnk is távozott, de 
szerencsére sikerült pótolni őket. Az egyik távozó edzővel 10 játékos is elment az U16-os és az U19-es csapatokból, 
helyükre újak érkeztek. A felnőtt csapatból 7 fő igazolt el, őket korábbi játékosok visszacsábításával pótoltuk 
(mindannyian pátkai kötődésűek). Reméljük, hogy az eredmények igazolják majd döntéseinket! 

Téli felkészülésünket az időjárás nagyban hátráltatta, mivel egészen mostanáig nem volt lehetőség a szabadban 
történő edzésre. Tornatermi edzésekkel folytattuk a felkészülést. Bízunk benne, hogy ez az eredményekben nem 
jelent majd túlzott visszaesést, hiszen a többi csapat is hasonló cipőben jár. A felkészülés keretében részt vettünk 
több teremlabdarúgó tornán is. Az FMLSZ (Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség) tornáján az U19-es csapat a 
megyében 3. lett, az U-16-os a 8. helyen végzett, az U13-as pedig 6. lett. A Száron megrendezett tornán az U19-es 
csapat 2. lett. A dunaújvárosi ún. Bajnokok Ligáján U19-es és U16-os csapatunk egyaránt szépen szerepelt.  
A Videoton által szervezett gyermektornán az U7-es csapat 3., az U11-es pedig 6. helyezést ért el.  

Gratulálunk mindenkinek a szép eredményekhez és ezúton mondunk köszönetet az edzőknek, valamint a 
szülőknek a segítségért! 

TAO pályázat (társasági nyereségadóból igényelhető támogatás): idén ismét pályázunk öltöző rekonstrukcióra és a 
pálya bekerítésére, a pályázathoz 30%-os önrészt kell majd biztosítanunk. Működésre is lesz pályázati forrás, itt 
10%-os lesz az önrész szükséglet. 

A tavaszi forduló meccseinek időpontjai az FMLSZ honlapján érhetőek el (http://www.fmlsz.hu, sorsolások 
menüpont). Szeretettel várunk minden régi és leendő szurkolót! 

!!! HAJRÁ PÁTKA !!! 
A Sportkör Vezetősége 

 
A PÁTKAI SPORTKÖR 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 

 

Székhely: 8092 PÁTKA, KOSSUTH U. 151. Adószám: 19820583-1-07. 
 

1) A Sportkör 2012. évi beszámolója 
ESZKÖZÖK  FORRÁSOK  
A. Befektetett eszközök 617 C. Saját tőke -272 
II. Tárgyi eszközök 617 I. Induló tőke 0 
B. Forgóeszközök 102 II. Tőkeváltozás -361 
II. Követelések 68 V. Tárgyévi eredmény 89 
IV. Pénzeszközök 34 F. Kötelezettségek 991 
Eszközök összesen 719 Források összesen 719 

2) A Sport Egyesület pályázat útján 0,- Ft támogatást kapott 2012-ben. 

3) A Sportkör összes vagyona:  719 e Ft 
Tárgyi eszközök   617 e Ft 
Forgóeszközök   102 e Ft 

4) Cél szerinti támogatások 

Bank költség 57 e Ft Játékvezetői díj 54 eFt 
Utazási költség 168 e Ft Posta, telefon    2 e Ft 
Egyéb szolgáltatások 114e Ft Szerszám 18 e Ft 
Tisztitószer 11e Ft Könyvelési díj 68 e Ft 
Karbantartási anyagok pályára 18 e Ft Nyomtatvány, irodaszer 1 e Ft 
Nevezési díj, pályázat, játékengedély 276 e Ft Oktatás 214 e Ft 
Reprezentáció 126 e Ft Bérköltség 425 e Ft 
Sportfelszerelés 1.946 e Ft Járulék 85 e Ft 
Bérleti dij 176 e Ft Értékcsökkenés  557e Ft 

Összes ráfordítás: 4.316 e Ft 

A Sportkör 2012. évben a mellékletek alapján vásárolt tárgyi eszközöket. 

5) A Sportkör bevételei 
Pátka  Község Önkormányzatától kapott támogatás  1.010 e Ft 
APEH 1% támogatás           55 e Ft 
Egyéb vállalkozóktól, magánszemélyektől támogatás 2.463 e Ft 
Wesselényi Alapítvány 0 e Ft 
Banki kamat             0 e Ft 
ÖSSZESEN     4.405 e Ft 

 
6) A Sportkör vezető tisztségviselői nem részesültek személyes kifizetésben. 

A Pátka Sportkör hűen az Alapító okiratához 2012-ben is a sport népszerűsítésén, fejlesztésén tevékenykedett, 
rendszeres sportolásra, testedzésre ösztönözte az embereket. A sportoláson keresztül az egészségmegőrzés, és 
betegségmegelőzés terjesztése, a sportolni vágyó fiatalok összetartása volt a fő célkitűzése.  
A Pátka Sportkör 2012. évi tevékenységéről részletes beszámoló tekinthető meg székhelyén. 
 

Pátka, 2013. 01. 28.                                                                                                   Buda József, mb. elnök 
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Pályázati Felhívás 

Gyermekrajzokat vár a 
könyvtár „A víz világnapja” 

alkalmából.  A rajzok 
beérkezésének határideje: 
2013. április 3. szerda.  
A rajzok a könyvtárban 
adhatók le nyitva tartási 

időben.  
A beérkezett rajzok a 

könyvtárban kiállításon 
lesznek megtekinthetők. 

Minden résztvevő  
ajándékot kap! 

 

TISZTELT OLVASÓK! 
 

Engedjék meg, hogy ezúttal egy olyan írót mutassak be Önöknek, akinek az életútja kissé ellentmondásos— 
a politika viharai megtépázták. Személyes élményem (még az antikváriumban eltöltött éveimből, hogy több író 
munkáit – közöttük vitéz Somogyváry Gyuláét is – csak „megbízható” olvasóknak adhattuk el, a pult alól. 
Az íróra való emlékezés apropóját halálának 60. évfordulója adja. 

Vitéz Somogyváry Gyula, írói nevén Gyula diák (Füles, 1895. április 21. – Budapest mellett, 
1953. február 12.) író, újságíró, országgyűlési képviselő a Sopron megyei Fülesen született 
1895-ben, apja a nagycenki Széchenyi-uradalom gazdatisztje volt. Fiatalon megmutatkozott az 
irodalomhoz való vonzódása, 13 évesen jelent meg nyomtatásban első írása, egy vidéki lapban.  

Az első világháború alatt 3 évet szolgált az orosz, a román és az olasz fronton. A háború végén 
tartalékos főhadnagy volt, 1918-ban betegség miatt tért haza. Ezt követően részt vett  
az ellenforradalmi szervezkedésben. Érdemeiért 1921-ben Horthy Miklós vitézzé avatta.  
1920-ban a Magyar Távirati Iroda (MTI) vidéki osztályának osztályvezetője lett, 1928-tól  
a Magyar Telefonhírmondó és Rádió Rt. irodalmi igazgatója. A hangjáték (a magyar elnevezés 

tőle származik) magyarországi meghonosítója. Az 1920-as évek elején Gyula diák néven verseket, később 
történelmi és világháborús regényeket, színműveket írt, némi németellenes éllel. Részt vett a Gömbös-féle Fajvédő 
Párt, illetve az Ébredő Magyarok Egyesülete megalapításában, egyúttal alapító tagja lett a fajvédő szövetségnek is. 
Gömbös hívének számított. 1935-ben a csornai körzet országgyűlési képviselőjévé választották a Nemzeti Egység 
Pártja (NEP) színeiben. 1939-ben a Magyar Élet Pártjává átnevezett NEP jelöltjeként újfent megválasztották. 
Náciellenes megnyilvánulásai miatt két nappal Magyarország német megszállása után a németek letartóztatták és 
a mauthauseni koncentrációs táborba vitték. 1945-ben hazatért, de a kommunista rendszer nem vette tudomásul 
érdemeit, humanista szellemiségét. Nyugdíját a Magyar Rádiótól megvonták, személyét teljesen elszigetelték,  
a Rádió igazoló bizottsága eltiltotta minden publikációs lehetőségtől. Időközben lányát koholt vádak alapján tíz 
esztendeig tartó Gulag-rabságra ítélték, fiát pedig hadifogolyként a Szovjetunióban tartották. 1950-ben budai 
lakásán az ÁVO elfogta és Kistarcsára internálta. A kistarcsai táborból a fővárosba szállítás közben szívroham 
következtében halt meg 1953-ban. 1995-ben emléktáblát állítottak tiszteletére, a budapesti Ybl téri lakása 
közelében. 

Műveit sorra adják ki újra. Főbb munkái: A fejedelem stafétája (1927), Dal, amelyet nem daloltak végig (1928), 
Virágzik a mandula (1933), A Rajna ködbe vész (1935), Ne sárgulj, fűzfa! (1939), És Mihály harcolt (1942),  
És mégis élünk! (1936), A város meg a sárkány (1939), A piros sapkás kislány (1941), A hadtest hű marad (1942), 
Katonacsillag megfordul (1944), A vihar a levelet… (1947), A Tűzoszlop (1947); továbbá verseskötetei. Néhány 
regénye a helyi könyvtárban is megtalálható. 

Az olvasmányajánló rovatunkban ebben a lapszámban dr. Dávid-Nagy Krisztina 
osztotta meg velünk gondolatait:  

Őszintén megvallom, fenntartásokkal kezeltem eleinte Wass Albert műveit. 
Bizonyos körökben hirtelen nagyon divatos lett, és emiatt kicsit úgy voltam vele, 
hogy nem ülök fel ezeknek a hullámoknak. Aztán egyszer jobb híján egy 
nyaraláson nem volt más, és elolvastam a Halálos köd - Holtember Partján 
című könyvét. Kellemes krimi volt kalandos elemekkel, élveztem is, de nem volt 
különleges, így nem értettem, miért kapták fel annyira az írót. 
Mikor azonban édesapám is elkezdte Wass Albertet olvasni, az már komolyabb 
érv volt mellette, hiszem ő elég „ínyenc” a könyvek terén - a lakásában található 
könyvekből egy klubkönyvtár simán működtethető lenne - így az ő véleményére 
könyvek terén maximálisan adok. Ő adta kezembe Wass Albert Elvész a nyom 
című kötetét, amit aztán nem nagyon tudtam letenni. 
7 ember sorsát ismerjük meg a könyvben, akiknek az életén keresztül 
megelevenedik a XX. század első felének története az egykori Monarchia  
6 különböző területéről. 6 teljesen különböző karakter, más-más családi háttérrel 
és habitussal, akiket egy csónakkirándulás köt össze, melyben kis híján mind vízbe vesznek. Ám a csónak fennakad 
a vízesés peremén, és csak azután zuhan le, hogy mindnyájukat kimentették. Ez a különös esemény indítja arra a 
helybeli (később Amerikába emigrált, és onnan visszatérő) papot, hogy hosszú évek után felkutassa a 6 immár felnőtt 
embert, hogy vajon hogyan alakult az életük. 6 független életút, és egy kapocs, mely talán örökre szól. 
Érdekes, tartalmas olvasmány, s bár nem a legkönnyebb kikapcsolódás, de nagyon izgalmas. Miután elolvastam, 
persze elővettem az író többi művét is. Nagyon szerettem az Adjátok vissza a hegyeimet és az Elvásik a veres 
csillagot is, de A funtineli boszorkányba beletört a bicskám a 2. kötet közepén, pedig a hozzáértők szerint az  
a legjobb műve! Úgy látszik, nekem arra még meg kell érnem... 
 

A könyvtár márciusi nyitva tartása: 

Márc. 9. szombat: ZÁRVA Márc. 18. hétfő: 17:00-18:30 Márc. 27. szerda: 17:00-18:30 

Márc. 11. hétfő: 17:00-18:30 Márc. 20. szerda: 17:00-18:30 Márc. 30. szombat: ZÁRVA 

Márc. 13. szerda: 17:00-18:30 Márc. 23. szombat: 14:00-16:00 Ápr. 1. hétfő: ZÁRVA 

Márc. 16. szombat: ZÁRVA Márc. 25. hétfő: 17:00-18:30 Ápr. 3. szerda: 17:00-18:30 

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok az Olvasóknak! 

Helt Margit, könyvtáros 
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FELHÍVÁSOK 

Az egyházadó befizetésére  
a korábbi évekhez hasonlóan  

2013. március 16-án 10-11 óráig is 
lehetőség nyílik a katolikus közösségi 

házban. Az egyházadó az Egyházközség 
Képviselő-testületének döntése alapján  

4000 Ft/család/év. 
A Jóisten fizesse meg! 

*** 
2013. március 17-én a 11:30-kor 

kezdődő szentmisén tartjuk az 
Édesapák megáldását. Szeretettel 
várunk minden kedves Édesapát! 

HÚSVÉTI MISEREND 

Nagycsütörtökön (március 28.)  
16:30-kor szentmise 

Nagypénteken (március 29.)  
15 órakor keresztút 

Nagyszombaton (március 30.)  
17 órakor igeliturgia áldoztatással 

Húsvétvasárnap (március 31.)  

11:30-kor szentmise 

Húsvéthétfőn (április 1.)  
11:30-kor igeliturgia áldoztatással 

NNYYUUGGDDÍÍJJAASS  HHÍÍRREEKK  AAZZ  OOKKTTÓÓBBEERRII  LLAAPPSSZZÁÁMM  MMEEGGJJEELLEENNÉÉSSEE  ÓÓTTAA  EELLTTEELLTT  IIDDŐŐSSZZAAKKRRÓÓLL  

2012. november 21-én a második félévben esedékes 
névnapokat a zámolyi Pedro étteremben ünnepelte a 
tagságunk, ahol a finom vacsorát jó hangulatú tánc és 
nótázgatás is követte. Mivel a művelődési ház fűtése 
nem megoldott, november 26-án átköltöztünk az iskola 
épületébe, ahol nagyon barátságos klubszobát 
rendeztünk be. Köszönjük az önkormányzatnak, hogy 
biztosított számunkra helyet az épületben. Igaz, itt is 
kicsit szűkösen férünk el, de ez inkább örömöt jelent, 
mivel azt jelzi, hogy szép számmal vagyunk. Jelenleg 35 
aktív tagunk van, de ha összébb húzzuk magunkat, 
még sokan elférhetnek köztünk. Szeretettel hívunk és 
várunk mindenkit, aki szeretne kéthetente egy estét 
tartalmasan, kellemesen eltölteni. 

December 3-án Varga Géza tartott nekünk egy 
nagyszerű vetélkedőt. Évente három vetélkedőt tartunk, 
ahol rendkívül érdekes kérdések kapcsán szűkebb és 
tágabb környezetünkről, történelmünkről,  
a nagyvilág érdekességeiről tudhatunk meg egyre 
többet. 

Klubvezetőnk a tavalyi évben is magára öltötte a 
Mikulásruhát, hogy az óvodásoknak örömet szerezzen.   
A Mindenki karácsonyán a vendégfogadásnál 
segédkeztek tagjaink. 

A nyugdíjas klub 12 éve működik a településünkön. 
Négy vezetőségi tagunk kezdettől fogva szervezte  
a közösség életét, hallatlan aktivitással részt vállalva a 
klubéletben. Ők idén lemondtak választott tiszt-
ségükről, átadva a stafétát a fiatalabbaknak.  

2013. január 21-én tartottuk vezetőségválasztó 
taggyűlésünket, ahol megválasztottuk az új tagokat:  

• adminisztrációs és kommunikációs helyettes:  
Benke Dénesné,   

• gazdasági vezető: Erdélyi Béláné,   

• az ellenőrző bizottság elnöke: Gábor Józsefné,  

• az ellenőrző bizottság új tagja pedig Dene 
Györgyné lett.  

Az elnök továbbra is Gács János, valamint az ellenőrző 
bizottságban is maradt egy régi aktív tag, Kőrösi 
Andrásné. 

Akiknek megköszöntük, és ezúton is köszönjük a 
sok-sok éves áldozatos, becsületes munkát: 

••  LLÁÁNNCCZZOOSS  JJÓÓZZSSEEFFNNÉÉ  
••  PPOOBBRRÁÁNNYYII  LLÁÁSSZZLLÓÓNNÉÉ  
••  OOLLÁÁHH  JJÁÁNNOOSSNNÉÉ  
• NNÉÉMMEETTHH  LLÁÁSSZZLLÓÓNNÉÉ 

2013. február 11-én Dr. Mráz János tartott nekünk 
előadást arról, hogy az újabb kutatások szerint nem 
csak a gyerekek, hanem a felnőttek szervezetének is 
nagy szüksége van a D-vitaminra,  melynek rendszeres 
pótlásáról a szürke, téli napokon is gondoskodnunk 
kell, hiszen ezáltal több betegséget is elkerülhetünk, 
illetve megelőzhetünk. Köszönjük a doktor úr érdekes 
beszámolóját! 

Eleget téve meghívásunknak, ugyanezen az estén 
vendégünk volt Nagy Dániel polgármester úr is, aki 
tájékoztatott bennünket a hivatal átszervezéséről, a 
költségvetésről, a folyamatban lévő ügyekről. Kimerítő 
beszámolója után számtalan kérdés hangzott el 
tagjaink részéről, amelyekre szintén kimerítő választ 
kaptunk tőle. Köszönjük! 

Benke Dénesné, klubvezető helyettes 

 
A PÁTKAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A SZENT ANNA KARITÁSZ CSOPORT HÍREI 

Nagyböjti tartós élelmiszergyűjtés 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívására a Pátkai Római 
Katolikus Egyházközség immár hagyományos módon az idei 
nagyböjtben is tartós élelmiszer-gyűjtést szervez a Karitásszal 
együttműködve 

2013. FEBRUÁR 24. ÉS MÁRCIUS 24. KÖZÖTT. 

Ősi hagyomány az Egyházban, hogy a nagyböjti önmegtagadások 
idején a krisztushívők megtakarított javaikat a szegényeknek adják. 
Ezt a tradíciót felelevenítve és az elmúlt években kialakult helyi 

szokást folytatva az idei 
nagyböjtben is tartós 
élelmiszereket gyűjtünk 
rászoruló testvéreink 
számára. 
Az adományokat az 
alábbi helyeken várjuk: 

- a katolikus templomban minden vasárnap a szentmise/igeliturgia 
után (12:00-12:15-ig), 

- ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban, egy erre a célra 
kihelyezett adománygyűjtő dobozban, 

- nyitvatartási időben a pátkai alsó boltban (Liget ABC) szintén az 
erre a célra kihelyezett adománygyűjtő dobozban. 
Adományaikat a Karitász juttatja el a pátkai rászorulókhoz.  

A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk. 
Isten áldja meg segítőkész családjainkat! Hálásan köszönjük minden kedves testvér jó szándékú adományát! 

Demeteré Kovács Anikó, Karitász vezető 
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PPÁÁTTKKAA  ÉÉSS  AA  TTEERRMMÉÉSSZZEETT  II..  --  TTAAVVAASSZZOODDÓÓBBAANN……  

Miközben e sorokat írom, már egy napja kitartóan havazik. Páskomi kertünk etetőjénél nem lankad a forgalom: 
cinkék, nagy fakopáncs, mezei verebek és zöldikék eszegetik a kitett napraforgót. A kertben a hideg dacára is 
virágzik a hóvirág és a téltemető, hosszabbodnak a nappalok, vagyis minden reményünk megvan rá, hogy 
hamarosan tényleg beköszönt a tavasz. 
 

„A sirályok tava” 
 

Ha a csípős széllel dacolva végigsétálunk a víztározó gátján, akkor - 
különösen a déli részen - biztosan látunk sirályokat. Ez nem csak 
kora tavasszal van így: e madarak joggal pályázhatnának a tó 
címermadarának a szerepére, hiszen egész évben találkozhatunk 
velük. Ami szabad szemmel csak egyszerűen „sirálycsapat”, az 
távcsővel már jóval változatosabb képet mutat. 
A gyakori fajok közül a legkisebb a dankasirály. Nyáron barna 
sapkát visel, télen csak a fülénél van egy kis sötét folt. Pátkához 
legközelebb a Velencei-tó nádszigetein, az utóbbi években főleg 
Gárdony és Velencefürdő partjainál alakulnak ki népes (és hangos) 
telepei. Mind a fészkelőhelyen, mind a Pátkai-víztározón a danka-
sirályok társaságát keresi a némileg termetesebb, fekete fejű, 
világosabb szárnyú szerecsensirály, mely hazánkban fokozottan 
védett. Testméretét tekintve középen helyezkedik el a viharsirály. Chernel István (az agárdi madárvárta névadója) a 
20. század elején a velencei-tavi halászoktól az „őszi halászmadár” nevet hallotta erre a madárra, ami találó. 
Nálunk ugyanis csak ritkán költ, ellenben október-november táján tömegesen érkezik Észak-Európából, és Pátkán 
is nagy csapatait csodálhatjuk meg tavaszig. 
A legnagyobb testű fajok közül ritka a hering- és az ezüstsirály, viszont gyakori a sztyeppi és a sárgalábú sirály. 
Utóbbi kettő kis számban fészkel Magyarországon, ennek ellenére egész évben megtalálhatjuk őket. Ennek az az 
oka, hogy csak négy éves korukban kezdenek költésbe, addig pedig számukra alkalmas élőhelyeken tanyáznak. A 
Velencei-tó, a csalai hulladéklerakó, a fehérvári szántóföldek és a Pátkai-víztározó együtt elég változatos táplálékot 
kínálnak ahhoz, hogy a sirályok nagy távolságokból idejöjjenek. 
Joggal merülhet fel a kérdés: honnan lehet tudni, hogy egy sirály honnan származik? Aki komolyan veszi a 
madármegfigyelést, az nem elégszik meg a kézi távcsővel. Állványra szerelt teleszkóppal már igen nagy távolságból, 
a madarak zavarása nélkül fel lehet ismerni az egyes fajokat. Így jött az ötlet 10-15 éve, hogy a tudományos célból 
meggyűrűzött madarak lábára ne apró fémgyűrű kerüljön, hanem feltűnő, messziről leolvasható színes gyűrű. Így 
már „csak” szerencse, kedvező fényviszonyok és türelem kell ahhoz, hogy a jégen vagy zátonyon álldogáló sirályok 
lábáról leolvashassuk a „személyi számot”. Ennek köszönhető, hogy Pátka neve mind sűrűbben „röpköd az 
éterben”. Kiderült ugyanis, hogy a víztározónk nemzetközi jelentőségű sirálypihenőhely. Horvát, lengyel, ukrán és 
fehérorosz sirálytelepek fiókái érkeznek ide több száz kilométert legyőzve, az abszolút rekorder pedig 
Oroszországból jött: kikelési helye és Pátka között légvonalban 2188 kilométer a távolság! 
 

A vadludakról 
 

2012 őszén a Zámolyi-víztározót leengedték, a Dinnyési Fertő pedig csaknem kiszáradt—ezeknek következtében  
a Pátkai-víztározón új vadlúd éjszakázóhely alakult ki. A természetbarát pátkaiak számára csodálatos ajándék volt, 
hogy a gátról - a falut jóformán el sem hagyva - gyönyörködhettek a vadludak hangjában és látványában. (Tata 
több mint egy évtizede rendezi meg novemberben a vadlúd sokadalmat, ahol több ezer látogató figyeli az Öreg-
tavon összegyűlő vadlibákat, sirályokat, récéket, illetve a tó környéki fákon éjszakázó varjakat.) Novemberben 
minden „hozzávaló” adott volt a fenti programhoz Pátkán is: a víztározón az említett vízimadarak, a gát melletti 
nyárfákon pedig varjak gyülekeztek. 
Elszomorító ugyanakkor, hogy a tél folyamán a tóparton a fegyvereké volt a szó. Pátka nevét a hazai 

terepmadarászok kezdik megismerni, egyre gyakoribb, hogy a 
közelben járván a víztározót is felkeresik. A rendkívül félénk madarak 
és a vízparton heverő színes patronok elrettentő hatással lehetnek 
valakire, aki a természet békéjében szeretne gyönyörködni… 
A hazánkban is fészkelő nyári lúd egy életre választ párt, s a két 
madár költési időn kívül is együtt van. Az észak-németországi Rügen-
szigeten 2008-ban kapott sárga nyakgyűrűt egy pár, amelyet aztán 
Németországon kívül Lengyelországban és 2011-ben Magyarországon 
is megfigyeltek. A folyton együtt levő ludak 2013 elején Pátkára is 
ellátogattak. Szívszorító a gondolat, hogy eme gyönyörű párkapcsolat 
végére egy gyilkos lövés bármikor pontot tehet… 
A Pátkai-víztározón folyó vadlúdvadászat azért is visszás, mert 
pusztán az ölés kedvéért zajlik: a tavon fel sem merülhet bármilyen 

kártétel. A ludak a szántókon sem mindig „ellenségek”: egyik fő őszi 
táplálékukat a kukoricatarlókon maradt csődarabok jelentik, az pedig 

régi népi megfigyelés, hogy a libák által lelegelt búza tavasszal sokkal bokrosabban hajt ki! 
A Pátkához hasonlóan kedvező környezeti adottságú települések, régiók számára szerte a világon egyre nagyobb 
lehetőséget kínál az ökoturizmus. A falu számára hosszú távon igen hasznos volna, ha a víztározó helyi 
természetvédelmi terület lenne. Így a horgászokon túl madarászok, természetbarátok is rendszeres látogatóink 
lennének, hiszen a víztározó a legkeményebb telek kivételével egész évben kínál látnivalót. Ha pedig  
a turistaforgalom megnő, annak kiaknázása (helyi termékek, vendéglátás, szálláshelyek, stb.) már csak a pátkaiak 
találékonyságán múlik.                                                                                                Kovács Gergely Károly 

         Vegyes sirálycsapat a Pátkai-víztározón. 

A nyári lúd hazánk egyetlen 
fészkelő vadlúdfaja 
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AADDAALLÉÉKKOOKK  PPÁÁTTKKAA  TTÖÖRRTTÉÉNNEETTÉÉHHEEZZ  [[44..]]  

Jelen cikkemben az előző Pátkai Hírekben megjelent cikkhez 
kapcsolódva a német Konrad támadó hadművelet pátkai 
eseményeit fogom ismertetni Önökkel. 

1945 januárjában olyan helyzet állt elő a magyarországi 
fronton, amely miatt a német-magyar erőknek támadniuk 
kellett annak érdekében, hogy a budapesti katlancsatát a 
maguk javára billentsék el, és felmentsék a magyar fővárost. 
Ezt a célt szolgálta a német részről kezdeményezett ún. 
Konrad támadó hadművelet, amely a Dunaalmás-
Balatonakarattya frontvonalról indult több részletben. 

Érdekesen alakult már a hadművelet elnevezése is. 
Eredetileg kettő támadástervezetet dolgoztak ki. Az egyik a 
„Paula” fedőnevet kapta, a másikra pedig a „Konrad” 
elnevezést osztották ki. Az elnevezéseknél a kezdőbetű volt a 
döntő. A „Paula” fedőnévnél a P betű a Plattensee (németül a 
Balaton neve) szóra utalt, ami a „déli megoldást” jelentette, 
míg a „Konrad” fedőnévnél a K betű a Komorn (németül 
Komárom város neve) szóra utalt, amely az „északi 
megoldást” takarta. Lényegében a fedőnév a hadművelet-
tervezet támadási irányát határozta meg. 

Magyarországon 1945 januárjában német részről a Déli 
Hadseregcsoport (benne a német 6. és 8. hadsereggel, a 2. 
páncélos hadsereggel), magyar részről az 1. és 3. hadsereg 
nézett farkasszemet a szovjetek 3. és 4. ukrán frontjával. 

A Konrad hadműveletekben az 1944. december 24-én 
létrejött „Balck” seregcsoport vett részt (parancsnok: 
Hermann Balck páncélos tábornok) harcokban. Ebbe a 
seregcsoportba tartoztak az alábbi alakulatok: 

- német részről: IV. SS páncélos hadtest (benne: a 3. 
„Totenkopf” SS páncéloshadosztály, az 5. „Wiking” 
páncéloshadosztály, a 96. gyaloghadosztály, a 711. 
gyaloghadosztály, és az ún. „Pape” csoport több különböző 
kisebb alakulattal); 

- magyar részről: az 1. hadsereg (a szombathelyi III., a 
pécsi V. és a debreceni VI. hadtest) és a 3. hadsereg (benne 
a székesfehérvári II. és a kassai VIII. hadtest, illetve rövid 
ideig a német III. páncélos hadtest) mellett több kisebb más 
harci alakulat is (pl. 1. huszárhadosztály stb). 

A szovjetek alakulatai a következők voltak: 

3. ukrán front: 4. gárda hadsereg, 26. hadsereg, 46. 
hadsereg, 1 bolgár hadsereg és a 17. légi hadsereg. 

Mivel a 4. ukrán front nem vett részt a Pátka körüli 
harcokban, így eltekintek az alakulatok felsorolásától. 

A Konrad hadművelet 1945. január 1-jén indult meg  
a Mór és Bokod közti arcvonalon. 

A Pátka körüli harcokra a Konrad hadműveletek közül az 
ún. Konrad 2 hadműveletben került sor (megjegyzendő, 
hogy a Konrad hadműveletek három különböző szakaszra 
bonthatók, és ebből a második érintette Pátkát). 

A Konrad 2 hadművelet kezdőnapja 1945. január 7-e 
volt. Német részről a III. páncélos hadtest (3. magyar 
hadsereghez sorolva) vett részt Hermann Breith tábornok 
vezetésével. A hadtestbe tartozó alakulatok az alábbiak 
voltak: 

I. lovashadtest (benne a 23. páncélos hadosztály, 
parancsnoka: Josef von Radowitz vezérőrnagy, és a 4. 
lovasdandár, parancsnoka: Rudolf Holste vezérőrnagy). 

A szovjetek részéről a 20. gárda lövészhadtest (4. gárda 
hadseregen belül volt állományban) vett részt a Pátka körüli 

harcokban N. I. Birjukov vezérőrnagy vezetésével. A 
hadtestbe tartozott a 63. gépesített dandár (A. V. 
Zsukov ezredes vezetésével), és a 64. gépesített 
dandár (A. I. Ogurov ezredes vezetésével), a 41. 
harckocsi dandár (M. M. Prokofejev ezredes 
vezetésével), a 16. gépesített dandár, a 78. gárda 
nehézharckocsi ezred, és a 440. önjáró tüzérezred. 
A többi alakulatot átvezényelték Csabdihoz. 

A közvetlenül a falu határában folyó 
összecsapásokban az alábbi csapatok vettek részt: 

Német részről a 23. páncélos hadosztály (I. lovas 
hadtesten belül volt állományban) Weymann 
páncélos csoportja (Martin Weymann alezredes 
vezetésével) 26 db panther (párduc) 
nehézharckocsival, 17 db Pz. IV. és Pz. IV L/70 
harckocsival, valamint 17 db STUG III. 
rohamlöveggel. Ide tartozott még tüzérségként 8db 
10,5 cm önjáró tarack, illetve 3 db 15 cm önjáró 
tarack, továbbá gyalogságként 300 fő. 

Szovjet részről eleinte a 64. gépesített dandár (a 
20. gárda lövészhadtesten belül volt állományban)  
5 db T 34/85 harckocsival és a 109. önálló 
páncéltörő tüzérezreddel vette fel a küzdelmet. 

A zámolyi páncélos csata (1945. január 7-11.) 
eseményeihez tartozó pátkai harcok 1945. január 
9-én indultak meg. Ekkor lendült támadásba a 
Weymann harccsoport, amely Gyulamajor 
körzetéből támadott keleti irányba. A támadás 
során el is érték rövid időn belül Fülöpmajort. A 
szovjetek folyamatos ellenlökésekkel és 
erőátcsoportosítással próbálták lassítani, illetve 
megakasztani a németek támadását. Ezen a napon 
a Weymann harccsoport 18 db szovjet páncélos 
kilövését jelentette. 

A német támadás térnyerése következtében 1945. 
január 9-én este 20 órakor a szovjetek olyan 
parancsot kaptak a 3. ukrán front 
parancsnokságától, hogy az erősítésként 
átvezényelt 1. gárda gépesített hadtest és a még 
megmaradt alakulatok ássák be magukat a 
zámolyi 214-es magaslat – Tallián major, illetve a 
Miklósi Major 136-os magaslat – Pátka 
terepszakaszon. 

Sötétedésre a Weymann páncélos csoport elérte 
Máriamajort, ahol körvédelemre rendezkedett be és 
közben folytatta a szétvert szovjet kötelékek 
megsemmisítését.  

Másnap, 1945. január 10-én a Weymann 
harccsoportot szovjet ellenlökések érték déli- és 
délkeleti irányból. Ezekben a harcokban a németek 
9 db támadó szovjet páncélos kilövését jelentették. 
Ezt követően a harccsoport ellentámadásba ment 
át, de a körzetben beásott szovjet páncélosok illetve 
páncéltörő tüzérség (1963. páncéltörő tüzérezred) 
tüze miatt elakadtak.  

A nap záróeseménye az lett, hogy a német 
harccsoportot átvezényelték a Zámolytól északra 
eső terepre, és ott folytatták eredményes harcukat. 

A Pátka körüli harcok még 1945. január 11-én is 
tartottak, amikor az 1. páncélos hadosztály egyes 
alakulatai („Rank” páncélos csoport) támadást 
indítottak mintegy 100 db páncélossal a Zámolytól 
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FELHÍVÁSOK 

Idén április 13-án lesz a  

KÖRNYEZETVÉDELMI NAP 

a Pátkai-víztározónál, melynek során a tó 

környékének szeméttől való megtisztítása 

lesz  

a fő feladat. Kérek mindenkit, aki tenni 

szeretne egy kicsit a környezetünk szebbé 

tételéért, hogy vegyen részt ebben a 

munkában, legalább ezen az egy délelőttön!  

Találkozó: 8 órakor a halőrháznál. 

Ezen a napon egyébként HORGÁSZNI is 
TILOS lesz déli 12 óráig! 

 

*** 

EGYESÜLETI HORGÁSZVERSENYÜNKET 

2013. április 27-én tartjuk, 

megfelelő vízállás esetén a Boross- és  
a Kábel-gát közötti partszakaszon. 

A nevezési díj: 1000Ft/fő. 

A sorsolás reggel 7 órakor lesz a halőrháznál. 
 

délnyugatra eső 203-as magaslat, a Baglyas déli széle, 
illetve Zámoly község irányába. Megjegyzendő, hogy ebben a 
támadásban részt vett a „Feldherrnhalle” nehézpáncélos 
osztály 13 db Tiger B (Királytigris) páncélosa is. 

A harcok során Zámolyt elfoglalták a német csapatok, de a 
Baglyas környékén a beásott szovjetek miatt nehezen 
haladtak előre a német támadók. Végül is sikerült a 
Baglyast is elfoglalniuk a németeknek, azonban még 
ugyanezen nap estéjére a szovjetek kiverték a Baglyasból a 
német csapatokat. 

Zámoly község németek általi elfoglalását követően a szovjet 
20. gárda lövészhadtest visszahelyezte harcálláspontját 
Pátka községbe 1945. január 11-én. 

A Pátka körüli harcok részét képezték a zámolyi (vagy más 
néven második székesfehérvári) páncélos ütközetnek. A 
német támadás elhanyagolható területi nyereséggel járt, 
köztük Zámoly község elfoglalásával. Ennek ellenére a 
németek jelentős szovjet erőket kötöttek le (7. gépesített 
hadtest, 1. gárda gépesített hadtest), és ezek a csapatok 
nem tudtak részt venni a budapesti katlancsatában. 

A németek vesztesége a zámolyi páncélos csatában 1200 fő 
katona és 33 db páncélos (harckocsi, rohamlöveg, 
vadászpáncélos) volt. 

A szovjetek veszteségei ennél nagyobbak voltak: 
mintegy 2900 fő katona esett el és 117 páncélos 
(harckocsi, rohamlöveg) semmisült meg. 

Érdekes adalék, hogy a német alakulatok közül 
éppen a Pátka körül is harcoló Weymann páncélos 
csoport volt a legeredményesebb. Ez az alakulat a 
117 szovjet páncélosból több mint 70-et 
semmisített meg. 

Zárásképpen el kell mondani, hogy a helyi sikerek 
ellenére a németek által indított Konrad támadó 
hadművelet nem érte el a kitűzött célt, vagyis nem 
tudták felmenteni Budapestet. 

Azt gondolom, hogy a Weymann harccsoport, és a 
vele szemben álló 7. gépesített hadtest, illetve ezen 
belül a 64. gépesített dandár harcairól érdemes 
lenne valamilyen formában megemlékezni, hiszen a 
II. világháború pátkai harcaiból a Konrád 
hadművelet pátkai vetülete messze kiemelkedik. 

A nyári lapszámban a pátkai piaccal kapcsolatos 
érdekességeket kívánom Önökkel megosztani. 

Visi Szilárd

 

HORGÁSZ HÍREK 
 

A Vértesaljai Horgász Egyesület március 9-én tartotta 
beszámoló közgyűlését, amelyből szeretnék kiragadni néhány 
hasznos adatot, információt a horgászat iránt érdeklődők 
számára. 

2012 évben 192 fő volt egyesületünk taglétszáma, az előző 
évinél mindössze 2 fővel kevesebb. Ebből 17 fő volt 70 éven 
felüli, akik alapszabályunk értelmében tagdíjmentesek. 
Sajnálatos, hogy ifjúsági tagjaink száma nem növekszik, 
mindössze 2 fő ifjúsági tagunk van. Ez nem egyedi jelenség: 
megyei, de országos szinten is hasonlóak az arányok. 

A 2012. évben telepített halmennyiség a következő volt:  

• ponty (3nyaras):  7625 kg,  
• süllő (1-2nyaras):    170 kg,  
• csuka (előnevelt):     100 kg,  
• keszeg:          847 kg,  
• kárász:      1000 kg,  
• amur:            200 kg. 

Az elmúlt évben tagjaink fogási eredménye a következőképpen 
alakult a Pátkai-víztározón (az összesítés 163 db leadott fogási 
napló alapján készült):  

• ponty:  1190 kg,  
• csuka:   114 kg,  
• süllő:    167 kg,  
• amur:    315 kg,  
• harcsa:   153 kg,  
• egyéb:    941 kg.  

2012-ben tehát 2880 kg halat fogtak tagjaink, azelőtt 3037 kg-ot. Az egy főre eső fogási átlag 23,5kg lett, ami nem 
rossz eredmény. 

Idén havi rendszerességgel tervezi a haltelepítést a Szövetség mindegyik kezelésében lévő vízterületen, 
meghatározott ütemterv szerint (általában mindig szerdai napokon történne a haltelepítés Pátkán), mintegy 5,3 
millió Ft értékben. 

Személyi jövedelemadója (SZJA) 1%-ával a Vértesaljai Horgász Egyesületet bárki támogathatja, a 2012 évi 
adóbevallása során. Aki úgy gondolja, az a felajánláshoz szükséges nyomtatványon az alábbi adószámot tüntesse 
fel: 19822774-1-07. A támogatást előre is köszönjük! 

Pátka, 2013. március                                                                           Hedlicska Károly,VHE elnök 
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FELHÍVÁSOK, HIRDETÉSEK 

MEGHÍVÓ 

A Pátka Gyermekeiért Egyesület, a 
Gárdonyi Géza Községi Könyvtár és a 

Pátkai Református Egyház közös 
programsorozatára 

2013. március 23-án, szombaton  

9-11: Húsvéti játszóház a volt Iskola 
épületébe, valamint 

2013. március 30-án, Nagyszombaton,  

9-10: Palánta Bábcsoport előadása a 
néptánccsoport termében  

10-12: diafilmvetítés, gyerekfoglalkozás 
csokitojás keresés, népi játékok, 

vetélkedő, sport  
a volt Iskola épületében és annak 

udvarán 

A rendezvények ingyenesek, várunk 
mindenki sok szeretettel. 

Értesítsük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Depónia Kft. lebonyolításával 

LOMTALANÍTÁST szervezünk Pátka község területén: 

2013. MÁRCIUS 27-ÉN, SZERDÁN. 

Kérjük, hogy a feleslegessé vált tárgyaikat a gyűjtőedény mellé helyezzék 
ki úgy, hogy az sem a gyalogos, sem a gépjármű forgalmat ne zavarja!  
A fémtárgyakat, a gépjármű akkumulátorokat és az elektronikai 
hulladékokat kérjük, hogy elkülönítve helyezzék el! 

Nem kerül elszállításra:  
• építési törmelék, veszélyes hulladék,  
• zöldhulladék, 
• tehergépjármű- és traktor gumiköpeny,  
• a kézi erővel nem rakodható túlsúlyos vagy túlméretes 

hulladék. 
A kipakolást a lomtalanítást megelőző este vagy legkésőbb  
reggel 6 óráig végezzék el! Kérjük, hogy minél többen éljenek a 
lehetőséggel saját portájuk és településünk tisztasága érdekében is! 

Pátka Község Önkormányzata  

LYBRA-SYSTEMS KFT. 
Villanyszerelés-Vagyonvédelem-Automatika 

Cím: Pátka, Kossuth u. 90. Tel.:  06-20-4-539-239 E-mail: lybrasystems@gmail.com 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

A Pátkai Hírek következő száma várhatóan 2013. június végén jelenik meg.  

Lapzárta: 2013. június 10., hétfő. Kérjük, hogy írásaikat eddig az időpontig juttassák el  
a patkaihirek@gmail.com címre, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalba.  

A szerkesztőség nem feltétlenül ért egyet az írások, hirdetések tartalmával,  
és nem vállal felelősséget azokért! 

Az alábbi reklámkiadvány Pátka Község Önkormányzata valamint a Creative Press Kft. együttműködésével készült. 
Felelős szerkesztő: Toma Imola. A szerkesztésben közreműködött: dr. Dávid-Nagy Krisztina  

Szerkesztőség: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506, Mobil: 06-20-596-6869, Fax: (22) 580-509. 
Nyomdai generálkivitelező: Creative Press Kft. 

Megjelenik 700 példányban. A reklámkiadvány kereskedelmi forgalomban nem kapható. 


