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PÁTKAI HÍREK
TISZTELT PÁTKAI LAKOSOK!

Legutóbbi lapszámunkban már jeleztük, hogy a 2000 fő
alatti településeket a hatályos jogszabályok 2013.
január 1-jétől közös hivatalok létrehozására kötelezik.
A község lakosságának érdekeit szem előtt tartva olyan
megoldást kerestünk, hogy 2013-tól is a hivatali ügyek
minél nagyobb részét helyben lehessen elintézni, ezért a
Zámoly-Gánt Körjegyzőséghez tartozó településekkel
2012. december 5-én közös önkormányzati hivatal
létrehozásáról döntöttünk. A közös hivatal valamennyi
településnek közös érdeke, hiszen a körjegyzőség
intézménye is megszűnik.
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A Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése:
Jegyző,
Aljegyző,
Gazdálkodási és a Hivatal működését segítő
belső szervezeti egység,
Hatósági igazgatási csoport belső szervezeti
egység.
A Közös Önkormányzati Hivatal létszámát tekintve még
nincs végleges döntés, tekintettel arra, hogy a Közös
Hivatal költségvetési támogatása még nem tisztázott.
A végleges létszám kialakítására csak Magyarország
2013. évi költségvetésének elfogadását követően lesz
lehetőség. Bár a birtokunkban lévő kormányzati
előterjesztésekben egyelőre egymásnak ellentmondó
számok szerepelnek, de bízunk abban, hogy az Országgyűlés a számunkra kedvezőbb változatot fogja
elfogadni.

Bízunk abban, hogy az új hivatal révén az ügyintézés
településünkön a továbbiakban is zökkenőmentes lesz.
Azonban azt is tudnunk kell, hogy bizonyos
önkormányzati hatáskörök a közös hivatal létrehozása
ellenére is járási hatáskörbe kerülnek, így ezek
intézésére csak a járásban lesz lehetőség, így pl. egyes
szociális igazgatási ügyek, okmányirodai, gyermek- A Képviselőtestületek megállapodtak abban, hogy a
védelmi- és gyámügyek, kommunális igazgatás (pl. Közös Önkormányzati Hivatal munkájával kapcsolatos
temetőengedélyezés) stb.
kérdésekben
szükség
esetén
együttes
ülésen
Az olyan hatósági ügyeknél, mint pl. földművelésügyi, határoznak. A Képviselőtestületek részéről együttes
állategészségügyi, vízügyi, ipari igazgatással, valamint döntés szükséges, különösen az alábbi előterjeszkörnyezet- és természetvédelemmel, közlekedés és tésekről:
hírközlési igazgatással kapcsolatos teendők, lesz
A
Közös
Önkormányzati
Hivatal
éves
feladata a települési jegyzőnek és a járási hivatalnak is,
költségvetésének megállapítása, annak módosítása,
mint ahogy eddig is közösen járt el e feladatkörökben a
az
éves
költségvetési
beszámoló
adatainak
kormányhivatal helyi szerve és jegyző.
elfogadása.
Az alábbiakban a létrejött Közös Hivatal Alapító
A Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló
Okiratának főbb pontjaiból készült kivonat mutatja be
éves beszámoló elfogadása.
az új hivatali struktúrát.
A Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata és
módosításainak jóváhagyása.

A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALRÓL

A Közös Hivatal 2013. január 1-i hatállyal kezdi meg
működését, az együttműködés határozatlan időtartamra
szól. A Hivatal elnevezése Zámolyi Közös Önkormányzati
Hivatal, mivel a Közös Hivatal székhelye Zámoly, de a
Közös Hivatal állandó jelleggel működő kirendeltségeket
működtet Pátkán és Gánton, így településünk
Hivatalának
megnevezése
Zámolyi
Közös
Önkormányzati Hivatal Pátkai Kirendeltsége lesz,
címe pedig változatlan (Vak Bottyán tér 4.).
A Közös Hivatal a képviselőtestületek által működtetett
egységes hivatal, mely ellátja a három település
Önkormányzata tekintetében az alábbi feladatokat:
működésével kapcsolatos feladatok,
a polgármesterek, vagy a jegyző feladat és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával összefüggő feladatokat,
közreműködik az Önkormányzatok egymás közötti,
valamint az állami szervekkel történő együttműködéseinek összehangolásában.
A Jegyzőt az Önkormányzatok polgármesterei nevezik ki
és mentik fel, a döntésekhez a polgármesterek
lakosságszám-arányos többségi döntése szükséges.
Pátka község jegyzője a Közös Hivatal aljegyzőjeként a
Pátkai Kirendeltségen folytatja a munkát.

A Közös Önkormányzati Hivatal működési fedezeteként
szolgálnak a mindenkor hatályos éves állami költségvetési törvényben a közös hivatali működéséhez
meghatározott központi költségvetési hozzájárulások,
melyet a Magyar Államkincstár Zámoly Község Önkormányzata e célra elkülönített számlájára folyósít.
Amennyiben a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartási
költségét az állami költségvetési hozzájárulás nem
fedezi, úgy a Képviselőtestületek a többletköltségeket a 3
település lakosságszám arányában viselik 2013. június
30. napjáig. Ezt követően amennyiben a lakosságszám
arányában
történő
költségmegosztás
bármelyik
Önkormányzatra nézve többletteher viselést jelent, úgy
2013. január 1-ig – visszamenőleges hatállyal - a
költségviselést a ténylegesen felmerült költségek
százalékos arányában határozzák meg azzal, hogy a
Képviselőtestületek 2013. július 31-napjáig egymással
elszámolnak, a többletterhet viselő Önkormányzat
részére az általa már biztosított többletösszeg a kötelező
havonta biztosítandó összegek terhére beszámítást nyer.
A Közös Önkormányzati Hivatal működésének ellenőrzését, a feladatok egyeztetését a polgármesterek
együttesen végzik.

A Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal az önkormányzati ciklus időtartama alatt nem szüntethető meg, s ezen
időtartamon belül annak fenntartásához csatlakozni,
A Közös Önkormányzati Hivatal Pátkai Kirendeltsége az abból kiválni sem lehet (ez jogszabályi előírás).
alábbi időben tart ügyfélfogadást:
A Közös Önkormányzati Hivatal, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv megszüntetéséről az általános
Hétfőn: 12:30 – 16:00,
önkormányzati választások napját követő 60 napon
Szerdán: 8:00 – 12:00 és 13:30 – 17:00,
belül állapodhatnak meg a Képviselőtestületek.
Csütörtökön: 8:00 – 12:00.
dr. Dávid-Nagy Krisztina
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AZ ELMÚLT 2 ÉV ÖSSZEGZÉSE
A legutóbbi választások óta immár 2 év telt el, ezért időszerűvé
vált egy kis összegzés, hogy milyen eredményeket sikerült a
ciklus feléhez érve elérni, és melyek azok a célkitűzések,
amelyek esetében még jelentős feladatok maradtak.
A választások során az „Együtt Megy!” kezdeményezés készített
egy összefoglaló táblázatot, melyben rövid-, közép- és hosszú
távú célokat tűzött ki. Mivel a táblázatos forma jól áttekinthető,
ezért így mutatjuk be az elmúlt két év főbb történéseit. A
formátum csak rövid összegzésre ad lehetőséget, nem tudja
bemutatni azt az összetett, és a lakosság számára sokszor nem
feltétlenül érzékelhető munkát, melyet a Polgármester, a
Jegyző, a Hivatal és a képviselők végeznek. Hiszen a táblázat
egy sorában összefoglalásra kerül például, hogy a csatorna
beruházás elkészült, már folyamatban vannak a rákötések, és
sikerrel megvalósított a település egy közel egymilliárdos
fejlesztést, de a rengeteg jogi bonyodalmat, a pénzügyi egyeztetéseket, az azonnal kifizetések lebonyolításának megszervezését, az LTP szerződések hatalmas tömegének kezelését már
csak kevesen látják. Talán annak fényében még inkább
szembetűnő az eredmény, hogy a projektben szintén részt vevő
Seregélyes településen már csődhelyzet alakult ki a finanszírozási problémák miatt, és Pákozd is komoly gondokkal
küzd, pedig nagyobb hivatali apparátus áll rendelkezésükre
ugyanezen feladatok elvégzésére.
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PÁTKA KÖZSÉG ELISMERŐ OKLEVÉL 2012
Mint arról nyári lapszámunkban már
beszámoltunk, a Képviselő-testület a közelmúltban újraalkotta a kitüntetésekről szóló
rendeletét. Az új kitüntetések közül a
szakmai kitüntetések átadására az év utolsó
testületi ülésén került sor.
Pátka Község Elismerő Oklevele azoknak a
személyeknek, közösségeknek, vagy gazdasági szervezeteknek adományozható, akik
(vagy amelyek) a község közösségi élete terén
és a gazdasági élet bármely ágazatában
kiemelkedően hasznos munkát végeznek, a
község értékeit növelték.
Az idei év díjazottjai:
BOKOR LÁSZLÓ
CSORNA JÁNOSNÉ
GYENE LAJOS
HELT MARGIT
KÁLLAINÉ NÉMETH MARGIT
MÁTÉ-NYÍRI PÉTER
NAGY FERENCNÉ

A hivatali struktúra átalakulása nem véletlenül nem szerepel a
A községért végzett áldozatos munkájukat
táblázatban, hiszen a 2010-es választások idején a kormányezúton is köszönjük!
zati programok nem tartalmaztak ilyen jellegű tervezeteket, és
Pátka Község Önkormányzat Képviselő
a jelenlegi képviselők sem terveztek ilyen programot. A létrejövő
testülete
Közös Hivatal állandó Pátkai Kirendeltségén keresztül mindent
megteszünk annak érdekében, hogy a lakosság ne érezze meg a
szervezeti változást. A járási hatáskörbe kerülő ügyek tekintetében (pl. okmányirodai feladatok) pedig heti egy
alkalommal járási ügyintéző tart ügyfélszolgálatot a településen, így ezen ügyek esetében sem kell
Székesfehérvárra utazni.
Rövid távú feladatok
(1 éven belül)
Aktív településőr rendszer
kiépítése (megfigyelő kamerarendszer, idős- és betegriasztó)
3 éves kor alatti óvodai ellátás
lehetőségének kivizsgálása
A jegyzői hivatal viszonyainak
rendezése

igen

x
x
x

Munkahelyteremtés ösztönzése
a hátrányos helyzetű munkavállalók részére (szociális szöv.)
Hiteles lakossági tájékoztatás
kialakítása (fórumok, tájékoztató
táblák, rádió)
Egységes településszerkezeti terv
(előkészített anyag felülvizsgálata,
elfogadása)
Önkormányzati döntések és
működés átvilágítása

Megvalósult
nem
részben

Részletezés
A helyi vidékfejlesztési stratégiában a település
feltűntette igényét, de még nem sikerült a
pályázatoknál megjeleníteni.
Vizsgáltuk a szülők között az igényt, a forrást
azonban még nem találtuk meg hozzá.
Közös megegyezéssel zártuk le a munkaügyi pert,
majd kiírtuk az új pályázatot, mely eredményes
lett, a pályázaton nyertes jegyző azóta is helyben
végzi munkáját.
Sajnos megszűnt az akkori pályázat, új kiírás
pedig azóta sem volt.

x
x
x
x

Pátka Kultúráért Közalapítvány
működésének legalizálása

x

Intézményeink
akadálymentesítése

x

Elektronikus ügyigazgatási
rendszer bevezetése

x

A képviselő-testületnek a tájékoztatás területén
folyamatos fejlődésre van szüksége.
A megyei főépítész nem fogadta el a meglévő
anyagot, a képviselőtestület döntött a teljes
felülvizsgálatról, mely 2013-ban zajlik majd.
A meglévő anyagokat áttekintettük, a folyó
rendőrségi vizsgálatokban részt vettünk, a
párhuzamos szerződéseket felülvizsgáltuk.
Újraválasztottuk a tagokat, de sajnos az új
rendszer sem működőképes, kevés az aktivitás.
A
Hivatal
földszintjén
kialakítottunk
egy
megközelíthető ügyfélfogadót és a segítségre
szorulóknak egy csengőt helyeztünk az ajtóra.
Az
iktatási
rendszerünkben
jelenleg
már
elektronikusan tartjuk nyilván az adatokat, ez
megkönnyíti a munkavégzést.
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Középtávú feladatok (1-3 év)
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igen

Melegétkeztetés és étterem
kialakításának ösztönzése

Megvalósult
nem
részben

x

Belmajor környezetvédelmi
rehabilitációja

x

Vállalkozói szolgáltató iroda
(pályázati tanácsadás)

x

Háziorvosi praxis átadásának
levezénylése
Fizikoterápiás eszközök
beszerzése

x
x

x

Sportolási lehetőségek bővítése –
közösségi tornaterem kialakítása

x

Ivóvíz minőségét javító
intézkedések

x

Templomaink, műemlékeink
renoválásának elindítása

x

Civil szervezeti háló

x

Testvértelepülési kapcsolatok
fejlesztése

x

Játszótér építése, bővítése

x
x

Csatornázási Program

Hosszú távú célok (3-10 év)
Központi zóna kialakítása
(Iskolaépület - Belmajor közti
terület): szabadidőközpont,
kulturális központ, üzletsor
(piac), szálláshelyek (panzió)

x

igen

Megvalósult
nem
részben

Egyeztetést folytattunk az ÁNTSZ-szel az óvoda és
a volt iskola konyhájának lakosság felé történő
nyitása érdekében. Várjuk azokat a vállalkozókat,
akik a működtetésben, pályázatokban részt
vennének.
Részben elszállításra került a szennyező anyag, a
végleges szennyezés-mentesítés azonban még
várat magára.
Az Önkormányzat pályázati tanácsadást jelenleg a
civil szervezeteknek végez, a fénymásolás lehetősége és az internet a könyvtárban nyitva tartási
időben elérhető.
Új szerződést kötött az Önkormányzat a Praxi
Medic Bt-vel további öt év időtartamra.

x

x

A törvény a feladatot elvette az önkormányzattól és
állami kézbe adta, az iskola léte innentől kizárólag
az államon múlik, illetve az egyházaknak van még
lehetősége működtetésre. Az egyházak ilyen jellegű
törekvéseit az önkormányzat minden rendelkezésre álló eszközével támogatja.
A pályázat sajnos sikertelen volt, új pályázat még
nem jelent meg, csak szabadtéri sportoláshoz.
Pályázatot nyújtottunk be, melynek keretében
jelenleg a megvalósíthatósági tanulmányt bírálata
folyik. A kivitelezés megkezdése 2013-ban várható.
Az Önkormányzat közreműködött az egyházak
pályázataiban, bízunk a kedvező elbírálásban.
A civil szervezetek összetartását minden eszközével
támogatja az Önkormányzat; a támogatások odaítélésénél előnyt jelentett, ha a szervezetek együttműködtek feladataik megvalósításában.
Egyelőre a meglévő kapcsolatok fenntartására
törekszünk, valamint a Közös Hivatal létrejötte
kapcsán Zámoly és Gánt településekkel is szoros,
és remélhetőleg gyümölcsöző kapcsolatot tudunk
kialakítani.
Pályázatot nyújtottunk be egy új játszótér építésére, bízunk a kedvező elbírálásban.
Részt vettünk egy minisztériumi programban,
mellyel sikerült felújítani a temetőt.
Részben átadásra került a szennyvíz, még a 2013as évben várható az Arany János utca és a
Vargahegyi utca csatornázása és egy gépbeszerzés.
A megvalósítás érdekében még további 40 millió
Ft-ot nyert az Önkormányzat.
Részletezés
A belmajori környezetszennyezés kármentesítése
után lehet megkezdeni a fejlesztést. Egy
szálláspályázatot nyújtottunk be eddig, mely
sajnos nem nyert.

x

Turizmus fejlesztése (tó, vadászat,
lovassportok) építkezve.

Helyi piac/termékértékesítési
lehetőség (önellátó falu)

Részletezés

A tavalyi évben beszerzésre került az új eszköz.

Alsó tagozatos iskola fokozatos
újraindítási lehetőségének
kivizsgálása

Orosz katonai temető felújítása

2012. december

Folytattuk a nagysikerű lovas rendezvény
támogatását. Kezdeményeztük Zámoly és Csákvár
településekkel együtt a Fornapuszta helyi
jelentőségű védett természeti terület létrehozását,
együttműködtünk
a
zámolyi
tározó
továbbfejlesztése érdekében.
Kérünk minden termelőt és gazdát, akit érdekel a
piac lehetősége, hogy jelentkezzen az Önkormányzatnál.
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Utak javítása, külterületi utak
fejlesztése

Pátka község kistérségi
kapcsolatainak erősítése

2012. december

x

A Kossuth utcában a kérésünkre több helyen
hajtott végre fejlesztést a Magyar Közút Nonprofit
társaság. Az utak javítása érdekében összedaráltattuk a településen a csatorna és a Kossuth
utca felújításából származó mart és tört aszfaltot,
amivel a külterületi utakat javíthatjuk együttműködésben a gazdákkal. Azonban a Zámolyi
összekötőút fejlesztését elutasították, és nem
tudtunk elindulni a települési utak fejlesztésére
kiírt pályázaton sem.

x

A kistérség igazgatási feladatainak többségét a
2013-tól megalakuló járások veszik át. A jövőben
önkormányzati társulások létrehozására lesz mód,
ennek keretében Csákvár településsel kezdtünk
tárgyalásokat egyes feladatok közös megvalósítására.

A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Tisztelt Pátkai Lakosok!
Áldott, békés Karácsonyt, és
sikerekben gazdag, boldog új évet
kívánunk!
Pátka Község Önkormányzat
Képviselő Testülete és a
Polgármesteri Hivatal
munkatársai

A
környezetterhelési
díjról
szóló
törvény határozza meg a levegőbe, a
felszíni vízbe és a talajba juttatott
környezetterhelő anyagok egysége után
az. ún. környezetterhelési díj-fizetési
kötelezettséget. A törvény szerint
díjfizetési
kötelezettség
azt
a
kibocsátót terheli, aki a
műszakilag
rendelkezésre
álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi
engedélyezés
hatálya
alá
tartozó
szennyvízelhelyezést (pl. egyedi, zárt
szennyvíztározót) alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik
üzembe, a díjfizetési kötelezettség a
kibocsátót a közcsatorna üzembe
helyezését követő 90. naptól terheli.

A 2012. december 10-én megtartott
közmeghallgatáson felmerült, hogy a
projektben részt vevő többi település
miért engedélyez határidő hosszabbítást a rákötések tekintetében, és
Pátkán ez milyen okból nem lehetséges. A szigor oka nagyon egyszerű: amennyiben az önkormányzat kivételt
engedélyez a 90 napos rákötési határidő alól, az az uniós projektek szabályai szerinti szabálytalansági eljárást von
maga után. Amennyiben a szabálytalanság megállapítást nyer, úgy az uniós támogatás egy részének visszafizetését
írják elő. Ez több tízmilliós összeget jelenthet. Ennek kockázatát egy Székesfehérvár méretű település fel tudja
vállalni, településünk azonban nem kockáztathat meg egy olyan büntetési tételt, mely akár az egész éves
költségvetés nagyságrendjét eléri.
További előírás, hogy a pályázati támogatás feltételeként vállalnia kellett az önkormányzatnak, hogy az első évben
a rákötések aránya eléri a 80%-ot, a rákövetkező évben pedig a 95%-ot. A vállalás nem teljesítése esetén is a
támogatás egy részének visszafizetése a szankció, így közös érdekünk, hogy a településen minél többen kössenek
rá az elkészült csatornára, ennek elősegítője is a talajterhelési díj kiszabása. Az ösztönző hatás erősítése érdekében
lehetőségünk van a díj mérséklésére, így 2013. július 31-ig csak a jogszabályban meghatározott díj 40%-a lesz
fizetendő. A díjfizetési kötelezettség megszűnik azzal a nappal, amelyen a közszolgáltató szervezet a házi szennyvízhálózat utcai közcsatornára történő rákötését igazolja.
A talajterhelési díj egységdíjának mértéke a törvény szerint: 1 200 Ft/m3, melyet egy ún. területérzékenységi
szorzóval fel kell szorozni. Pátka község közigazgatási területén a jogszabályok szerinti szorzó 1,5, vagyis a díj
mértéke településünkön: 1 800 Ft/m3.
A talajterhelési díjat bevallás alapján kell fizetni. A bevallást az önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani.
A 2013. évi talajterhelési díj befizetési és elszámolás határideje: 2014. március 31.
dr. Dávid-Nagy Krisztina
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A HIVATAL
A hír: „Összegezve: hangsúlyozni kívánjuk, hogy nem a képviselőtestület és a polgármester kezdeményezése és
döntése az önálló pátkai hivatal év végi megszüntetése, erre a 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §-a kötelez
bennünket.”
Ennyi a hír, de mi van mögötte? Kezemben tartok egy szép választási röplapot, rajta a mai képviselők jelentős
része, nevük mellett a Fidesz logójával. Ki hozta a fenti törvényt, amely a helyi demokrácia sárba tiprását jelenti?
Igen, az őket jelölő párt! Akkor hogy van ez? A saját ólunkba piszkítunk? Hát igen! Újra és újra beigazolódik a régi
igazság: könnyű ígérgetni, de nehéz megtartani. Vagy csak azért kellett a párt és logója, hogy nyerjenek, ki tudja?
Egy biztos: valami itt nem világos, nem kerek. Tudom, hogy többen örülnek, mert szerintük sokan voltak a
hivatalban, stb. Talán igaz is, de a választáskor kellett volna gondolkodni, mert voltak, akik ezen is változtattak
volna. Helyettük jött a narancssárga színű szép logó, azonban maradt minden a régiben! Miért is változna, hiszen
egy tőről fakadnak az előző kormánypárttal, csak ott a logó színe más.
A tettek, a lépések, a lódítások, a csúsztatások megegyeznek. Igen, érik a narancs, és igen, érik a közműadó és a
többi sarc. Persze ez nem megszorítás, csak átrendezés! Milyen szép is az anyanyelvünk! Mindig találunk új és
újabb szavakat, bár a jelentésük ugyanaz! És persze ez bennünket, polgárokat, nem is érint. Egy frászt, hogy is
érintene, csak azt vesszük észre, hogy megint kevesebbre telik. De a lényeg az, hogy mi semmiért nem vagyunk
hibásak, a mi kormányunk a legjobb. Bezzeg az a fránya unió, meg a bankok, na ők a bűnösök! Mi pedig
harcolunk, és ebben a harcban vannak áldozatok: most éppen a kicsi önkormányzatok, akik minden hibájukkal
együtt mégis a demokrácia kis bástyái voltak. Ez a bástya most elesett. Azok is, akik jól működtek (lásd
Mátyásdomb, stb). Ha majd az apró-cseprő dolgainkért utazgatunk, akkor tudjuk meg igazán, hogy mennyire
hiányzik a hivatal! Mert utaznunk kell, az tuti! Például feliratkozni, ha választani akarunk, mert ha nem, hát nem
lesz jogunk az urnához járulni.
Ez most már valóban egy másik demokrácia. A diktatúra demokráciája!

ifj. Hollósi Dezső

TISZTELT PÁTKAI SPORTKEDVELŐK!
Lezárult a bajnokság őszi fordulója, melyet csapataink
nagyon szép eredményekkel teljesítettek.
Felnőtt csapatunk a 10. helyen zárt, ez elmarad kicsit
a várakozásoktól, de bízunk benne, hogy az edzőváltás
után (a korábbi edző nem tudta folytatni, ezért Gábor
Attila vette át az edzések irányítását.
Az U-19-es csapat kiemelkedően szerepelt, a záró
fordulóig vezette a tabellát, majd az utolsó meccs
döntetlen eredményével végül 1 ponttal az első helyezett
mögött zártak.
U-16-os csapatunk is nagyon jó eredményt ért el, úgy
végzett a 3. helyen, hogy csak 2 ponttal áll a
holtversenyben első 2 csapat mögött. Ezúton is
köszönjük az edző és az egész csapat munkáját, hiszen
itt egy szinte teljesen új csapat állt fel mivel a tavalyi
csapat nagy része átkerült a felsőbb korosztályba. Az
eredmény annak fényében különösen kiemelkedő, hogy
Pátka az egyik legkisebb település a csoportban, olyan
nagy városokat előzünk meg, mint pl. Bicske.
Az U-13-as korosztály csapata a 4. helyen végzett, ezt a
helyezést annak fényében kell értékelnünk, hogy ebben
a csoportban játszik a felcsúti akadémia csapat is.
A Bozsik program keretében 3 korosztályban
versenyeztek csapataink. Az ősz folyamán 3 tornán

is

vettünk részt, a legkisebbek (6-7 évesek) mindegyiket
megnyerték! A csapat egésze kitűnő teljesítményt
nyújtott,
és
külön
örömünkre
szolgál,
hogy
S z i l á g y i M á t y á s a torna legjobb játékosaként
valamennyi alkalommal oklevelet kapott. A többi
korosztály, a 8-9 és a 10-11 évesek is nagyon jól
szerepeltek.
Ezúton szeretnénk megköszönni az edzők munkáját,
valamint a szülők nélkülözhetetlen segítségét abban,
hogy ellenszolgáltatás nélkül segítenek a gyerekek
szállításában.
Mindenkinek köszönjük az idei évi 1%-os SZJA
hozzájárulásokat, és várjuk további felajánlásaikat is a
Sportkör adószámára:
19820583-1-07.
A legutóbbi számban szóltunk róla, hogy indultunk a
TAO pályázat 2012-es kiírásán (társasági nyereségadóból igényelhető támogatási forma). Bár a pályázatunkat befogadták, az elbírálás kedvezőtlenül alakult,
és sajnos nem nyertünk. Tavasszal újra megpróbáljuk,
mert csak adminisztratív problémák voltak, melyeket a
következő kiírásig orvosolni tudunk.
Minden kedves Sportbarátnak kellemes ünnepeket és
boldog új évet kívánunk!
A Sportkör vezetősége

KEDVES PÁTKAIAK!
Ezúton tájékoztatunk minden érdeklődőt, hogy Pátka község Önkormányzatának engedélyével és a Ficánkoló
Óvoda Vezetőjének jóváhagyásával a téli hónapokban a Csemetekert tagóvoda tornaterme ad otthont a női
tornának és a zumbának, azaz a foglalkozásokat a fenti időszakban az óvoda tornatermében tartjuk meg.
A női torna hétfőnként és szerdánként 18.30 – 19.30-ig,
a zumba csütörtökönként 18.30 – 19.30-ig lesz.
A megállapodás tartalmaz néhány könnyen betartható szabályt, melyek közül a legfontosabbak, hogy váltócipő
használata kötelező, valamint hogy a tornaszobát betegen (ill. a családban előforduló fertőző betegség esetén)
nem lehet használni!
DISE – Pátka vezetősége
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TISZTELT OLVASÓK!
Amikor ez a lap megjelenik, már több mint egy éve annak, hogy a községi könyvtár új helyre költözött. A kellemes,
tágas termekben egyaránt jut hely a gyermekeknek és az internetezni vágyóknak. Könyvtárunk állománya ugyan
szerény mértékben, de az idei évben is frissen megjelent gyermek-, és ifjúsági könyvekkel, regényekkel és ismeretterjesztő művekkel gyarapodott. A filmek kedvelőinek is akad miből válogatni.
Reméljük, hogy a magyar falvakat érintő változások nem befolyásolják a kistelepüléseken jól működő
könyvtárakat.
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az otthon feleslegessé vált könyveiket a községi könyvtárnak
adományozták. Nem emelek ki senkit név szerint, mert akkor attól tartok, hogy valakit esetleg kihagynék.
Könyvajánló:
Szeretném a regényeket kedvelők figyelmébe ajánlani egy kortárs fiatal szerző könyveit: Fábián Janka történész
végzettségű író. Regényei visszarepítenek bennünket a XIX. század fordulójára és a XX. századba. A fordulatos és
megkapó történetek hátterében ott húzódnak a történelmi események is. Csak néhány címet sorolok fel a méltán
népszerű írónő művei közül:
Emma trilógia (Emma szerelme, Emma fiai, Emma lánya),
Virágszál,
Az angyalos ház,
A német lány.
Újra felhívom az olvasást kedvelőket – még a Pátkai Hírek tavaszi számában indítottam el egy sorozatot, – hogy
osszák meg az újság hasábjain a legkedvesebb olvasmányélményeiket! Az írások a könyvtárban adhatók le
nyitva tartási időben.
A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA:
December 22. Szombat: ZÁRVA
December 29. Szombat:14-15

December 31. Hétfő: ZÁRVA
Január 2. Szerda: 17-18

Január 5. Szombat: 14-16

Szeretettel várom a jövőben is az olvasni vágyókat és ezúton kívánok mindenkinek
ÁLDOTT BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET!
Helt Margit, könyvtáros
PAPÍR-, KARTON-, ÉS MŰANYAG
PALACKGYŰJTÉS A PÁTKAI
ÓVODÁBAN!
Teremtsünk értéket a hulladékból és óvjuk
környezetünket! Ha Ön is szeretné, hogy
gyermekei, unokái számára a jelenleginél
jobb feltételeket tudjunk biztosítani, kérem
támogassa Óvodánkat és a gyermekek
fejlődését!
Hozza el az otthonában vagy a munkahelyén felhalmozódott szórólapokat, újságokat, irodai papírhulladékot, valamint
műanyagpalackot hozzánk és mi a
gyerekek jobb ellátására fordítjuk az árát.
Amennyiben lehetősége van nagyobb
mennyiségű papír beszállítására, kérem
szíveskedjenek előre jelezni!
Bővebb
információ
telefonszámon.

a

22/465-000

Üdvözlettel: Laborcáné Tatai Anikó

RECEPTSAROK
A legutóbbi számunkban indított rovatunkban helyi különlegességeket várunk. Mostani receptünket Fazekas Béláné Rózsának
köszönhetjük, aki a szerkesztő kérésére megosztotta velünk
családi kedvencét, melyet ő Szabó Juliska nénitől „örökölt”.
Továbbra
is
várjuk
kedves
családi
receptjeiket
a
patkaihirek@gmail.com email címen, vagy személyesen a
Hivatalban.
ZSÚRKUGLÓF
Hozzávalók:
25 dkg
kristálycukor
3 egész tojás
1.5 dl szódavíz
1.5 dl étolaj
1 vaníliás cukor
1 citrom héja és ízlés szerint leve
25 dkg liszt
1 egész sütőpor
ízlés szerint dió, mazsola, meggy, kakaó

A tojást a kétféle cukorral habosra keverjük, ezután hozzáadjuk az olajat, a szódavizet, a citromhéjat (és esetleg
levet), majd végül beleszitáljuk a sütőporos lisztet.
Ezt követően gazdagíthatjuk pirított dióval, mazsolával, magozott meggyel. Süthetjük kuglóf formában, vagy
sütőpapírral bélelt őzgerinc formában is (a fenti mennyiség 2 őzgerinc formára elegendő adag). Kakaóval is
ízesíthetjük, ilyenkor a tészta kb. 2/3-át beleöntjük a formába, majd a maradékba elkeverünk ízlés szerint kevés
kakaóport, és a kakaós tésztát a többire öntjük, így a kész sütemény szép márványos lesz.
Közepes lángon kb. 20-25 percig (tűpróbáig) sütjük, akár egy piskótát.
A receptet lejegyezte: dr. Dávid-Nagy Krisztina
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A MIKULÁS NEM TÉLAPÓ
Szent Miklós egy valóságos történelmi személy volt, aki a Kr. u. 4. században az ázsiai
Myra város püspöke volt. Szent Miklós legendája szerint a püspök városában egy
szegény embernek három lánya volt, akiket megfelelő hozomány hiányában nem tudott
férjhez adni. Így az a sors várt rájuk, hogy hajadonok maradnak, ami abban az időben
szégyennek számított. Miklós püspök elhatározta, hogy segít rajtuk, de keresztényi
szerénységből ezt titokban tette. Az éj leple alatt egy-egy arannyal teli erszényt tett a
szegény ember ablakába. A püspök ezt három egymást követő évben ismételte meg. A
harmadik esetben azonban az ablakot zárva találta, mert kint nagyon hideg volt. Miklós
püspök ekkor felmászott a tetőre és a nyitott kéményen át dobta be az aranyat. A
harmadik lány éppen akkor kötötte fel harisnyáját száradni a kémény alá.
A keszkenőbe rakott arany éppen belehullott a harisnyába. A lányok édesapja a
harmadik alkalommal megleste az adakozót, hogy megköszönje neki az ajándékot, de
Miklós azt mondta, hogy egyedül Istennek tartoznak köszönettel.
Sajnos a Mikulás mára – a többi tisztán keresztény ünnephez hasonlóan – elvesztette
eredeti funkcióját. Ezeket az ünnepeket ellopták az Egyháztól, vagy átformálták. Jól bizonyítja ezt a Télapó név is.
Magyarországon a Télapó elnevezést az 1950-es években kreálták a kommunista ideológia nevében. Tudjuk, hogy a
kommunizmus keresztényellenes volt, ezért próbálta meg a szentről elnevezett ünnepet átnevezni. A próba sajnos
elég jól sikerült: mára a szülők többsége nem is tudja, hogy mi a különbség a Mikulás és a Télapó között, ezért
énekelnek a gyerekek csupa Télapós dalt. Egyszer a diákokat megkérdeztem, hogy tudnak-e egyáltalán Mikulásos
éneket, verset. Az eredmény lehangoló volt: négy osztály kb. 120 diákjából csak 4-5 tanuló ismert Mikulásos
verset, éneket.
Itt az ideje, hogy végre elfelejtsük és száműzzük Télapót az életünkből és december 6-ra készülődve csak a
Mikulást emlegessünk.
Demeter Zoltán
KÖSZÖNET A MIKULÁSNAK
Idén is ellátogatott hozzánk a Mikulás. Két alkalommal is
találkozhattak vele a gyerekek. Az óvodában Szent Miklós napján a
Nyugdíjas Klub segítségével örvendeztette meg őket. Ezúton is
köszönjük Gács Jánosnak, hogy idén is vállalta a szereplést, a
Nyugdíjas Klub tagjainak köszönjük a finom süteményt, óvónőknek
és az óvodásoknak pedig köszönjük a szép, tartalmas ünnepi
műsort!
December 8-án, szombaton, ahogy az immár néhány éve
hagyománnyá vált, körbejárt a faluban
a Mikulás és olyan
csodálatos élménnyel ajándékozta meg a gyerekeket, amely igazán
különleges, hiszen kevesen élhetik át azt, hogy szinte házhoz jön a
Mikulás.
Minden résztvevő kisgyermek és szülő nevében köszönjük a szervezőknek, és a résztvevőknek, Hajnáczki
Bálintnak, Hajnáczkiné Deres Eszternek, Gyene Lajosnak, Balaskó Jánosnak, Nagy Dánielnek, Ferenczi Dórának
és Gerencsér Attilának az élményt, valamint köszönetünket fejezzük ki mindazon pátkai vállalkozónak,
szervezetnek, egyéni adományozónak, akik felajánlásaikkal hozzájárultak a gyerekek megajándékozásához.
dr. Dávid-Nagy Krisztina
ÚJABB EGY ÉV A BABA-MAMA KLUBBAN
A cím nem teljesen fedi a valóságot, ugyanis nekem személy szerint – második kislányunk születése okán – néhány
hónap kimaradt a klubéletből. Ebben a pár hónapban azonban történt velünk még egy fontos dolog. Nagyobbik
lányunk, a maga 3 évével kiérdemelte magának, hogy óvodás lett. Gondolom, nem mondok sok újdonságot
azoknak, akik már átéltek egy vagy több ovikezdést, hogy izgultunk. A családban mindenki, de főként
természetesen én, mint anya. Hiszen akkor és ott vége szakadt egy korszaknak, az elszakadás folyamatának első
lépcsőfokára léptünk. Gréta lányom elég talpraesett, hamar feloldódik, de azért ragaszkodó is. És itt jön képbe a
„klubhatás”, azaz hogy az oviban nem „idegenek”, hanem ismerős arcok várták. Régi pajtások, akikkel a Babamama klub falai között és azon kívül is már jó néhány órát játszottak, múlattak el együtt, közösen. Egy percig sem
okozott problémát a beszokás, beszoktatás. És azt hiszem, nyilatkozhatom ezt az összes anyuka nevében, akinek
„klubos” gyermeke szintén ezen az őszön lépte át először az óvoda küszöbét. Még azok nevében is, akiknek
kislánya, kisfia talán egy kicsit félénkebb, anyásabb, hiszen nekik is ott voltak támaszként a „régi-újak’, akik jó
szívvel, szeretettel fogadták és kalauzolták kis társaikat az első napokon. És itt köszönöm meg természetesen az
óvónénik kedvességét és határozottságát az új kiscsoportosok és szüleik fogadásában és támogatásában.
De a klubélet sem állt meg! Többen a régiek közül gondoskodtunk utánpótlásról. És nagy örömünkre új tagok is
csatlakoztak hozzánk. A nyári, kora őszi közös játszóterezések után, a hidegebb idő beköszöntével újra a régi
iskolaépület számunkra berendezett termében gyűlünk össze szerdánként, 9 órától hogy jó hangulatban töltsünk
el egy-két órát. A koncepció nem változott. Énekelünk, témázunk, kötetlenül beszélgetünk és figyeljük, ahogy az
apróságok hétről-hétre ügyesednek, fejlődnek. Ne ijedjetek meg, ha esetleg az első alkalommal nehezebben oldódik
fel a gyerkőc! Higgyétek el, kell a társaság. Neki is, Nektek is. Úgyhogy gyertek, várunk benneteket, hiszen látjátok:
rövid és hosszú távon is megéri minél korábban összeismertetni egymással gyermekeinket!
Vargáné Bokor Bernadett
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ADALÉKOK PÁTKA TÖRTÉNETÉHEZ [3.]
Cikksorozatom mostani részében a szovjet és a németmagyar hadsereg harcait vizsgálom a II. világháború
során, pátkai viszonylatban. Mindig érdekes kérdés,
bármiről is legyen szó, hogy ki, vagy mi volt az első.
Nincs ez máshogy a II. világháború pátkai eseményeivel
sem. Cikkemben arra a kérdésre keresem a választ,
hogy melyik német, vagy szovjet alakulat volt az első,
amelyik itt harcolt falunkban, vagy körülötte?
Az első alakulatok 1944 decemberében jelentek meg a
falu közelében. Ekkor a németek a magyarokkal
karöltve a Margit-vonalon próbálták meg feltartóztatni a
támadó szovjet és bolgár seregeket.
1944. december 20-án a szovjet 4. gárdahadsereg
keleti (jobb) szárnyán harcoló 31. szovjet gárda
lövészhadtest ért el olyan sikereket, amelyekkel
megnyílt a pátkai események sora. Ezen a napon a
lövészhadtest
egyik
alakulata
a
40.
szovjet
lövészhadosztály (parancsnok: L. S. Branszburg
ezredes) Börgönd és Dinnyés között áttörte a német 23.
páncéloshadosztály alá rendelt 278. légvédelmi
tüzérosztály és az 51. páncélos utász-zászlóalj közös
védelmi szakaszát. Az áttörés délelőtt 11 óra körül
sikerült, de a lövészhadosztály már délután két órára
megközelítette a Kisfalud-major, Kisfalud, Pákozd
terepszakaszt. A szovjet 4. gárdahadsereg parancsnoka
Sz. A. Bobruk vezérőrnagy parancsot adott a 31. gárda
lövészhadtestnek, hogy még az éjszaka során alakítson
ki Csala és Kőrakás körzetében hídfőállást a Császárvízen. Az volt az elképzelés, hogy másnap, december
21-én ebből a hídfőből vetik be a 7. szovjet gépesített
hadtestet 107 db harckocsival és rohamlöveggel
Székesfehérvár északi átkarolása érdekében.
A német hadvezetés sem tétlenkedett, és a III. német
páncélos hadtest vezetése feltételezvén a szovjet előretörés célját – vagyis Székesfehérvár átkarolását –
december 20-án délután kettőkor ütközetbe vette
Csala irányában a 23. páncéloshadosztály 23. harckocsi ezredét. Természetesen a német támadók ereje
nem volt elegendő az áttörés magvalósítására, így
erőátcsoportosítást kellett véghezvinniük, és be kellett a
támadást szüntetni.
1944. december 21-én tovább folytak a harcok. A
szovjet átkarolás megakadályozására a németek új
erőket vetettek be Székesfehérvár északkelet a Csúcsoshegy, Kisfalud, Csala, Kőrakás terepszakaszon. Német
részről itt a 278. német légvédelmi tüzérosztály, a 133.
német légvédelmi tüzérezred 231/1., és 241/1. ütegei,
mellettük a magyar 103. fővezérség-közvetlen, illetve a
III. honi légvédelmi tüzérosztály (Szombathely) ütegei
helyezkedtek el.
Időközben a Velence-Nadap-Pázmánd vonalon a 46.
szovjet hadsereg bal szárnyán a 10. szovjet gárda
lövészhadtest 49. gárda lövészhadosztálya sávjában
támadott a 4. szovjet gárda gépesített dandár. Velük
szemben állt a kassai VIII. hadtest alá tartozó 1.
magyar huszárhadosztály (parancsnok: Schell Zoltán
ezredes) állományában az Árpád fejedelem huszárezred
2/II. huszárosztálya (parancsnok: Sárközy István
alezredes) és a Béri-Balogh Ádám 15. kerékpáros
páncélos (páncélvadász) zászlóalj Nadap és Pázmánd
között, a gróf Nádasdy Ferenc 3. huszárezred
(parancsnok: Németh Dezső alezredes) részei és a 2/I.
huszárosztály Pázmánd körzetében.
A nap végére a szovjet páncélosok támadása
következtében a magyar 1. huszárhadosztály maradványai fokozatosan a Székesfehérvár-Lovasberény-

Pátka vasútvonal mögé húzódtak, és itt próbálták 8,8
cm légvédelmi ütegekkel megállítani a 10. gárda
lövészhadtest három hadosztályát, és a 4. gárda
gépesített dandár páncélosait.
Látható, hogy a falut két irányból is kezdte a front
megközelíteni.
1945. december 22-én történt meg az először Pátka
történetében, hogy szovjet (orosz) csapatok jelennek
meg. Ekkor délelőtt a 23. és a 3. német páncélos
hadosztályok több ellenlökést indítottak a szovjet 31.
gárda lövész és a 7. gépesített hadtestek ellen
Székesfehérvártól északkeletre. 12 órára a szovjet erők
visszaverték az ellenlökéseket, és elfoglalták a falut.
Egészen a Baglyasig hatoltak, de itt beleütköztek a 4.
német lovasdandár 41. lovasezredének, és a 208. német
harckocsiosztály 30 db Pz-IV-es harckocsijának
védelmébe. A szovjet 31. gárda lövészhadtest, valamint
a 7. gépesített hadtest nem vette fel a harcot a
németekkel, így maradtak a faluban és közvetlen
környezetében.
Ugyanezen a napon Lovasberény irányából is elérik a
szovjetek a falu környékét. A 46. szovjet hadsereg bal
szárnyán támadó 10. gárda lövészhadtest a PátkaLovasberény közötti vasút sávjában üldözte az 1.
huszárhadosztályt, és a 6. német páncélos hadosztály
maradványait. Egészen a Csákvár-Fornapuszta vonalig
jutottak előre a szovjet élek.
Lényegében az elsőség kérdésére meg is kaptuk a
választ.
Német részről a 23. páncélos hadosztály védekezett a
falu déli részén, míg északon a hadosztályhoz
kapcsolódó 4. német lovasdandár 41. lovasezrede, és a
208. harckocsiosztály vett részt a harcokban.
Szovjet részről pedig a 4. gárdahadsereg 31. gárda
lövészhadteste, valamint a 7. gépesített hadteste vette
először birtokába Pátkát.
A magyar csapatok csak érintették a falu közigazgatási
határát, amikor az 1. huszárhadosztály megmaradt
egységei a szovjet páncélosok elől húzódtak vissza
Fornapuszta és Csákvár irányába a vasútvonaltól.
1944. december 22-től folytak a falu körül és a
faluban is harcok. Ezeknek az összecsapásoknak
először Székesfehérvár birtoklása, később a Konrad 2
hadművelet során Budapest felmentése, illetve ennek
megakadályozása volt a célja.
Az összecsapások állandóak voltak január hónap
folyamán, de a német-magyar csapatok egy komolyabb
erőfeszítése kiemelkedik az események közül, amit
Székesfehérvár felmentésére indítottak. 1945. január
25-én a 23. német páncélos hadosztály 126. és 128.
páncélos ezredei, az ún. „Kujacinski” páncéloscsoport 6
db Pz-IV harckocsival, a 130/I harkocsiosztály 5 db
Panther (párduc) harckocsival, a 2/II magyar
harckocsiosztály 8 db Pz-IV harckocsival és a 128.
német páncélvadászosztály 3 db Jagdpanzer-IV
páncélvadásszal Gyulamajorból Fülöpmajor irányába
indított támadást. A Baglyasi szőlőhegy szakaszt védte
a 4. gárdahadsereg kötelékei közül az 5. szovjet gárda
lövészhadosztály, és a 84. szovjet lövészhadosztály. A
német támadás elakadt Baglyasnál, így nem sikerült az
áttörés Lovasberény irányába.
A harcok nem voltak nagyon hevesek a továbbiakban a
falu körzetében, és az 1945. március 15-én indított
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szovjet offenzívát követően a szovjet támadócsapatok
elhagyták a falut.
Az elsőség kérdéséhez kapcsolódik még egy érdekesség,
nevezetesen a magyar légierő pátkai eredményei.
Pátka körzetében 1945. március 16-án délután három
és negyed négy között a magyar Puma vadászezred
vadászgépei 10 db szovjet Il-2 csatarepülőt észleltek
Székesfehérvár
és
Pátka
körzetében. Az
első
rácsapáskor igazoltan három szovjet repülőt lőttek le a
magyar pumák. Ezek közül Dániel László repülő
főhadnagy Pátka közigazgatási területének déli részén
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lőtt le egy Il-2-est, míg Tobak Tibor repülő hadnagy
szintén a falu déli határában lőtt le egy szovjet Il-2-est.
A harmadik szovjet gépet Pintér Gyula repülő hadnagy
ugyanúgy a falu déli határában géppuskázta le. A hős
pumák tehát három szovjet gépet lőttek le elsőként
1945. március 16-án Pátkán, ami nem kis teljesítmény
a háború végső szakaszában!
A következő cikkemben a Konrad 2 hadművelet pátkai
eseményeit mutatom be.
Visi Szilárd

KÉZMŰVES SAROK
Karácsonyfák varrva, kötve, horgolva
Nem egy 21. századi főcím – mondhatnánk elsőre. A hand-made, azaz saját kézzel készített használati tárgyak,
játékok, lakásdíszek azonban újra reneszánszukat élik. Az évtizedekkel ezelőtti funkcionalitást azonban felülírják a
dizánj elemek, a modern lakásbelsőhöz igazodó megjelenés.
Karácsony közeledtével üljünk oda nagymamáink, édesanyánk mellé, a kézimunkában szerzett tudományukat
fűszerezzük meg saját fiatalos kreativitásunkkal és máris kész az ízig-vérig 21. századi ünnepi lakásdekoráció. Az
alább bemutatott varrott, kötött, horgolt fákat használhatjuk karácsonyfadíszként,
girlandként felfűzve, díszíthetjük gombokkal, gyöngyökkel, flitterekkel vagy szalagokkal.
VARROTT FENYŐ
Egy kb. 13 cm-es fához vászon anyagból vágjunk 1-1 cm ráhagyással két egyenlő szárú
háromszöget (szárhossz: 11 cm, alap: 9 cm), valamint egy 2 cm széles, 6 cm hosszú
téglalapot. A két háromszöget – az alap középső részének kivételével – színt színre
fordítva varrjuk össze (ha akasztót szeretnénk rá, azt is most illesszük a helyére), majd
fordítsuk színére. A téglalapot – egy rövid oldalát kivéve – szintén színt színre fordítva
varrjunk össze. Fordítsuk ki, majd a fa tetejét és szárát is töltsük
meg tömőanyaggal. A szárat illesszük a fa alsó részébe és tűzzük
össze.
KÖTÖTT VÁLTOZAT
Kellékek: fonal, 3,5 mm kötőtű, goblein tű vagy horgolótű a befejezéshez
Egy kb. 10 cm magas fához dupla kötőtűre felszedünk 21 szemet. Az első sort sima
kötéssel leszedjük a kötőtűről. A 12. sorig minden sorban mindegyik oldalon 2-2 szemet
összekötünk (fogyasztunk). A 13. ill. 14. sorban mindkét oldalra felszedünk 5-5 szemet,
majd a 15. sortól újrakezdjük a fogyasztást, mindkét oldalon 2-2 szem összekötésével a 24.
sorig (itt 7 szem marad). A 16. ill. 17. sorban újra felszedünk 3-3 szemet, majd a 18. sortól a fenyőfa tetejéig
fogyasztunk oldalanként 2-2 szemmel. A csúcsnál húzzuk át a fonalat az utolsó szemen,
így alakítva ki a fenyőfa akasztóját.
(Bővebb leírás (angol nyelven), ill. folyamatképek:
http://ferbyscorner.blogspot.hu/2011/10/christmas-is-coming-to-town.html).
HORGOLÁSSAL KÉSZÍTETT FENYŐ
Kellékek: fonal, 3-as horgolótű
Első kör (a fenyőfa közepe):
5 láncszemet összekapcsolunk. 3 láncszemmel magasítunk, majd 3 db egyráhajtásos
pálca következik (így lesz 4 pálcánk). Utána 3 láncszem, 4 db egyráhajtásos pálca, majd 3
láncszem, és ismét 4 db egyráhajtásos pálca. A végén összekapcsolunk.
Második kör: Az első kör láncszemei (a lyuk) fölött 3 láncszemmel magasítunk, majd 3 db egyráhajtásos pálca
következik, újabb 3 láncszem, majd 4 db egyráhajtásos pálca. Egy láncszem után a következő "szünetbe" 4 db
egyráhajtásos pálcát, 3 láncszemet, és 4 db egyráhajtásos pálcát horgolunk. Ezt folytatjuk, míg körbe nem érünk.
Utolsó kör: Ugyanazt a folyamatot horgoljuk, mint a második körben. Minden láncszem fölé 4-4 egyráhajtásos
pálcát – közötte 3 láncszemmel – horgolunk. Majd egy kúszószemmel összezárjuk a harmadik kört.
Átfordítjuk a munkát a visszájára, majd a középső 4-es pálcacsoportba 3 láncszemmel magasítunk, majd 3 db
egyráhajtásos pálca következik. Megfordítjuk a munkát (a színére), majd 3 láncszem magasítás után 3
egyráhatjásos pálcát öltünk az előző pálcákba – ez lesz a fa törzse.
Elvágjuk a fonalat, és eldolgozzuk - ehhez mindig egy-két mérettel kisebb horgolótűt használjunk. (Bővebb leírás
(angol nyelven), ill. folyamatképek: http://theroyalsisters.blogspot.com.au/2009/11/grandma-tree-tutorial.html).
Vargáné Bokor Bernadett
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ANYAKÖNYVI HÍREK 2012
2012. ÉVBEN SZÜLETETT GYERMEKEK:
Bocska Flóra
Bodnár-Ambruzs Sebestyén
Dávid Benedek
Demeter Zoltán
Dori-Horváth Mátyás
Horváth Regina Hanna
Kiss Vivien
Kovács Bence
Lakatos Emánuel Róbert
Lánczos Zsanett
Menyhárt Csanád Botond
Nagy Emma Jázmin
Németh Boldizsár
Pallos Lara Jázmin
Pintér Bianka
Ravasz Zsombor Zsolt
Siklósi Csaba
Szalók Dávid
Szabó Áron
Szentgyörgyi Lotti
Tóth Vajk János
Varga Blanka
Vágó Gréta
Vijánt Levente

2012. ÉVBEN HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:
Országh István - Pobrányi Anita
Kovács Viktor - Sterczer Rita

2012. ÉVBEN ELHUNYTAK:
Benke Imre
Dezső Terézia
Gács Jánosné
Gerencsér Gyuláné
Horváth Imre
Jankovits Ferenc
Kántor Istvánné
Milis János

Molnár Ferenc
Nagy Zoltán
Német Attila
Piber Józsefné
Pobrányi Istvánné
Szántó Lajosné
Takács József
Veigler Imre

Összeállította: Fazekas Béláné

HORGÁSZ HÍREK
A horgászok nagyobb része ilyenkor már a szögre
akasztja a horgászbotokat, ki-ki a maga módján
számvetést készít az év eredményességéről. Így az év
végének közeledtével szeretnék néhány, remélhetőleg
hasznos információt megosztani a horgászat iránt
érdeklődőkkel, főként a jövő évi tagsági viszony
megújításával kapcsolatosan.
A fogásokról még nem állnak rendelkezésre adatok,
mivel a fogási naplók leadásának határideje 2013.
január 10.
Kérek minden horgásztársat, hogy az
összesítésekről ne feledkezzenek meg, s határidőre
juttassák el vezetőségünkhöz a naplókat. Ez történhet
személyesen, az irodánál elhelyezett leveles ládába
bedobva, vagy postán az egyesület címére elküldve.
Fontos információ, hogy a jövő évtől a régi címen, de új
helyen találják meg irodahelyiségünket: a volt iskola
épületében kaptunk egy termet, a könyvtár mellett. Itt
történik januártól a jegykiadás is, a már megszokott
időpontokban: március 31-ig minden hétfőn 17 és 19
óra között. A jegykiadás első napja 2013. 01. 07.
A következő év jelentős változásokat hoz az állami
jegyek érvényesítésében, ugyanis a kormány egy új
nyilvántartó rendszer használatára kötelezte az
egyesületeket, melynek célja a horgászattól eltiltott
személyek kiszűrése. Ezentúl minden horgászjegyet le
kell ellenőrizni a kiadáskor az országos nyilvántartással, internetes kapcsolat segítségével. Remélhetően ez nem fog komolyabb gondot okozni, de az biztos,
hogy időigényesebbé válik majd a jegykiadás, ugyanis
az eddig kitöltendő számos dokumentum közül sajnos
egyet sem vált ki az ellenőrzés!

Az állami jeggyel kapcsolatos hír még, hogy az eddigi
1.000.- Ft-ról 2.000.- Ft-ra emelkedik az ára. A
horgászvizsga díja ugyancsak emelkedik, januártól
3.500.- Ft lesz. Jó hír viszont, hogy a tervezettel
ellentétben a HOFESZ nem emelte a jegyárakat.
Pontosabban azon horgászok számára nem emelkedik a
díj, akik a MOHOSZ valamelyik tagszervezetének tagjai:
számukra a kedvezményezett területi éves jegy 25.000.Ft lesz. Egyesületünk tagjai tehát változatlan áron
juthatnak hozzá a jegyekhez! A teljes árú jegy nem
MOHOSZ tagok számára 35.000.- Ft lesz.
A féléves területi jegy mellett kapható lesz egész éves,
egy botos horgászatra jogosító engedély is, mindegyik
15.000.- Ft-ért. Az előbbi már igazolta, utóbbi pedig
reményeim szerint igazolni fogja létjogosultságát,
többen érdeklődtek már iránta eddig is.
Sajnos az elmúlt évhez hasonlóan az idei év is nagyon
csapadékszegény
volt,
ami
kritikus
vízállást
eredményezett a Pátkai-víztározón. Ezen valamelyest
enyhített
a Zámolyi-víztározó
lehalászás
miatti
leeresztése, amely mintegy 40 cm-rel emelte a
vízszintet. Talán valamivel nagyobb eséllyel telelhet át
ennek következtében a halállomány, de így sem lesz
kockázatmentes, és nagy odafigyelést igényel majd.
Végezetül
egyesületünk
vezetősége
nevében
mindenkinek Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket
és Eredményes Új Évet Kívánok!
Pátka, 2012. 11. 24.
Hedlicska Károly, V. H. E. elnök
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FELHÍVÁSOK, HIRDETÉSEK
Minden kedves vendégemnek szeretetteljes,
boldog karácsonyt és
sikerekben gazdag új évet kívánok:
Luteránus Barnabásné, fodrász
Tel.: 06-22-465-181

A Szent István Patika pátkai
fiókgyógyszertárának
ünnepi nyitva tartása:
December 27., csütörtök: 13:00 – 17:30

Meghitt Karácsonyt és Boldog Új Évet
Kívánunk Mindenkinek!
LYBRA-SYSTEMS KFT.
Villanyszerelés-VagyonvédelemAutomatika
Cím: Pátka, Kossuth út 90.
TEL.: 06-20-4-539-239
E-mail: lybrasystems@gmail.com

December 28., péntek: 9:00 – 13:00
Minden kedves betegünknek
és vásárlónknak
Kellemes Ünnepeket kívánunk!
Dr. Lippai József és családja

A FEJÉRVÍZ ZRT. KÖZLEMÉNYEI
Télen a vízmérők, sőt a használaton kívüli házi vízvezetékek is elfagyhatnak. Az ilyenkor elfolyó víz
díját – a jogszabályok szerint – a fogyasztónak kell megfizetnie. Ennek elkerülése érdekében kérjük, hogy:
a vízmérőaknákat (vízmérőhelyeket) hőszigetelés szempontjából ellenőrizzék;
a rosszul záródó, sérült, szabálytalan aknafedlapot cseréljék ki vagy gondoskodjanak a megjavításukról;
az üdülő vagy „zártkerti” ingatlanok és a vízzel ellátott építési (üres) telkek vízhálózatának víztelenítéséről
se feledkezzenek meg;
víztelenítéskor a vízmérő előtti, utca felőli csapot (szelepet) zárják el, a belső csapot hagyják nyitva, így a
vízmérőből is el tud távozni a víz.
Használaton kívüli ingatlanja vízmérőjének téli víztelenítését szolgáltatási területünkön lakossági és intézményi fogyasztóknak bejelentés alapján díjtalanul elvégezzük. Közületi fogyasztóink részére megrendelésre, díjazás ellenében végezzük el a munkát. Keressék helyi dolgozóinkat a 30/300-2923-as telefonszámon. A bejelentést/megrendelést honlapunkon keresztül is megtehetik, elektronikus ügyfélszolgálatunk segítségével.
Bővebb információ: www.fejerviz.hu Készséggel állunk rendelkezésükre!
*
*
*
A csatornabekötések átvétele 2012. december 20-tól 2013. január 6-ig szünetel!
Az átvételek 2013. január 7-től folytatódnak. Megértésüket köszönjük!

A Pátkai Hírek következő száma 2013 márciusában jelenik meg.
A LAPZÁRTA TERVEZETT IDŐPONTJA: 2013. FEBRUÁR 18., HÉTFŐ.
Kérjük, hogy írásaikat eddig az időpontig juttassák el a patkaihirek@gmail.com címre, vagy személyesen a 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 Fax: (22) 580-509
Nyomdai generálkivitelező: Creative Press Kft.
Megjelenik 700 példányban. A reklámkiadvány kereskedelmi forgalomban nem kapható.

