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2015. december 9-én, szerdán reggel 08:00-tól nyílt 
tanórák várják az érdeklődőket. 

Megkülönböztetett szeretettel várjuk a leendő 
elsősöket és szüleiket az iskolában folyó munka és a 
tanító nénik megismeréséhez, és minden érdeklődőt 

szívesen látunk! 

2015. december 13. 

Karácsonyváró családi nap 

- - Karácsonyi vendégség: halászlé és sütemények 

- Rendhagyó angol foglalkozás 

- Zenés foglalkozás kicsiknek 

- Baba- Mama játszóház 

- Kézműves foglalkozások: Készíts saját kezűleg 
ajándékot, karácsonyfadíszt 

Adventi vásár és jótékonysági süteményvásár 

A választékban megtalálhatóak lesznek glutén-, laktóz- és egyéb 
allergénektől mentes karácsonyi finomságok és az iskolások által 

készített mézeskalácsok. A süteményvásárra sütemény 
felajánlásokat szívesen elfogadunk, a beérkező összeget az iskola 

által szervezett családi napok eszközeire és színesítésére fordítjuk. 

Az Adventi vásárra mindenféle portékával lehet jelentkezni Ravasz 
Zsoltné Rabi Dóránál a 06-30/543-1997-es telefonszámon, ugyan 

ezen a számon a jótékonysági süteményvásárra is jó szívvel 
elfogadunk felajánlásokat. 

2015. december 18.  15:00-tól Egy szép régi hagyományt 
szeretnénk feleleveníteni. Betlehemezés az iskolás gyermekekkel. 

Találkozó az iskola közösségi termében 15: 00-kor. Innen együtt 
indulás, hogy melegséget hozzunk a pátkai otthonokba. 

Minden csatlakozni vágyót szeretettel várunk. Az énekek között 
frissítőt, meleg teát, süteményt szívesen elfogadunk a kedves 

hallgatóságtól. 

2016. januártól minden péntek délután kézműves foglalkozás, 
mely minden gyermek számára ingyenesen látogatható. 

A programokat szervezi, és a kiadványokat szerkeszti: 

Ravasz Zsoltné Rabi Dóra Iskolai művelődésszervező 

ADVENTI PROGRAMOK 

December 5. Szombat: 

ÉRKEZIK A MIKULÁS 

A Mikulás megáll: 

12:45 Indulás - Fehérvári út  

12:50 Vasút utca 

13:00 Buda Éva boltja 

13:15 Posta 

13:30 Vak Bottyán tér 

13:45 Református templom 

14:00 Buszforduló 

14:15 Kossuth – Petőfi utca kereszteződés 

14:30 Petőfi – Jókai utca kereszteződés 

14:45 Jókai – Arany János u. kereszteződés 

15:00 Ivánka Gyűjteményes Ház 

15:15 Gazdabolt Petőfi utca 

December 19. Szombat: 

  9:00-11:00 Karácsonyi játszóház 

13:30-15:30 Könyvtáravató 

December 20. Vasárnap: 

15:30 Mindenki Karácsonya 

Karácsonyi műsorral készülnek az óvodások, 
iskolások, hittanosok és a táncegyüttes. 
Közreműködik a kórus és a Nyugdíjas Klub.
  

Mindenkit szeretettel várnak a rendezők! 

További részletek a megjelenő plakátokon és 

szórólapokon! 

Kellemes és békés ünnepi készülődést,  

áldott ünnepeket kíván Pátka Község Önkormányzata! 

ISKOLAI PROGRAMOK DECEMBERBEN 

Decemberi programok a Pátkai Református Általános Iskolában 

Cím: Pátka Kossuth utca 60. 

Mindenkit nagy szeretettel várunk 2015-ös ünnepi 
programjainkra!  

Áldott Karácsonyt és boldog újesztendőt kívánunk 
minden pátkai családnak! 
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Betlehemi királyok - a napkeleti bölcsek 

A bibliai napkeleti bölcsek Jézus gyermekségtörténetében 
szereplő személyek, akik a csillag vezetésével keletről Betlehembe 
érkeztek. A zsidók újszülött királyát keresték Jeruzsálemben, 
Heródes palotájában, aki meghagyta nekik, hogy majd 
visszatérve mondják el pontosan a Kisded tartózkodási helyét, 
hogy majd ő is leborulva imádhassa. Az itt kapott útbaigazítás 
után tovább haladtak a csillag vezetésével Betlehembe, ahol 
megtalálták Jézust, de álmot láttak, s nem tértek vissza 
Heródeshez. (Mt 2,1-16).  

Január 6-án, vízkeresztkor értek Betlehembe s járultak Jézus 
elé; ezért sok helyen ma is háromkirályok ünnepnek nevezik ezt 
a napot. 
Az eldöntetlen kérdés továbbra is, hogy perzsa papok voltak-e 
vagy babilóniai csillagászok. Hazájuk lehetett Arábia, 
Mezopotámia, Babilónia vagy Perzsia. Abból kiindulva, hogy a 
magukkal hozott ajándékok Arábia termékei, föltehető, hogy oda 

valók voltak.  
Szokás háromkirályoknak is nevezni őket, ám a Biblia nem nevezi királyoknak őket, arról sem szól, hogy hárman 
volnának. Máté leírása egyszerűen bölcsekről beszél többes számban. Mégis elterjedt vélekedés, hogy három 
bölcsről van szó. Alapja az általuk hozott háromféle ajándék: „Kinyitották kincsesládájukat, és ajándékokat adtak 
neki: aranyat, tömjént és mirhát.”. Ennek megfelelően a VI. század körül három nevet adnak a mágusoknak. (De 
például az örmények szerint a bölcsek száma 12 volt.) Ugyanakkor a hármas szám utalhat az akkor ismert 
földrészekre (Európa, Ázsia, Afrika), más értelmezés szerint pedig a Szentháromságra vagy Krisztus méltóságaira 
(az arany királyságára, a tömjén istenségére, a mirha emberi mivoltára) is.  
A Háromkirályok legrégebbi ismert ábrázolása a II. században készült, és a Santa Priscilla katakomba Capella 
Greco-jában található. Tematikája szerint előbb megálmodták a gyermek születését. Utána erednek álmuknak, 
vonulnak keletről Betlehem felé, Heródeshez mennek és érdeklődnek a zsidók királya felől, hódolnak a kisded 
Jézus előtt, majd visszautaznak és tovább álmodnak. 
A Biblia szóhasználata alapján helyesebb a napkeleti bölcsek elnevezés. Egy Párizsban őrzött VII.-VIII. századból 
származó kódex Bithisarea, Melchior, Gathaspa névvel említi őket, ebből alakult ki a keresztények által ma is 

használt Gáspár, Menyhért, Boldizsár név. 

Forrás: Wikipédia, www.harmonet.hu Összeállította: Gerencsér Attila 

 

„Lélekben éledj és megújulj” 

1882. szeptember 5-től 1883. december 26-ig volt a Devecseri Római Katolikus Iskola tanítója, Pátka Község 
egykori lakója, akire azóta is büszkén emlékezünk a faluban. 19 éves korában 1882 karácsonyán a devecseri Szent 
Antal templomban hangzott el a Jézus születését ünneplő dal: a „Fel nagy örömre! ma született…” kezdetű, 
karácsonykor a templomokban énekelt és egyházi dalként ismert ének, melynek szövegét és dallamát egyaránt 
Gárdonyi Géza írta.  

A karácsonyi ünnephez hozzátartozik a készülődés. A most következő hetek erről szólnak, készülődés az ünnepre, 
készülődés az év végére. És a készülődéshez nekem - de remélem sokan vagyunk ugyanígy- a karácsonyi zene is 
hozzá tartozik. Megszámolni sem tudom hányszor énekeltem el ezt a dalt, de soha nem néztem utána, ki írta e 
sorokat és dallamokat. 

Talán erre is jó ez a készülődés, odafigyelni arra, ami mellett elmegyünk nap, mint nap. A Karácsony a szeretet és 
a család ünnepe! Az idei év elég sűrűre sikeredett, - családi örömök, bánatok, a sok pályázat átadása, új tervek 
megálmodása - így a munka mellett amennyi idő csak adatik, a családban töltöm, aminek számtalan pozitív 

hatása van. Többek között az, hogy kevesebb idő jut bevásárló központokat, üzleteket látogatni, ezért a november 
elején felénk tóduló karácsonyi „vegyél” áradat idén eddig elmaradt, s csak most, hogy először megcsapta az arcom 

a hideg szél és a házak kéményfüstje – nem az utcai szabálytalan és értelmetlen lombégetés és a műanyag - és 
kábelégetés füstje - most jutott először eszembe, hogy jön a karácsony. Remélem, hogy kitart ez az állapot és nem 
mérgez meg a kereskedelmi dömping, ami miatt december végére már azt kívánja az ember, hogy legyünk túl ezen.  

Tartson ki Önöknél is az ellenállás a fölösleges dolgoktól, ellenállás a fölösleges rohanástól, 
idegességtől.  

Én a következő hetekben ezek helyett - terveim szerint - a családommal adventi gyertyákat 
gyújtok, Mikulást várok - aki jó időben lovaskocsival vagy lovas szánnal, rossz időben az új piros 
kisbuszunkkal érkezik -, óvodásoknak énekelek, s mindeközben majd izgulok, hogy sikerül-e 
a Művelődési házat Önökkel együtt újjá varázsolnunk, hogy a karácsonyi ünnepségen együtt 
ünnepelhessünk. Végezetül egy kicsit reménykedem, hogy idén fehér lesz a karácsony a 
gyermekek örömére a szánkózáshoz, és kollégáim örömére, hogy kipróbálhassuk az új 
hótoló adaptert és a markolót. 

Hasonló izgalmas néhány hetet kívánok mindannyiuknak.  

Kívánok az asztalukra minden jót, de még inkább az asztal köré családot és barátokat! Kívánok a gyermekeknek 
szép játékokat, de még inkább kedves szavakat és szerető szülőket!  

Kívánok Önöknek is igazi, szép várakozást! 
Áldott ünnepeket! Nagy Dániel 

polgármester 
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Gárdonyi Géza: Fel nagy örömre! 
 

Fel nagy örömre, ma született, 
Aki után a Föld epedett. 
Mária karján égi a lény, 
Isteni kisded szűznek ölén. 
Egyszerű pásztor, jöjj közelebb, 
Nézd a te édes Istenedet! 
 
Nem ragyogó fény közt nyugoszik, 
Bársonyos ágya nincs neki itt. 
Csak ez a szalma, koldusi hely, 
Rá meleget a marha lehel. 
Egyszerű pásztor, térdeden állj! 
Mert ez az égi s földi király. 
 
Glória zeng Betlehem mezején, 

Éjet elűzi mennyei fény; 
Angyali rendek hirdetik őt, 
Az egyedül szent Üdvözítőt. 
Egyszerű pásztor, arcra borulj, 
Lélekben éledj és megújulj! 

 

A ZENE AZ KELL 

Lehangolt? Énekeljen kórusban! 

Jót tesz a léleknek 

Egy friss kutatás szerint a kórusban éneklésnek számos pszichológiai előnye van. 
Az egyidejű mozgás és légzés az összetartozás érzetét kelti a résztvevőkben, s 
erősíti a csoportkohéziót. 

A kórustagok még a csapatban sportolóknál is elégedettebbek - derül ki a 
felmérésből. Az eredmények alapján van valami különleges a közös éneklésben, 
mivel minden más csoporttevékenységnél busásabb lelki előnyökkel kecsegtet. Az 
összefüggés nem lepte meg a BBC kettes csatornáján sugárzott The Choir (A 
kórus) című műsor kórusvezetőjét, Gareth Malone-t. Ő ugyanis napi szinten 
tapasztalja, hogy az együttes éneklés új barátságokat teremt, munkahelyi 
konfliktusokat simít el, röviden szólva boldogabbá teszi az embereket. 
A tanulmány elkészítéséhez Nick Stewart, az Oxford Brookes Egyetem 
pszichológusa - szintén lelkes kórustag lévén - 375 férfit és nőt kérdezett meg a 
pszichés kiegyensúlyozottságukról. Voltak köztük olyanok, akik kórusban vagy 
egyedül énekeltek, illetve csapatsportot űzők is. Mindháromféle tevékenység növelte a boldogságérzetet, de a 
kóristák óriási előnyt mutattak a többiekkel szemben.  

„A kórusban éneklők koherensebb és jelentőségteljesebb 
csoportként érzékelték azt, amiben részt vesznek, mint a 
sportolók" - magyarázta Stewart. "Az eredmények azt 

sugallják, hogy a társaság növeli az éneklés pozitív 
hatását" - fejtegette a szakértő a Brit Pszichológiai 
Társaság konferenciáján. A kórusból kimaradóknak sem 

kell azonban elkeseredniük: a magányosan éneklők 
függetlenebbnek érezték magukat a csoporttagoknál.  
Korábbi értekezések már bebizonyították, hogy a 
másokkal történő éneklésnek egészségügyi és vagyonra 
ható előnye is van, többek között erősíti az 

immunrendszert, csökkenti a stresszt és mérsékeli az 
Alzheimer-kór tüneteit. A haszon élvezetéhez nincs 
szükség csodálatos énekhangra. A kórusban éneklés 
lényege ugyanis abban rejlik pszichológiai szempontból, 

hogy közös munkával produkáljunk eredményt - nem pedig a tökéletes dallamkövetésből. 
A fentiekkel egyetértve zárszóként annyit fűznék hozzá, hogy akár az egyéni, akár a kórusban történő éneklés az 
öröm, a boldogság kifejezése is lehet. Frissítően hat ránk a fárasztó, egyhangú hétköznapok után. A kóruspróbák 
lelki, szellemi feltöltődést adnak abban az értelemben, hogy kapcsolatok alakulnak, egy csapat kovácsolódik, 
melynek egy közös célja van, a darabok hiteles és szép előadása általi örömszerzés magunknak és nem utolsó 
sorban a közönségnek egyaránt. Végül Kodály Zoltán szavait idézem: "Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a 

léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be."  

Örömteli, zenés adventet és meghitt, boldog ünnepeket kívánok  
minden kedves olvasónak a Kórus nevében is: Nagy Tímea 

kórusvezető 
Forrás: www.hazipatika.com 
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Azért, hogy ne felejtsd el, milyen szín a zöld... 
Azért, hogy nézhető legyen a táj körülöttünk... 
Azért, hogy levegőt lélegezhessünk... 
Azért, hogy kis időre árnyékba mehessünk, 
és ott az arcunkat fölfelé emeljük... 
Azért, hogy minden élőnek teret engedjünk... 
...legyen neked is egy fád! 

(Székely Sándor: Legyen egy fád) 

ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ 

10 éves a Vértesi Natúrpark. 

A jubileumi évfordulón, október 22-én Pátka község 

képviselőkből verbuválódott csapattal érkezett a 

Boglárka Tanyára, az ünnepség helyszínére, ahol táj 

jellegű ételt kellett készíteni. 

Rövid tanácskozás után úgy döntöttünk, hogy a 

falunkra egyik leginkább jellemző étel a halászlé, 

mivel községünk területén helyezkedik el a Pátkai 

víztározó és a Róth család horgásztava. 

A két tó tulajdonosai azonnal támogatták az ötletünket és több halat ajánlottak fel a 

főzéshez, amit nagyon köszönünk nekik, s így elkészülhetett az ízletes halászlé. 

Az elkészült pátkai halászlének nagy keletje volt a többi település küldöttsége között, gyorsan el is fogyasztották. 

A főzés résztvevői: Nagy Dániel, Nagyné Nelli, Nánási László, Buda József, Dávid Imre, Varga Géza. 

A Natúrpark 17 településének polgármesterei egy-egy, a falujukra jellemző követ helyeztek el az emlékhelyen, 

falunk polgármestere egy gránit darabot betonozott be. 

A rendezvényen a települések kiállítási standokon is bemutatkozhattak. Pátka asztalára került egy üveg méz a 

Laborca családtól, a magyar viseletbe öltöztetett babát Erdélyi Béláné és Varga Géza készítette, a pátkai vakarcsot 

Fazekas Béláné sütötte. A helyi termelőktől volt kint bor, alma, pogácsa vittünk szórólapokat és a Codex Pátka 

könyvet. 

Falunkról előadást tartott Nagy Dániel polgármesterünk. 

A színpadon a Pátkai Pántlika Tánc csoport szerepelt nagy sikerrel. Köszönet nekik a szép táncokért. 

Közben felvágták a térkép tortát - ami kb. 150 cm X 80 cm volt - a gyerekek és a felnőttek nagy örömére. 

Szép nap, volt megismertük a környező falvak ételeit, szokásait, táncait. 

Márton napi kemencézés 2015.11.13-án 

Márton napja után két nappal 11 órakor az óvodásokkal és 

az iskolásokkal közösen megraktuk a kemencét papírral és 

venyigével, majd begyújtottunk. A gyerekek énekeltek a kemencénél és elhozták az általuk 

előkészített sok almát, sütőtököt és pogácsát. 

16 órakor jöttek vissza az önkormányzat udvarára ettek a kisült finom ételekből, majd kis 

lámpással körbesétáltuk a Vak Bottyán teret a szülőkkel együtt egy piros köpenyben 

öltözött, Márton püspököt jelképező lovas vezetésével. 

A kemencénél ezután meleg tea és finom ludaskása várta őket. 

A rendezvény végén meggyújtottuk Márton tüzét és kis formázott süteményt  kaptak 

ajándékba a résztvevők. 

Jó kis rendezvény volt, köszönet az alábbi támogatóknak: 

Pátkai Piac szövetkezet, Ivánka kávézó, Dohánybolt, Árpási Béla, Jakab János, Varga Beáta, id. Gyenei Lajos, 

Bódogh Annamária, Mészáros Sándorné, Stroh Tibor, Dávid Imre. Varga Géza, Nagy Imréné, Nánási László,Vastag 

Lászlóné, Vass Arnold, Laborcáné Tatai Anikó, iskola és óvoda nevelői, és az Önkormányzat dolgozói.  

I. PÁTKAI BORMUSTRA 

Márton napja alkalmából megrendezésre került az első Pátkai Bormustra 2015.11.13-án  

17 órai kezdettel az Önkormányzat épületében.  

Közismert népi szokás, hogy az újbort Márton napján, november 11-én kell először 

megkóstolni. "A bornak Márton a bírója" - tartja a hiedelem, Mártont a nagyobb 

borvidékeken az újbor védőszentjének tartják. A must ekkora változik borrá, s ekkor 

mutatkozik meg az egész évi fáradozás gyümölcse, az eredménnyel el is dicsekedhetnek a 

borosgazdák.  

A rendezvényen megjelent gazdák jó hangulatban mutatták be boraikat és kóstolták 

egymásét egy-egy tányér ludaskása fogyasztása közben. 

Köszönöm a megjelent gazdák részvételét, a megbeszéltek szerint találkozunk a februárban 

sorra kerülő Pátkai borversenyen. 

Varga Géza 
Köznevelési és Kulturális Bizottság 
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REFORMÁTUS ISKOLA BESZÁMOLÓ 

Megnyitotta kapuit az új iskolaépületben az önálló fenntartású 
Pátkai Református Általános Iskola 

Pátkán 2007 júniusában az általános iskola bezárt, azóta viseli a település az ebből fakadó hátrányokat. „Ne 

hagyjátok a templomot, / A templomot s az iskolát!” – írta 1925-ben Reményik Sándor. Közös érdekünk, 
gyermekeink és a jövőnk érdeke, hogy az itt élőknek lehetőséget biztosítsunk a tanulásra. Fontos, hogy az 
elidegenedést megállítsuk, és újra közösséget építsünk itt, Pátkán, a lakóhelyünkön. Széles körű társadalmi 
összefogás és áldozatos munka árán 2015 szeptemberében már az új iskolaépületben kezdhették meg a diákok és 
a tanítók a tanévet. A nyár folyamán a pedagógiai és gazdálkodási függetlenség biztosítása érdekében a helyi 
református gyülekezet az eddigi fenntartóval, a Lovasberényi Református Egyházközséggel egyetértésben önálló 
intézményt alapított, így nem csak épületében, hanem szervezetileg is új, független iskola jött létre. Az új 
intézmény fenntartója a Pátkai Református Egyházközség, megbízott intézményvezetője Szebik Ágnes. 

A munkálatokat 2013 novemberében kezdtük meg, az épület végül 2015. augusztus 2-án kapta meg a 
használatbavételi engedélyt. Történelmi pillanat ez Pátka életében, és ezért szívből örülünk! 

Az iskola épületének felújítását támogatóknak hálával tartozunk! 
Nekik köszönhetjük új, modern iskolánkat: 

- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: 13.500.000.- Ft 

- Emberi Erőforrások Minisztériuma:  3.000.000.- Ft 
 később újabb:  3.500.000.- Ft 

- Vértesaljai Református Egyházmegye: 9.000.000.- Ft 
- A pátkai emberek adományai által közel 500.000.- Ft 
- Pátka Község Önkormányzata a képviselő-testület döntése alapján nem támogatta az építkezést. 

Az iskola bebútorozását, felszerelését és a kezdeti működési költségek fedezetét ugyancsak támogatóinknak 
köszönhetjük. 

- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma külön keretből az előbbieken felül 11.000.000.- forintot bocsátott az 
induló iskola rendelkezésére. 
Ez a keret tette lehetővé számunkra az iskola berendezését: az új bútorzat, – iskolapadok, székek, – az 

interaktív táblák, számítógépek, nyomtató és további, a tanításhoz és a működéshez szükséges korszerű, új 
eszközök beszerzését. 

- A 2013-2014-es tanévben Pátka Község Önkormányzatának előző testülete 1.000.000.- forint támogatást 
ítélt meg az akkor még a Lovasberényi Reményik Sándor Református Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény kihelyezett osztálya részére. Az Ivánka-kúriában egy osztálytermet 
térítésmentesen biztosítottak, ezt két tanéven át vettük igénybe. A támogatásból Pátka Község 
Önkormányzata kifizetett 740.000.- forintot, 260.000.- forintot visszatartottak a rezsi költségeinek 
fedezésére. 

Nagyon nagy segítséget kaptunk és kapunk a közfoglalkoztatási program által. A közfoglalkoztatás feltételeit és 

forrását a Magyar Református Szeretetszolgálat és a Fejér Megyei Kormányhivatal biztosítja. 

2016 tavaszán lesz az iskolaépület hivatalos átadó ünnepsége, itt minden adományozónak és támogatónak 
személyesen köszönjük majd meg jóságát. 

A Pátkai Református Általános Iskola külső homlokzata hamarosan fehér színt kap, így nyerve el végső formáját. 

Szeretnénk köszönetet mondani Tallér Krisztián plébános úrnak, hogy római katolikus hittant tart a 
gyermekeknek, így a katolikus gyermekek is felekezetüknek megfelelő oktatásban részesülhetnek iskolánkban. 
Nagyon fontos számunkra, hogy a református hittan és az erkölcstan mellett a katolikus hittan is választható 
legyen tanulóink számára. 

Közösségi Programok 

Az új iskola épületében egy tágas közösségi terem található, amely nyitva áll minden érdeklődő előtt. Szervezünk, 
és szívesen vendégül látunk közösségi és kulturális programokat. 

2015. október 23-án otthont adtunk az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére szervezett ünnepi 
megemlékezésnek. Közreműködött Pátka Község Önkormányzata és a Pátkai Zenei és Kulturális Egyesület, illetve 
iskolánk tanulói. Gyermekeink színvonalas műsort adtak elő tanítóik: Endreszné Török Mária és Szebik Ágnes 
felkészítésének köszönhetően. Az ünnepség rendkívüli pillanata volt nagytiszteletű Péntek László nyugalmazott 
református lelkipásztor, esperes beszámolója az 1956. október 23-i eseményekről, aki református teológiai 
akadémiai hallgatóként személyesen vett részt a tüntetésen Budapesten. Az ünnepség közönsége egy résztvevő 
személyes elbeszélésén keresztül ismerhette meg a magyar történelem e hősies napját. Pátka Község 
Polgármestere, Nagy Dániel ünnepi beszédet mondott. 

2015. november 7-én jó hangulatú őszi családi napot szerveztünk. Az iskola udvarának parkosításához sok szép 
adomány érkezett. Köszönjük a gyümölcsfákat Nagy Dániel polgármester úrnak! Köszönetet mondunk továbbá a 
fákért és tujákért Fazekas Bélánénak és Ravasz Zsoltnak! Rengeteg szép virágot küldött Zaka Lászlóné! Köszönjük 
a gyermekek homokozójához küldött 4 köbméter homokot a Lovasberényi Tüzépnek! Hálásak vagyunk minden 
segítő kéznek, akik a virágosításban vagy a homokozó építésében részt vettek.  
Lovagoltatás, bográcsozás, baba-mama játszóház, kézműves foglalkozások, kavicsfestés, őszi koszorúkészítés várta 
a rendezvényre látogatókat. Este fiatalos könnyűzenei koncerttel kedveskedtünk a közönségnek. 

Gyermekrajz-versenyt hirdettünk a Pátkai Csemetekert Óvodának. Köszönjük Laborcáné Tatai Anikó megbízott 
intézményvezetőnek és az óvónéniknek a gyümölcsöző felkészítést. A gyermekeket értékes ajándékokkal 
jutalmaztuk. A Pátkai Csemetekert Óvoda kis- és nagycsoportja kapott egy-egy ajándékcsomagot Buda József és 



7. oldal PÁTKAI HÍREK 2015. december 

családjának felajánlásából, illetve gazdagabbak lettek egy-egy könyv- és írószercsomaggal. A rajzverseny 
eredményei: 

 Első helyezett:  Dávid Szonja és Varga Gréta, 

 Második helyezett:  Gerencsér Margaréta, 

 Harmadik helyezett:  Szalók János. 

Őket és további díjazottainkat értékes könyv- és írószercsomaggal ajándékoztuk meg. 
Ezen kívül minden óvodás gyermek ajándékba kapott a Pátkai Református Általános Iskolától egy színező füzetet. 
Tanulóinkat is jutalmaztuk. Az iskolások ajándékcsomagját köszönjük Góger Tamásnak és Ravasz Zsoltnak! 

Az elkészült művekből kiállítást rendeztünk az iskola épületében, mely folyamatosan megtekinthető. Várunk 
szeretettel minden érdeklődőt! 

Márton-napi süteményversenyünket Lipták Krisztina nyerte grízes krémesével, nyereményként egy 
süteménytároló- és szállító dobozt vihetett haza. Minden nevezőnek köszönjük az ízletes finomságokat! 

Decemberben is több rendezvénynek ad otthont közösségi termünk. Karácsonyváró Családi Napot tartunk 2015. 
december 13-án, illetve Jótékonysági süteményvásárral egybekötött adventi vásárt is szervezünk ezen a 
napon. A választékban megtalálhatóak lesznek glutén-, laktóz- és egyéb allergénektől mentes karácsonyi 
finomságok és az iskolások által készített mézeskalácsok. A süteményvásárra sütemény felajánlásokat szívesen 
elfogadunk, a beérkező összeget az iskola által szervezett családi napok eszközeire és színesítésére fordítjuk. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

2015. december 18.  15:00-tól Egy szép, régi hagyományt szeretnénk feleleveníteni. Betlehemezés az iskolás 
gyermekekkel. Találkozó az iskola közösségi termében 15: 00-kor innen együtt indulás, hogy melegséget hozzunk a 
pátkai otthonokba. Minden csatlakozni vágyót szeretettel várunk. Az énekek között frissítőt, meleg teát, süteményt 
szívesen elfogadunk a kedves hallgatóságtól. 

A jövőben továbbra is szeretnénk új színeket hozni a település életébe. Az iskola kapuja mindig nyitva áll az 
érdeklődők előtt. Örömmel látunk bárkit, aki az új épületet szeretné megtekinteni. 

December 9-én, szerdán reggel 08:00 órától nyílt órákat tartunk. Megkülönböztetett szeretettel várjuk a leendő 
elsősöket és szüleiket az iskolában folyó munka és a tanító nénik megismeréséhez, de minden érdeklődőt szívesen 
látunk! 

Áldott Ünnepeket kívánunk minden pátkai családnak! 

Ravasz Zsoltné Rabi Dóra, iskolai művelődésszervező 
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HORGÁSZEGYESÜLETI HÍREK 

Horgászok Figyelmébe! 

Egy sokakat érintő, községünk szempontjából sem elhanyagolható fontosságú, s nem utolsó sorban kedvezőnek 

mondható, törvénymódosítást fogadott el november közepén az Országgyűlés nagy többséggel, 92,5%-os 

szavazataránnyal.  

Köztudott, hogy 2015. december 31-én több száz vízterület halászati jogának haszonbérlete lejár, így a Pátkai-

víztározóé is. A Földművelésügyi Minisztérium, a MOHOSZ stratégiai partnersége mellett, a Halgazdálkodásról és a 

hal védelméről szóló, 2013. évi CII.tv-hez nyújtott be módosító javaslatot. Ez alapján, az év végén lejáró 

haszonbérleti szerződések időtartamát egy évvel meghosszabbították a vízterületeken, így a Pátkai-víztározóét is, 

azaz 2016.12.31-ig a HOFESZ a halászati jog gyakorlója. A másik lényeges módosítás, hogy vélhetően a horgász 

egyesületek országos képviseletét és koordinációját ellátó szervezet, a MOHOSZ fog majd a jövőben haszonbérlőre 

javaslatot tenni a következő 15 éves ciklusra vonatkozóan. A MOHOSZ elnöke, s egyben országgyűlési képviselő 

Szűcs Lajos úr kijelentette, hogy „minden eddig sikeresen gazdálkodó tagszövetségét és annak tagegyesületét az új 

haszonbérleti ciklusban is helyzetbe kívánja hozni, ha az adott szervezet az eddig elért eredményeket megőrizve, 

fokozatos és tudatos, szakmailag megalapozott fejlesztésként vállalja a halállományok további védelmét, felelős 

őrzését, a vízparti környezet megóvását és a horgászturisztikai fejlesztések támogatását.”  

Ez bíztató a jövőre nézve! Azonban ennek vonzataként, hogy teljesíthetők legyenek az elvárások, elképzelhető, hogy 

a jövőben jegyáremelésre lesz szükség, mely a vízterület megtartásához szükséges horgászturisztikai fejlesztések 

(WC, utak, stb), halőrzés és haltelepítések, röviden megfogalmazva a horgászat feltételeinek javítását biztosítaná. 

Az utolsó elnökségi ülésen már konkrét javaslat is elhangzott erre vonatkozóan, de elfogadásra még nem került, 

ezért erről most nem tudok tájékoztatást adni. 

A MOHOSZ Elnöksége közleményében egy másik fontos kezdeményezésről is tájékoztatást adott. Mégpedig arról, 

hogy egyszerűsíteni szeretnék a horgász okmányok kiadását, lehetőség szerint már a 2016. évtől. A tervek szerint 

az új okmány alkalmas lesz a horgászjegy, az érvényesítő bélyeg, az állami fogási napló, külön nyilatkozati tömb, 

stb. egyidejű kiváltására, egyben áttekinthetőbb, könnyebb kezelhetőséget is biztosít majd a horgászoknak. Ez egy 

olyan intézkedés lenne, melyet régóta várunk már! Csak nehogy úgy járjunk, mint az elmúlt évben a fogási 

naplóval! Habár ez utóbbi kezelhetőbbé tételére konkrét ígéret van. 

Az általános információk után néhány fontos, tagjainkat érintő tudnivalóra, határidőre hívnám fel a figyelmet. 

- A jövő évben is hétfői napokon, 17-19 óra közötti időben lesz lehetőség a tagsági viszony megújítására, 

egyesületünk irodahelyiségében. Az első időpont 2016. január 11-e lesz, amennyiben elkészülnek addigra 

az okmányok! 

- Az Alapszabályunkkal összhangban, a tagsági viszony megújítására március 28-ig lesz lehetőség. Kérek 

mindenkit, hogy addig az időpontig mindenki ezt végezze el! 

- Az állami horgászjegy és a Pátkai- víztározóra vonatkozó területi jegy is 2016.01.31-ig érvényes. 

- A fogási napló leadási határideje 2016.02.28. Fontos, hogy a fogási eredmények összesítésén túl, a 

horgászattal töltött napok számát is szíveskedjenek összesíteni! A nem megfelelően, vagy hiányosan 

kitöltve leadott napló esetén, dupla áron adható ki a horgászjegy. Ezzel a kis odafigyeléssel sokat segíthetnek 

abban, hogy gördülékenyen tudjuk elvégezni a naplók elektronikus feldolgozását, összesítését. 

Végezetül mindenkinek Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és Fogási Eredményekben Gazdag, Békés, Boldog Új 

Évet Kívánok, a Vértesaljai Horgász Egyesület Vezetősége nevében! 

Pátka, 2015.11.23. Hedlicska Károly 

 VHE elnök 

HIRDETÉS 

Kedves Vásárlóink! 

Minden kedves vásárlónknak Boldog Békés Ünnepeket kívánunk! 

 

Ünnepi nyitva tartásunk: 

December 24-én 08-14 óráig 

December 25-én 08-14 óráig 

December 26-án ZÁRVA 

2015. január 1-én 12-16 óráig 

 
Nemzeti Dohánybolt, Pátka 
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KÖNYVTÁRI HÍREK 

Tisztelt Olvasók! 

Amikor ezek a sorok megjelennek, akkor már a karácsonyra készülődünk. De most november van, és még javában 
tartanak a munkálatok a Községi könyvtárban. A nyitva tartás ennek ellenére zavartalan. 
Így az év vége felé az ember általában készít egy mérleget az elmúló esztendőről. A legfontosabb dolgot emelném ki, 
a pályázatot a berendezés cseréjére, amelyet a megyében egyedül a pátkai Gárdonyi Géza Községi Könyvtár nyerte 
el. Lassan a munkálatok végére érünk. 
Februárban a Könyvtár részt vállalt az iskolás gyermekek farsangi rendezvényén, farsangi maszkok festésére 
buzdítva a gyermekeket. Szép munkák születtek. 
A következő program egy rajzpályázat volt a” Madarak, fák napja” alkalmából. A beérkezett rajzok az augusztus 8-
án megrendezésre kerülő II. Családi napon kerültek kiállításra a tóparton lévő galériában és ott a részvevő 
gyermekek jutalmat is kaptak. A családi napon egy bábműsor, valamint kézműves foglalkozás szórakoztatta a 
gyerekeket. Az időjárás sajnos a lovaglásnak és az ugráló vár használatának nem kedvezett. Remélem, hogy akik 

eljöttek, így is jól érezték magukat. 
Az ősz folyamán az Országos Könyvtári Napok keretében az óvodások a könyvtárban jártak. Mesehallgatás és 
bábkészítés volt a program. Ugyancsak OKN rendezvény volt a Nyugdíjas klubban tartott könyvajánlás, 
regényrészlet felolvasással.  
Az év folyamán a könyvtár kínálata sok új könyvvel gyarapodott, amelyben minden korosztály találhat magának 

olvasnivalót. A bútorcserével együtt két új számítógép is kerül a könyvtárba, amelyek természetesen használhatók 
lesznek bárki számára nyitvatartási időben. 
Az idei évben december 19-én, szombaton délelőtt 9-11 óráig szeretettel várok kicsiket, nagyokat egyaránt a 
karácsonyi játszóházba. Valamint délután, 13:30-tól 15:30-ig a könyvtáravatóra.  
Itt szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az év folyamán a rendezvényeken segítőim voltak. Varga 
Anikónak, Barátné Pintér Editnek, a helyi fiataloknak, akik lelkesen segítettek a nyári rendezvény kiállításának 
berendezésében és az egyéb háttérmunkákban. Az Önkormányzat részéről Polgármester Úrnak, Nagy Dánielnek. 
Lengyel Lászlónak, aki a hangtechnikát kezelte a nagy hőségben. Demeter Zoltánnak, aki kihozta az ugráló várat a 
tópartra. Stroh Tibornak és csapatának. A könyvtárban való rakodásnál külön köszönet Kántor Istvánnak, aki 
nagyon sokat segített a nehéz könyvek pakolásában.  
Könyvajánló rovatban, ebben a számban, nagy örömömre, először találkozunk olyannal, hogy egy általános iskolai 
tanuló ír kedvenc olvasmányáról. 
Végezetül szeretném felhívni a középiskolás fiatalok figyelmét arra, hogy a kötelező 50 órás közösségi munkájukat 
a könyvtárban is teljesíthetik.  

Áldott békés karácsonyi Ünnepeket és Boldog új esztendőt kívánok! 

Helt Margit  
könyvtáros 

 

KÖNYVAJÁNLÓ 

Tea Stilton: Rejtély Párizsban 

Ez a könyv izgalmas történet öt barátnőről, akik Párizsban töltik a szünidőt. 
Tea Angyalai (Colette, Nicky, Pamela, Paulina, Violet) találkoztak Julie-val, Colette barátnőjével. 
A lány divattervezőnek tanul, de a kollekcióját ellopták. A lányok elkezdenek nyomozni, és 
rájönnek, hogy a tolvajnak nem a ruhák kellenek. 
Julie egy régi térképet használt a ruha mintájához, ami egy kincshez vezetett. A térkép egy 
része megmaradt egy kendőn, amivel lépre csalták a tolvajt. De vajon ki volt a tolvaj, és mi a 
titkos kincs? 
Ha érdekel, járj utána! 
Ajánlom a könyvet olyan lányoknak, akik szeretik a rejtélyeket és a csajos dolgokat. 

 

Gyenei Eszter 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetnyilvánítás helyreállítás miatt 

Pátka területén az Öreg-hegyen fent a dombon az út mellett található egy kereszt, ami emlékeztet arra, hogy ez a 

terület régen lakott volt. A keresztet, hasonlóan a falunkban találhatóakhoz, az 1709-1711-es években állították a 

pestisjárványban elhunyt áldozatok emlékére, és a járvány leküzdésének állít emléket. 1709-ben még javában 

zajlottak a Rákóczi-szabadságharc katonai hadműveletei, amikor délkelet felől betört a pestis az országba. Először 

a volt hódoltsági területek mezővárosait támadta meg, majd fokozatosan átterjedt a Tiszántúlra és a Dunántúlra is. 

Falunkból 223 áldozatot követelt a kegyetlen betegség, az ő emléküket is őrzi az emlékmű. 

A keresztet idén tavasszal egy autó kidöntötte. Ott feküdt hetekig az árpaföldön, míg a föld tulajdonosa Dr. 

Zimmermann István észre nem vette. Beszállították a faluba és felújították azt. A felújításban részt vett Botlik 

László, Dankó József és az önkormányzat markolójával Kovács József. 

A felújított műtárgy a nyár végén ismét a helyére került és emlékeztet a régi időkre. 
Köszönet a munkában résztvevő személyeknek, hogy nem hagyták, hogy az enyészeté legyen ez az emlék-kereszt. 

Varga Géza 
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PÁTKAI PÁNTLIKA TÁNCEGYESÜLET HÍREI 

A rendkívül dús nyári és kora őszi szereplési sorozatunkat követően két további fellépésről számolhatok be. 

Elsőként október 11-én a Református Egyház szervezésében megtartott svájci testvérközösségi találkozón a 

Rábaközi táncokat adtuk elő, az esős idő miatt az iskola termében. 

Ezt követően október 22-én a Csákvár-Vértesboglári erdei iskola területén a Vértesi Natúrpark fennállásának 10. 

évfordulójára rendezett műsorban képviseltük községünket. Egy válogatást adtunk elő a repertoárunkban szereplő 

táncokból. A hűvös idő ellenére meleg fogadtatásban volt részünk és az előadás végén helyi specialitással 

vendégeltek meg bennünket a szervezők. A változatos programban többek között a Csókakői Barkócaberkenye 

csoport apraja-nagyja ropta a táncot, valamint Csákvár és Vértesboglár német nemzetiségi csoportjai adtak elő 

hangulatos műsort. 

A november korábban műsoron levő táncaink felfrissítésével, újonnan jött fiatalok betanításával, illetve egy új 

koreográfia, a Mátyusföldi táncokkal való ismerkedéssel telik. 

Ez évi utolsó tervezett fellépésünkre a Mindenki Karácsonya keretében fog sor kerülni, melyre szeretettel várunk 

kicsiket-nagyokat egyaránt. 

Köszönjük az év folyamán irántunk tanúsított figyelmüket! 

Minden kedves olvasónak kellemes Karácsonyt és sikeres, szerencsés, békés, boldog Újévet kívánunk! 

Tisztelettel:  Abonyiné Fekete Katalin 
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Kevésbé ismertek versei, álljon itt egy 
példaképpen, annál is inkább, mert sajnos, a 
mai napig időszerű: 

KOSSUTH LAJOS NEVE. 

Tudjátok-e, mi a Kossuth Lajos neve? 
Istenszó. A magyar nemzethez szólt vele. 
Annyit tesz: szabadság! - S láttad a szent vihart,  
amelyben villámlott százezer hősi kard,  
s ágyúkkal mennydörgött az Isten haragja, 
úgy hogy a földgolyó reszketett alatta.  

Tudjátok-e, mi a Kossuth Lajos neve? 
Fényes, drága zászló, örökszent ereklye.  
Pirosra van festve apáink vérével,  
zöldre meghímezve reményünk selymével, 
s ami rajta fehér, az a becsületünk, 
és a becsületünk, az a mi életünk.  

S tudjátok-e, mi a Kossuth Lajos neve?  
A magyar nemzetnek szabadságlevele.  
A saját kezével írta Isten abba, 
hogy még sok ezer év szálljon a magyarra,  
s láncot ne merjenek tenni a nyakára.  
Mert a mi hazánk a szabadság hazája. 

(1891) 

 

NYUGDÍJAS KLUB 

Érdekességek Gárdonyi Géza életéből 

Nyugdíjas Klubunk névadója a magyar irodalom egyik legkiválóbb, legtöbbet olvasott alakja.  

1863. augusztus 3-án született megyénkben, Agárd-pusztán. Gárdonyban anyakönyvezték, innen származik a 

Gárdonyi név is, hiszen az eredeti neve édesapja után Ziegler Géza lett volna. 

Tehetsége már diákkorában megmutatkozott. Az egri tanítóképző nagy hatást gyakorolt az ifjú Gárdonyira. Ennek 

elvégzése után néptanító lett, és főleg a Dunántúlon tanított néhány évig igen szegényes körülmények között. 

Ekkor már újságcikkeket, verseket, novellákat írt. 

Jól ismerte a falusi emberek életét, szívesen hallgatta az ott élő emberek történeteit.  Elbűvölte a látott természet, a 

növények, az állatok. Ezeket az élményeit mi is megismerhetjük, ha elolvassuk műveit. 

A művek mindenki számára érthetőek, mert tudatosan tökéletesítette írói stílusát addig, amíg a magyar nyelvet 

mesterfokon művelő íróvá nem vált. 

Ő a nemzet tanítója volt, aki nevelte is olvasóit: hűségre, becsületességre, helytállásra. 

Néhány ismert regénye: A lámpás, Az én falum, Egri csillagok, A láthatatlan ember, Ida regénye. 

Megismerkedett a kor híres íróival, Bródy Sándorral, Jókai Mórral, Mikszáth Kálmánnal. 

Az 1890-es években Egerbe költözött édesanyjával, ahol vásároltak egy kis házat, mely ma emlék múzeum. 

Ezt a házat kívánsága szerint átépíttette. A ház ablakai a városra, és az egri hősök legendás várának romjaira 

néztek. Lovas szekerek szállították oda a bútorokat Budapestről. 8000 kötetes könyvtára, 40 darabos 

pipagyűjteménye volt, sőt még kedvenc hangszereit is. Asztalán állt Dankó Pista, a híres cigányprímás cimbalma. A 

másik szobában volt egy zongora, rajta két hegedű.  

Az író gyakran muzsikált, sőt zenét is szerzett csak úgy, 

kedvtelésből. Faragott íróasztalán írta az Egri csillagok című 

regényét. A regényben nagyon pontosan írt le dolgokat, ami úgy 

történhetett, ahogy a könyvekből megtanulta ezeket. 

Rengeteg dologhoz értett, sokoldalú író volt. Az Egri csillagok 

című regényét 7 nyelvre lefordították le, majd később török 

nyelvre is.  

Gárdonyi meséket is írt gyereknek. Ezek tanulságosak, 

meghatóak, állatokról és emberekről szólnak. Ilyen könyve a 

Cifra mese. 

Az egriek kiderítették kedvenc ételeit is, a városban /az 

úgynevezett Tábornokházban / lévő étterem ma is készíti ezeket 

az étkeket. 

Az 1920-as években betegsége miatt egyre zárkózottabb lett. 

1922. október 30-án elhunyt. 

Végakarata szerint temették el a Vár Füles-bástyáján, sírján ez 

olvasható: „Csak a teste” 

Agárdon a Gárdonyi Emlékháznál található az író egészalakos 

szobra. 

Mivel életének egy rövid szakaszában Pátkán élt, emlékét egykori 

lakhelyén emléktábla őrzi. 

A helyi Nyugdíjas Klub nevének felvételével és emlékének 

ápolásával tiszteleg előtte. 

Dr Mráz Jánosné 
 

 

REJTVÉNY 

Új sorozatot indítunk lapjainkon a régi idők fejtörőiből. 

A Vasárnapi Újság 1902. évi 49. számából származik ez a 

képtalány. 

A megfejtők között jutalmat sorsolunk ki. 

A helyes megfejtéseket a Pátkai Polgámesteri Hivatalban 

várjuk. 

Határidő 2016. január 10. 

 

 . 
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PÁTKA TÖRTÉNELME 

Vak Bottyán, a kuruc generális  

A mi terünk névadójáról 

Pátka központi terét Vak Bottyán János kuruc generálisról nevezték el. Ezt a nevet 

viseli 1967. augusztus 27-e óta, amikor a községháza falán felavatták a tér 

névadójának domborművét, katonai tiszteletadással. 

Az emléktáblát Kálazi József honvéd vezérőrnagy és országgyűlési képviselő avatta 

fel és helyezte el az első koszorút. 

 

Ki volt Bottyán János?  Egy kis életút formájában mutatom be őt. 

 

1643 környékén született Esztergomban. Kisnemesi családból származik, 1665-ben 

állt be katonának és Vágsellye várában szolgált, majd 1676-ban már a sellyei 

lovasok egyik zászlótartója, s közben az udvarbírói tisztséget is betöltötte. 

1681?-1683? között Komáromban szolgált, s miután a portyázásokban gyorsan 

kitűnt bátorságával és vitézi tetteivel, hadnaggyá léptették elő.  

1683-ban részt vett Esztergom visszafoglalásában, itt főhadnagyi rangot kapott és a 

város lovasságának lett a parancsnoka. 

1685-ben sikeresen védelmezte várat a budai Ibrahim pasa támadása 

ellen.  

Buda 1686-os visszafoglalásánál tanúsított kiemelkedő vitézségéért  

I. Lipót császár megerősítette nemességében, címert és esztergomi kúriát 

kapott. Viceóbesteri /alezredesi/ rangban folytatta a török elleni 

hadjáratot a délvidéken.  

Belgrád visszafoglalásában vesztette el egyik szemét és ezek után 

kezdték úgy hívni, hogy Vak Bottyán. 1692-ben ezredessé nevezték ki. A 

török ellen végigharcolta a délvidéket az 1699-es Karlócai békekötésig. A 

török legyőzése után esztergomi kastélyába vonult vissza. 

1701-ben ezredével együtt a Rajna mellé vezényelték a franciák elleni 

harctérre, a spanyol örökösödési háború kapcsán. 

1703-ban a Rákóczi-szabadságharc kitörésekor a kurucok ellen küldték. 

Schlick császári generális seregeivel és három magyar ezreddel, köztük 

Bottyánéval, bevonult a felvidéki városokba. Bottyán ezredével Zólyom 

várában maradt, a kuruc seregek Bercsényi Miklós vezetésével 

bekerítették a várat. A kuruc ostromzárat irányító Bercsényivel, majd 

Radvánszky Jánossal titokban alkudozni kezdett, s már ekkor 

elígérkezett Rákóczi hűségére. 

1704. október elsején a labancok elfogták Esztergomban és Bécsbe 

akarták hajón szállítani, hogy haditörvényszék elé állítsák árulás 

vádjával, a kurucokhoz való átállása miatt. Hű emberei Nyergesújfalunál 

a hajóról kiszabadították, Rákóczi táborába ment és hűséget esküdött a 

fejedelemnek.  

A fejedelem 1703. december 10-én aláírta tábornoki kinevezését, 20-án 

pedig a dunántúli kuruc csapatok főparancsnokává nevezte ki.  

1704. december 26-án bevette Érsekújvárat és kinevezték a vár főkapitányává. Csatározott a labancok ellen a Vág 

mentén, Nagyszombatnál, Morvaországban, a Duna-Tisza közén, Dunakömlődnél és Dunaföldvárnál. 

1705. december 13-án a Duna-Tisza közéből indulva kiszorította a Dunántúlról a császári sereget, és 

Szentgotthárdnál legyőzte Heister tábornok seregét. 

1706. augusztus 3-án a kurucok bevették Esztergomot, majd Rákóczi kinevezte Vak Bottyánt a Dunántúl 

kormányzójává és megbízta annak védelmével. 

1707-ben a túlerővel szemben sorozatos csatákban megvédte az országrészt. 1707. augusztus 28-án – a leírások 

alapján - Pátkán tartotta Vak Bottyán János a dunántúli haditanácsát, és egy ideig főhadiszállás is volt a falu.  

A Vág mentén elfogta Stahrendberg labanc tábornokot és Rákóczi elé vitte. 

1708-ban Trencsénnél csatát vesztettek a kurucok, ezek után a felvidéki bányavárosok parancsnoka lett. A 

kudarcok miatt a kuruc csapatok létszáma nagyon apadni kezdett, sokan átálltak a császáriakhoz, de Vak Bottyán 

mindvégig hűséges maradt a fejedelemhez.  

1709. szeptember 26-án vagy 27-én a Tarnaörs melletti táborban érte a halál, melynek oka agyhártyagyulladás 

volt. Gyöngyösön temették el jeltelen sírba a Ferences templom kriptájába.  

Rákóczi Ferenc fejedelem írta róla: „Nem volt sem jó származású, sem művelt ember, ezért igen nyers volt, de józan, 

éber, szorgalmas, szerette a népét, és az is rendkívül szerette őt.” 

Összeállította: Varga Géza. 



13. oldal PÁTKAI HÍREK 2015. december 

PÁTKA ÉS A TERMÉSZET X. 

A karácsonyfa madarai 

Az évtizedekkel ezelőtti erdőtelepítések során Pátka környékén is ültettek kisebb fenyveseket, gondoljunk csak a 

Királyberekre (benzinkúttal szemben levő dombok) vagy a víztározóhoz vezető út melletti erdőre. Emellett 

természetesen a falu sem szűkölködik fenyőkben, több kertben is ott susognak méretes példányaik. A fenyőfák 

különleges hangulatot árasztanak, ezért így karácsony környékén elidőzünk ezeknél az örökzöld fáknál és a 

hozzájuk kötődő madaraknál. 

Meglepően sok madarunk a nevében is hordozza a tűlevelű fa nevét. Ezek közül a legtalálóbb a fenyvescinege. 

Valóban az örökzöldekhez, fenyőkhöz, tujákhoz kötődik, ezért környékünkön nem is fészkel. Ősszel azonban itt is 

felbukkan. A rokonaitól eltérően madáretetőre csak ritkán jár, annál szorgosabban keresgél a tobozok, 

tujatermések között. Kicsiny, hegyes csőrével ügyesen szedi 

ki azok magját. A széncinegére emlékeztető sötét sapkát 

visel, háta világoskék, hasa viszont egyáltalán nem sárga, 

hanem krémszínű. Feltűnő még, hogy igen kis termetű. 

Leginkább magas, cincogó hangjával hívja fel magára a 

figyelmet. 

Nagyon gyakori téli vendégünk a fenyőrigó. A víztározó 

melletti magas nyárfákon néha több százas csapatait is 

látni. Ők azok a hosszú farkú, világos alsótestű, közepes 

méretű madarak, akik hangos csacsogással rebbennek fel 

az ágakról. Közelről nézve igen csinos madarak: fejük 

szürke, hasuk mintás, szárnybelsőjük fehér. Az etető alá 

vagy az ágak végére húzott fél almákkal a kertbe is 

becsábíthatjuk őket. Nem finnyásak, ezért nyugodtan 

felkínálhatjuk az ütődött, férges almákat is. 

A nálunk közönséges erdei pinty északabbi rokona a télen 

idelátogató fenyőpinty. A hím nagyon mutatós madárka: melle 

narancssárga, sapkája sötétszürke. Fő tápláléka a bükkfa 

magja. Tőlünk nyugatabbi országokban (Szlovénia, Ausztria) 

néha milliós (!) tömegekben lepnek el erdőrészeket, hogy 

kedvenc csemegéjükhöz hozzájussanak. Kis számban a 

madáretetőinken is felbukkanhat. 

Pátka környékén még nem került szem elé, de nem olyan távoli 

Csókakőn már észlelték a varjúfélék közé tartozó fenyőszajkót. 

A színes szajkó eme rokona egész teste sötétbarna, rajta fehér 

pettyekkel. Az északi fenyvesek lakója, amely hazánkba csak 

ritkán vetődik. Mogyorót, makkot gyűjtöget, amit az avar alá, 

raktárakba rejt el. Hihetetlen, de még a méteres hó alatt is 

megtalálja ezeket a készleteket. (A mi szajkónk ellenben sokszor 

elfelejti az eldugott makkok helyét, így nagy szerepet vállal a 

tölgyerdők megújulásában.) 

Télen a fenyőfákon nagyon gyakran hallhatunk finom, átható, cincogó madárhangot. Nagy türelem kell, hogy a 

hang tulajdonosait egy villanásra megpillantsuk: kicsinyke, zöldes-sárgás pöttömnyi énekesmadarak keresgélnek 

élelem után. Ők a királykák. Hazánkban a sárgafejű királyka a gyakoribb, a tüzesfejű királyka ritkábban kerül 

szem elé. A legkisebb európai madarak, hosszuk még a hat centimétert sem éri el! Nevüket a fejtetőn levő sárga 

illetve narancsvörös sávról kapták, és talán a „királyka” is innen jön, hiszen olyan peckesen viselik a kis színes 

tollaikat, mint az apró, büszke uralkodók. (Érdekességképpen: a német nevük „Goldhänchen”, ami 

aranytyúkocskát jelent. Ez is találó ezekre a dundi, szinte farok nélküli, csillogó fekete szemű madarakra.) 

Végezetül játsszunk el a gondolattal, hogy egy csinos fenyőt csak madarakkal díszítsünk fel karácsonyfává. Az 

apró (és fürgén ugrándozó) díszek legyenek a sárga-zöld királykák és a kék-sárga cinegék. Nagyobb gömbök is 

pihennek az ágakon: sárga citromsármányok, sárga-zöld csízek és zöldikék, barna-krémszínű verebek és tarka 

erdei pintyek. Hópihére emlékeztető hangulatúak a hosszúfarkú őszapók. A fő díszek pedig a gyönyörű vörös 

süvöltők, amelyek még jellegzetes füttyeikkel is hozzájárulnak az ünnepi hangulathoz. Végül ültessünk a fára 

néhány erdei fülesbaglyot, hogy nagy, narancssárga szemük gondoskodjon sötétedés után a díszkivilágításról. A fa 

mellé pedig feltétlenül tegyünk egy madáretetőt napraforgóval megtöltve, hogy madárkáink ne maradjanak 

ajándék nélkül. 

 

Kovács Gergely Károly  

1. kép Fenyőrigó 

2. kép Fenyőpinty 
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HIRDETÉSEK 

Ivánka Kávézó és Falatozó 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kíván az Ivánka Kávézó és Falatozó csapata!! 

Nyitvatartási idő:  Hétfő:  zárva  

 Kedd:  12-20 óráig 

 Szerda:  12-20 óráig 

 Csütörtök:  12-20 óráig 

 Péntek:  12-22 óráig 

 Szombat:  12-22 óráig 

 Vasárnap:  12-20 óráig 

Ünnepi nyitvatartásunk:  December 24-én, 25-én és 26-án zárva tartunk! 

Cím: Pátka, Vak Bottyán tér 2. (a központban) 

Pizzák 32 cm (vékonytésztás) 

 Margarita (pizzaparadicsom, mozzarella) ....................................................................................................... 1090,- Ft 

 Sonkás (pizzaparadicsom, mozzarella, sonka) ................................................................................................. 1190,- Ft 

 Sonkás - gombás (pizzaparadicsom, mozzarella, sonka, gomba  .................................................................... 1190,- Ft 

 Sonka – gomba - kukorica (pizzaparadicsom, mozzarella, sonka, gomba, kukorica) ..................................... 1190.- Ft 

 Szalámis (pizzaparadicsom, mozzarella, szalámi, lilahagyma) ....................................................................... 1190,- Ft 

 Hawaii (pizzaparadicsom, mozzarella, sonka, ananász, kukorica) .................................................................. 1190,- Ft 

 Négysajtos (pizzaparadicsom, 4 féle sajt)  ....................................................................................................... 1290,- Ft 

 Bolognai (pizzaparadicsom, bolognai ragu, mozzarella) ................................................................................ 1290,- Ft 

 Marco Polo (pizzaparadicsom, mozzarella, fűszeres csirkehús, kukorica) ...................................................... 1290,- Ft 

 Magyaros (pizzaparadicsom, mozzarella, kolbász, lilahagyma, paradicsomkarika, hegyes erős paprika) ..... 1290,- Ft 

 Parasztos (pizzaparadicsom, mozzarella, bab, lilahagyma, bacon, paradicsomkarika) .................................. 1290,- Ft 

 Csirkehúsos (fokhagymás tejföl, mozzarella, csirkehús, kukorica) .................................................................. 1290,- Ft 

 Tejfölös sonkás (fokhagymás tejföl, mozzarella, sonka, paradicsomkarika, kukorica) ................................... 1290,- Ft 

 Tenger gyümölcsei (fokhagymás tejföl, mozzarella, tenger gyümölcsei) ......................................................... 1490,- Ft 

 Csül - baba (pizzaparadicsom, mozzarella, csülök, bab, lilahagyma, paradicsomkarika) .............................. 1490,- Ft 

Melegszendvicsek - sonkás, szalámis, kolbászos, sajtos: .............................................................................................. 500,- Ft 

Hamburgerek - csirkehúsos, marhahúsos:  ................................................................................................................... 600,- Ft 

Marlenka, sütemények 

December 15-től minden 5000,- Ft-ot meghaladó rendeléshez ajándékba adunk egy rúd diós vagy mákos bejglit!!* 

Péntek 17 órától vasárnap zárásig gyros tál (1350,- Ft), és hamburger + hasábburgonya (850,- Ft) kapható! 

A kiszállításhoz 0,5 l-es és 1,25 l-es üdítőt is kérhetsz! 

Dobozdíj: ...................................................................................................................................................................... +60,- Ft 

Rendelésedet +36/20-359-2136-os telefonszámon adhatod le:  Keddtől - Csütörtökig és Vasárnap 19:30-ig 

  Péntek - Szombaton 21:30-ig  

Családi rendezvények, születésnapok, osztálytalálkozók lebonyolítását vállaljuk 30 főig. 

Minimum 1090 forint rendelési összeg esetén tudunk házhozszállítást biztosítani!  

Lovasberény területére a kiszállítási díj + 300 forint! 

Jelen áraink 2015.10.01-től visszavonásig érvényesek! 

Részletekről minden esetben érdeklődj telefonon! 

* A bejgli akció a készlet erejéig érvényes! 

Góg-Air 2006 Kft. 
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RECEPTSAROK 

Közeledik a Karácsony és már azon gondolkodunk mit kellene főzni vagy sütni. Nálunk nagyon sokáig libamájjal 
töltött pulyka mell szokott lenni ünnepen, meg tyúkhúsleves és töltött káposzta. Süteménynek csokikocka, diós 
zserbó, mézes kalács, zongorabillentyű. Amióta a gyerekek megnőttek, már váltottunk. Most már tárkonyos raguleves 

az ünnepi leves és mindig valami újdonság. 

Tárkonyos pulykaraguleves 4főre 

Hozzávalók: 

 40 dkg pulyka mell 

 1 kis fej hagyma 

 1 dl olaj 

 1 l csontlé (leves kockából) 

 20 dkg vegyes zöldség   
(répa, zöldség, kockákra vágva) 

 kisebb zeller 

 10 dkg gomba 

 6 dkg liszt 

 2 dl főző tejszín 

 1ev kanál tárkonyecet, párcsepp citromlé. 

Fűszerek: bors, só, petrezselyem, tárkony ízlés 
szerint. 

Elkészítés: 
Olajon a hagymát lepirítjuk, utána rátesszük a húst 
és azt is megpirítjuk. Sóval, borssal fűszerezzük, 
majd jöhet a petrezselyem és a tárkony. Megpároljuk 
a zöldségeket is és felöntjük az alap lével. 
Ha kész, készítünk egy kicsi rántást és azt felöntjük 
tejszínnel, majd ráöntjük a levesre és ha kell, még 
ízesítjük. 

Zongora billentyű: 

Hozzávalók: 

Tészta: 

 50 dkg liszt, 

 1/4 kg margarin 

 18 dkg porcukor 

 10 dkg dió darálva 

 5 dkg kakaó 

 2 tojás sárgája 

 pici tört szegfűszeg 

 1-2 kanál tejföl 

Tojás fehérje hab: 

 2 tojás fehérje 

 36 dkg porcukor 

A hozzávalókat összekeverve jól gyúrható tésztát kell 
készíteni, mert ki kell nyújtanunk. A tojáshabot 
kikeverjük és egy kis citromlét teszünk bele. A habot 
rákenjük a nyújtott tésztára és utána keskeny 
csíkokra vágjuk. Egyesével tepsibe rakjuk és inkább 
csak szárítjuk, nem sütjük. 

  

Nagy Imréné Nelli  

SÜTIVERSENY 

Karácsonyi Süti verseny! 

Az októberi számban már olvashatta mindenki a felhívást. A Süti és 
bejgli verseny azokról a kedvenc karácsonyi receptekről szól, 
amelyek nélkül nincsen Ünnep. Mindenkinek csak 1-1 tányér 
sütivel kell készülnie. Nevezési díj nincsen, mindegyik kategóriában 
külön lesz sorsolás és díj átadás, Vándor kupa.  

Szeretném, ha minél többen jelentkeznének és kipróbálnák 
magukat, szerintem egy kis kikapcsolódásra is jó ez. Kérnék majd a 
nevezett sütikről, bejglikről receptet. Ha jól sikerül, akkor az 
összegyűjtött sütik receptjeiből kis könyvecskét is adnánk ki. A 
végén megkóstoljuk egymás sütijeit. A sütiket 3 tagú zsűri bírálja el 
és értékes ajándékokat sorsolunk, meg 2 db vándor kupát. 

A sütiket a Mindenki karácsonyán zsűrizzük, ezért délután 14 órára 
kellene oda hozni. Előre is köszönöm! 

Jelentkezés: Nagy Imréné Nelli mobil: 06/20-240-5419, 
telefon: 06/22-465-149  (este 6 óra után) 
e-mail: nagynenelli@gmail.com 

Várom a jelentkezéseket korhatár nélkül! 

KOKTÉLTSAROK 

A Baileys krémlikőr finom, ám különleges ízét nem adják olcsón. Vagy mégis? Íme, a házi recept! 

Baileys házilag 
 

Hozzávalók: 
250 ml habtejszín 
200 ml whisky (vagy konyak) 
50 ml lefőzött feketekávé 
20 ml tej 
17 dkg sűrített tej 
1 evőkanál kristálycukor 
1 evőkanál vaníliaaroma 

Elkészítés ideje: 
20 perc + egy nap, amíg összeérik. 
 

Elkészítés menete: 
A tejszínt és a tejet öntsd egy lábasba, és forrald össze, ezután 
tedd félre. A cukrot karamellizáld egy másik lábasban, majd 
lassanként engedd hozzá a forró tejszínt. Légy nagyon óvatos, 
ugyanis a két alapanyag találkozásakor gőz fog felcsapni, 
nehogy megégesd magad! 
A sűrített tejet, a whiskyt vagy konyakot és a kávét is keverd 
bele a tejszínes masszába, forralj rajta egyet, és töltsd egy 
tiszta üvegbe a kapott likőrt. Ha kihűlt, tedd a hűtőbe, és 
legalább egy napot várj a fogyasztásával. Még jobb azonban, 
ha akár egy-két héttel karácsony előtt megcsinálod, így bőven 
van idejük az ízeknek összeérni. 

Gerencsér Attila 
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SPORTKÖRI HÍREK 

A Pátkai Sportkör őszi eredménye 

 
Pátka Megye II. osztályban OSZ-CAR csoportban szereplő felnőtt csapata az egyedüli csapat a Megyei II. 
osztályban, OSZ-CAR csoportjának veretlen őszi bajnoka és márciusig biztosan listavezetője. 

Statisztika:  

Mérkőzések 

száma 
Győzelmek Döntetlen Vereség 

Lőtt gólok 
száma 

Kapott 
gólok 
száma 

Gól-
különbség 

14 12 2 0 44 10 34 

A csapat 4 ponttal áll a tabella elején. 

 
A sikeres csapat: Denke Balázs (kapus), Csikesz Péter (kapus), Fülöp Alex, Takács Viktor, Kéri Péter, Orosz 

Márkó, Kovács Zoltán, Krell Tamás, Kővári Balázs, Polányi János, Ihász Csaba, Sinka József, Füri Endre, 
Szakács Endre, Denke Ottó, Boda Béla, Farkas Gábor, Nagy Ferenc, Tóth Ádám 

Edző: Takács Viktor 

A vezetőség: 
Menyhárt Zoltán (elnök), Bokor László (technikai vezető), Mayer Zoltán (szakosztály vezető), Jádiné Gelencsér 
Gabriella (gazdasági vezető), Magyaródi József (elnökhelyettes), Jádi Zoltán (elnökhelyettes), Buda József 
(örökös tiszteletbeli elnök) 

További sok sikert!  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

A Pátkai Hírek következő száma várhatóan 2016 márciusában jelenik meg. A lapzárta tervezett időpontja:  
2015. március 1., kedd. Kérjük, hogy írásaikat eddig juttassák el a patkaihirek@gmail.com címre,  

vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalba.  

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

Felelős szerkesztő: Gerencsér Attila. Közreműködött: Repka-Takács Judit, Ferenczi Dóra. 
Szerkesztőség: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506, Mobil: 06-20-596-6869, Fax: (22) 580-509. 

Nyomdai generálkivitelező: Creative Press Kft. 
Megjelenik 700 példányban. A kiadvány kereskedelmi forgalomban nem kapható. 

Fotó: Kelemen József 


