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OKTÓBER 23. 

 

Antóni Sándor: 
1956 Emlékezzünk 

 
 

Emlékezzünk, hisz van mire emlékeznünk. 
Sok ezer honfitársunkra, kiket elvesztettünk.  
Forradalom volt, azt elmondhatjuk ma már.  

Közös sírjuk fölött egy kopjafa áll.  
Emlékezzünk rájuk, a bátor ifjakra,  

Kik életüket adták a Magyar forradalomban.  
 

Ezerkilencszázötvenhat ködös őszén,  
Történelmet ír a magyar nép a hősök vérén.  

Sok családban hagytak fájdalmat és bánatot.  
Tudjuk nem ezt akarták, csak egy szabad országot.  

Magyarok voltak ők, kik szerették a hazát,  

Munkások, tanulók és egyetemisták.  
 

Sok ezer becsületes magyar.  
Csak igazságot és szabadságot akart.  

Közülük sokat vittek bitófára,  
Ez volt akkor a pufajkások kormánya.  

Felejteni ezt lehetetlen volna,  
Ötvenkét év távlata mind ezt igazolja.  

 
Sok ifjú és talpig Magyarok,  

Kiknek vére áztatta a pesti aszfaltot.  
Nagy árat fizettünk a szabadságért,  
Sok ezren adták életüket a hazáért.  

Kilencszázötvenhat október hónapja,  
Tisztességgel emlékezzünk bátor fiainkra.  

 
Ötvenkét éve történt, elmúltak az évek,  
De hőseink szívünkben örökké élnek.  

Ne fogjon fegyvert soha a Magyar a Magyarra,  
Sokat szenvedett nemzetünk ezt akarja.  

De legyünk éberek és figyelmesek,  
Ezek még egyszer meg ne történhessenek.  

 
Emlékezzünk rájuk és soha ne felejtsék,  

Ifjú életüket derékba törték.  
Sok ifjú és családapa,  

Kiket szülő, testvér, feleség,  
gyermek soha nem láthatja.  

Hajtsunk fejet némán és gondoljunk rájuk,  
Egy percnyi csendet, mit emlékükre szánunk. 

2007. október, Szalmatercs 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Helyi népszavazásról! 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári 

kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló törvényben kapott felhatalmazása alapján rendeletet 

alkotott arról, hogy mekkora számú választópolgár szükséges Pátkán ahhoz, hogy helyi népszavazást lehessen 

elrendelni. A helyi rendelet értelmében helyi népszavazást a település választópolgárai 25 %-ának megfelelő számú 

választópolgár kezdeményezhet.  

További érdekességek a helyi népszavazásról: A helyi önkormányzat képviselő-testülete helyi népszavazást 

rendelhet el a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyben, azonban nem lehet helyi népszavazást tartani a 

költségvetésről, a zárszámadásról, a helyi adókról, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó személyi és 

szervezetalakítási kérdésről, a képviselő-testület feloszlásának a kimondásáról. Helyi népszavazás kitűzésére 

irányuló választópolgári kezdeményezést szervezhet olyan magánszemély, aki a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásán választó lehet, párt, egyéb egyesület a létesítő okiratában meghatározott céllal 

összefüggő kérdésben.  

Egy kezdeményezésnek több szervezője is lehet. A szervezőnek a helyi népszavazásra javasolt kérdést az 

aláírásgyűjtő ív mintapéldányán az aláírásgyűjtés megkezdése előtt - a kérdés hitelesítése céljából - be kell 

nyújtania a helyi választási bizottsághoz. A magánszemély szervező a kérdés benyújtásakor a nevét, lakcímét és 

személyi azonosítóját közli a helyi választási bizottsággal. Helyi népszavazás kitűzésére irányuló választópolgári 

kezdeményezést az aláírásgyűjtő ív hitelesítési záradékkal ellátott mintapéldányáról készített másolaton lehet 

támogatni. A támogató aláírás nem vonható vissza. Az aláírásgyűjtő íven a saját kezű aláírás mellett - az aláírás 

hitelességének ellenőrzése céljából - fel kell tüntetni a választópolgár olvasható családi és utónevét, személyi 

azonosítóját, valamint anyja nevét. A helyi választási bizottság gondoskodik az aláírások ellenőrzéséről. 

A helyi népszavazás elrendeléséről a törvényben foglalt feltételeknek megfelelő kezdeményezés polgármesteri 

bejelentését követő harminc napon belül dönt a képviselő-testület. A helyi népszavazás érvényes, ha a 

választópolgárok több mint fele érvényesen szavazott, és eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok 

több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott. Az érvényes és eredményes helyi népszavazással 

hozott döntés a képviselő-testületre a helyi népszavazás napjától - ha a helyi népszavazás rendeletalkotási 

kötelezettséget keletkeztet, a rendelet kihirdetésétől - számított egy évig kötelező. 

Nagy Dániel 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Kedves Pátkaiak! 
 

Szeretnék beszámolni az elmúlt időszak eseményeiről. Nyári rendezvényeink rendben lezajlottak, melyekről az 

újság hosszabb beszámolót közöl.  

Talán többen is észrevették, hogy néhány hete a kis piros önkormányzati traktorunk megnőtt és már a tavalyi 

pályázaton nyert pótkocsit is elbírja, mellyel így hatékonyabb a külterületi utak kátyúzása. A képviselő testület 

döntése alapján az Önkormányzat a meglévő gépállományát 1 db négykerék meghajtású MTZ-82 típusú traktorral 

bővítette. Az így kiegészített jármű flotta a település szolgálatában végzi munkáját. 

Aláírta szerződését a műfüves pálya építésére az Önkormányzat. A nyertes vállalkozó kiválasztásra került, a 

futballpálya még a tél előtt elkészül a volt iskolai sportpálya helyén. 

Az Ivánka-kúria Gárdonyi Géza Közösségi Házának belső felújítása lassan a végéhez közeledik és újra megnyitja 

kapuit a helyi lakosság előtt. A felújítás a belső falakat, burkolatokat, színpadot, vizesblokkokat, belső 

nyílászárókat érintette, valamint folyamatban van a fűtési rendszer átalakítása az új lábazati falhoz igazítva. 

Ezúton is szeretném megköszönni azon személyek, vállalkozók segítségét, akik személyes közreműködésükkel 

önzetlenül, ellenszolgáltatás nélkül dolgoztak a Közösségi Ház megújulásáért. A Közösségi Ház használatának 

rendjét a képviselő-testület őszi ülésszakában tárgyalja, bízva abban, hogy a felújított közösségi tér használata újra 

méltó lesz szellemiségéhez. Az épület külső felújítására az Önkormányzat még a tavasszal pályázatot nyújtott be, 

melynek elbírálása még nem történt meg. Sikeres pályázat esetén - terveink szerint jövő évben - a kúria épületével 

összhangban a Közösségi Ház új külsőt kap. 

Nagy Dániel 

 

 
VERSENY 

Pátka " legszebb konyhakertek" verseny eredményei 

Magyarország legszebb konyhakert 2016. pátkai versenyének eredményhírdetése 

augusztus 20-án került megrendezésre.  

Eredmények: 

1. helyezés:  Dobos János 

2. helyezés:  Kiss Sándorné 

3. helyezés:  Hegedűs Istvánné 

Dobos János felkerült az országos döntőbe, ahol 
bejutott a legszebb kert 50 legjobbja közé! 
A díjátadás október 11-én volt Budapesten.  

Gratulálok minden versenyzőnek: Gács Jánosnak, 
Farkas Lajosnénak, Kiss Sándornénak, Hegedűs 
Istvánnénak, Manger Gábornénak, Sterczerné Marcsa 
Ildikónak, Puskás Tamásnénak, Gelencsér Lászlónak, 
és nem utolsó sorban a győztes Dobos Jánosnak. Köszönöm a részvételt a versenyben. 

Külön köszönet a zsűri elnökének, a Garden Kft. ügyvezető igazgatójának, Gyimothi Sándor kertészmérnök 

úrnak, továbbá Lázár Líviának - aki a kapcsolatot tartotta a szervezőkkel és dokumentálta a kerteket és 
továbbította azt - sok munkájukért, és az anyagi támogatásukért. Köszönöm. 

2017-ben várunk minden kertészkedni szerető pátkai lakost.  

Varga Géza 
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ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ 

Tájékoztató az elmúlt három hónap kulturális eseményeiről 

Augusztus 20. 

2016. augusztus 20-án, szombaton tartottuk Szent István király és az államalapítás ünnepét. 

Az ünnepséget megelőzően a katolikus 
templom kertjében a községünkben is 
megrendezésre kerülő Legszebb Konyha-
kertek 2016 program zárásaként a díjak 
átadására került sor. A 10:30 órakor 
kezdődő díjátadó ceremónián Gyimóthi 
Sándor, a zsűri elnöke nyújtotta át az 
okleveleket és a díjakat.  
Ezt követően ünnepség keretében 
folytatódott a megemlékezés. Köszöntőt 
mondott Nagy Dániel polgármester, majd az 
országzászló avatás keretében Varga Géza 
húzta fel a lobogót a zászlóátadást követően. 

Ünnepi beszédet tartott Tessely Zoltán 
országgyűlési képviselő és Tallér Krisztián 
katolikus plébános megszentelte az új 
kenyeret. Ezután a jelenlévők átvonultak az 
Ivánka-kúria épületébe, ahol a Pátkai Pántlika 
Táncegyüttes fogadta fellépésével az érkezőket, 
majd az épületben megrendezésre került 
kiállítást látogathatták meg a résztvevők.  

A kiállítók pátkai művészek voltak: Berinkey László, Boros József (Al Modo), Nánási Józsefné Csurgó Erzsébet és 
Piber Zsuzsanna. 
A megemlékezés a 12:00 órakor kezdődő ünnepi szentmisével zárult. 
 

XI. Rózsafesztivál 

A Rózsafesztivál augusztus 27-én a 9:00 órakor megrendezésre kerülő koszorúzással kezdődött a Ság-pusztán lévő 

Ivánka emlékkeresztnél. Beszédet mondott Nagy Dániel polgármester. Majd a huszárbemutatóval egybekötött 
koszorúzáson Páli Csaba, a Fehérvári Huszárok Egyesületének Számvevője tartott ünnepi beszédet és koszorút 
helyeztek el a keresztnél. A megemlékezésen a testvértelepülésünkről, Körösfőről érkezett vendégeink is részt 
vettek. 
Közös ebéddel fogadtuk a testvértelepülésekről érkező vendégeinket, a szlovákiai Hetény község polgármesterét és 
a vele érkezett községbelieket, valamint az Erdélyből érkezett körösfőieket. 

A program délután folytatódott az Új Nemzedékek Fájánál. 14:30-kor 
az újszülötteket köszöntötte Nagy Dániel polgármester - egy-egy szál 
rózsával és emléklappal-, valamint Demeter Zoltán a katolikus egyház 
részéről. A köszöntésben közreműködött a Nőszirom Énekkar és a 
Pátkai Bel Canto Kórus. A köszöntött gyermekek: Nagy Bence, Máhr 
Mira, Farkas Bence Márk, Szili Sarolta Beatrix, Szűts Gréta Jázmin, 
Kertész Botond, Kádár Levente, Nagy Emília, Rábaközi Martin, Nagy – 
Szépe Míra Derien, Kovács Erzsébet Ágota, Dóri-Horváth Bulcsú, 
Jakab Tamás, Vass Botond, Princz Rebeka Léna, Csukovics Örs, 
Ravasz Lúcia Dóra, Horváth Milán. 
15:00 órától az Ivánka-kúria 
udvarán felállított színpadon 

Nánási Józsefné Csurgó Erzsébet helyi festőnk átadta hat darab, a község 

tereiről készült és a községnek felajánlott képét. Majd a polgármester 
megnyitotta a programot, s ezt követően egymást követték a fellépők a 
színpadon. Fellépett a Pátkai Pántlika Tánccsoport, a Nőszirom Énekkar, volt 
karate bemutató, dob és musical előadás, fellépett a Fantázia Duett, zenélt az 
M&M Együttes - nagy sikert aratva a régi slágerek felelevenítésével-, valamint a 
Bel Canto Kórus. 

A fellépésekkel párhuzamosan volt Lecsófőző 
verseny, ahol első helyezést ért el Körösfő 

Csapata, a második helyet a Gárdonyi Géza 
Nyugdíjas Klub nyerte el. Megrendezésre került a II. Pátkai Parasztolimpia is, 
melyen háromfős csapatok mérhették össze erejüket két férfi-egy nő 
összetételben. Első helyen a Kert Utcai Zsiványok Csapata végzett, a második a 
Pátkai Vagányok Csapata lett, harmadik helyet Körösfő Csapata hozta el. 
A program keretében készült szürkemarha, valamit sertés gulyás, melyet 
támogatói jegy vásárlása ellenében fogyaszthattak el a jelenlévők. A Pátkai 
Geotúra eredményhirdetése is a program részét képezte. 

21:00 órakor tűzijátékban gyönyörködhettek a résztvevők. A program zárásaként utcabál volt hajnalig, Füri Henrik 
és zenekara, a Meteor Band szolgáltatta a talpalávalót hajnali 3-ig. 
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Verebi falunapi a főzőverseny 

Augusztus 27-én a verebi falunapi főzőversenyen a pátkai csapat - Bolla Ferenc és Vágó Árpád képviselte 
településünket - pörkölt főzőversenyen vett részt. Kakaspörköltjükkel első helyezést értek el! Gratulálunk! 
 

Európai Mobilitási Hét (szeptember 16-22-ig) 

Pátka község csatlakozott az Európai Unió Mobilitási Hét 
rendezvénysorozatához, mely megrendezéséhez Nagy Dániel polgármester 
úr sikeres pályázatott adott be a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai 
Intézethez. Az Európai Mobilitási Hét keretén belül meghirdetésre került 
rajzpályázatra a Pátkai Csemetekert Óvoda, valamint a Pátkai Református 
Általános Iskola egyaránt szép számmal nevezett rajzokat. A témái a 
környezetvédelem, légszennyezés okai és következményei, közlekedés, 
környezetkímélő és szennyező utazási eszközök, energiakímélő közlekedés 
voltak. Az elkészült művekből kiállítás nyílt a Református Általános Iskola 
épületében. A helyezettek díjazásban részesültek, s minden rajzoló 
gyermek kapott jutalmat munkája elismeréseként.  
A Mobilitási Hét programjában szerepelt a szeptember 17-én megrendezésre került Autómentes Nap, melynek 
keretén belül volt futóverseny, geotúra játék és autós szimuláció is várta a gyermekeket. 

A Kerékpáros Önkormányzat kezdeményezés keretén belül 19-én a 
környezetkímélő utazási eszközök kerültek előtérbe az 
önkormányzati dolgozók munkába járásához. Valamint az Európai 
Autómentes Nap keretében 22-én megrendezésre kerülő 
Közlekedésbiztonsági Napon a gyermekek, óvodások, iskolások 
egyaránt biciklivel jöttek és meghallgathatták a biciklivel való helyes 
közlekedésről szóló előadást, melyet a Székesfehérvári 
Rendőrkapitányság tartott a számukra. Valamint végigmehettek 
biciklivel a külön erre a célra felállított akadálypályán, s a célban kis 
ajándék várta őket, mely a biztonságos közlekedéssel volt 
összhangban. 

 

Felsőszemeréd 

Szeptember 24-én a szlovákiai Felsőszemerédre 7 fős küldöttség ment Pátkáról a gulyásfőző versenyre. Jó 
hangulatban telt a nap, a felsőszemerédiekkel jó kapcsolat alakult ki. A polgármester bemutatatta a települést, 
főzés után a küldöttség tagjai baráti beszélgetést folytattak a lakosokkal. Küldöttségünk tagjai voltak: Buda József, 
Varga Géza, Bolla Ferenc, Gábor Józsefné, Tölgyesi Sándorné, Pangl György, valamint Németh Lehel. 
 

1848. szeptember 29-ei megemlékezés 

15:30-kor megemlékezést tartott a község a Gárdonyi Géza Szabadtéri Teátrumnál lévő emléktáblánál, ahol 
műsorral emlékeztünk a szabadságharc hős katonáira és nemzetőreire. A polgármester úr beszédét követően az 
ünnepi műsoron részt vettek: a Pátkai Csemetekert Óvoda, Pátkai Református Általános Iskola, Pátkai Pántlika 
Táncegyüttes, Royal Rose Lovarda három lóval, Balogh Endre és élettársa lovakkal. Valamint támogatással sikerült 
egy 1848-as ágyú makettjét elkészíteni, mely szintén emelte a megemlékezés színvonalát.  
Köszönet a segítségért: Benke Jánosnak, Buda Józsefnek, Pobrányi Zoltánnak, valamint az Önkormányzat 
dolgozóinak. 

     

V. Csilletoló verseny, Mór 2016. 10. 01. 

A Móri Bornapok keretén belül községünk meghívást kapott a Csilletoló versenyre. Melyen két csapattal vettünk 
részt. A hölgyek csapata I. helyezést ért el, tagjai: Bódogh Annamária, Bognárné Oláh Barbara, Kincses Réka és 
Tamás Ica. A férfi csapatunk III. helyezést ért el, tagjai: Szabó László (Flasi), Boda István, Vígh Attila és Nagy 
Ádám. A csapatokat szervezte: Varga Géza. 

 

MEGHÍVÓ A II. PÁTKAI BORMUSTRÁRA  

November 11-én várjuk a borosgazdákat a Márton-napi bormustrára, az idei borokkal, amelyek Pátkán lettek 
szüretelve. Tisztelettel: Varga Géza  

Köznevelési és Kulturális Bizottság Elnöke 
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KÖNYVTÁRI HÍREK 

Tisztelt Olvasók! 

A könyvtár változatlan nyitva tartással várja Önöket az elkövetkező időszakban is. Hétfő, 
szerda 17-19 óráig, szombaton 14-16 óráig. Az esetleges módosításokat eljuttatom az 
Olvasókhoz, illetve a nyitva tartás plakáton megtekinthetők. 

Továbbra is fenn áll a lehetőség középiskolai tanulók számára, hogy a könyvtárban teljesítsék 
a közösségi munkájukat. Ezzel kapcsolatosan nyitva-tartási időben személyesen vagy telefonon 
a 06/30-4849-648 számon lehet érdeklődni. 

A Pátkai Hírek nyári számában nem írtam, ezért itt szeretném megköszönni Varga Anikónak, 
hogy a Gyermeknapi foglalkozáson kérésemre, hennafestéssel részt vett és ezzel emelte a 
rendezvény színvonalát. 

Könyvajánló: 
Gyerekeknek: 

Bosnyák Viktória művei („A sirály a király?”, „Ezt nevezem!”, „Elek, merre keresselek?”) ismertek 

az általános iskoláskorú gyermekek körében. A nemrégiben szerzett könyve „A kacifánt nem 
elefánt„ címet viseli. A kötet „A szomorú kacagány” történet folytatása. De önálló történetként is 

olvasható. Kik is azok a kacifántok? Talán vándor elefántok? Maradhatnak? Menniük kell? A 
kacok ezt döntik most el. Ez a kérdés fontos, nagyon kacifontos! Aki a terjedelemre vékony kis 
kötetet elolvassa, megtudja a válasz a feltett kérésekre. 

Felnőtteknek: 

Fábián Janka könyvei népszerűek az olvasók körében. „Lotti öröksége”, „Koszorúfonat”, 
„Búzavirág”, hogy csak néhány címet idézzek fel az utóbbi években megjelentekből. Az idei évben 
„Az utolsó boszorkány történetei” című kötettel lepte meg olvasóit az írónő. A történet visszarepít 
bennünket az 1735. esztendőbe, amikor az utolsó nagy boszorkányüldözési hullám 
Magyarországra is elért. A könyv borítóján a cím alatt olvasható „első könyv” felirat, ami arra 
utal, hogy a történetnek folytatása következik. 

Szeretettel várok mindenkit! 

Helt Margit 
könyvtáros 

OLVASÓI CIKK 

Az én 56-om 

Az „én” 56-om? Milyen is lehetne? Hiszen csak 1962-ben születtem, sajnos. Vagy 
hála istennek? Nem tudom. 

Mindenesetre itt élek Fejér megyében, Pátkán. Egy kicsi községben a Vértes 

tövében. A történelem többször is átszáguldott ezen a falun. A tatár, a török dúlta. 
Ma már tény, hogy a Rákóczi szabadságharc is érintette, de a pákozdi csatát is ma 
már pákozdi-pátkai csataként is említik a történészek. Adtunk hősöket az első és a 
második világháborúnak is. Itt jó magyar emberek éltek évszázadokon át. S talán 
ma is így van ez. 

Engem mindig érdekelt a történelem, s mindazok az események, melyek itt a 

szülőfalumban történtek. Ezért sokat beszélgettem és beszélgetek olyanokkal, akik koruknál fogva megértek nagy 
időket, korszakváltásokat. Ezen beszélgetések alkalmával jutott tudomásomra ez az 56-os történet: 

A forradalom kitörése után néhány nappal megjelent a faluban egy Csepel teherautó. Rajta fiatal forradalmárokkal, 
Pestről. Mivel addigra itt már megalakult a forradalmi bizottság, annak vezetője kidoboltatta, hogy a forradalmárok 
élelmet gyűjtenek. És a pátkaiak néhány óra alatt tele rakták az autót! Bizonyára nem dúskáltak a javakban - 
mégis a haza az első. Nem tudom, csak remélem, ez vezetett e nemes cselekedethez. Azt hiszem, átérezték a 
pillanat fontosságát, hogy ők így tehetnek a forradalom sikeréért. Nagyon sajnálom, hogy nem éltem akkor, mert 
ma már elképzelni sem tudjuk, hogy mindaz, ami akkor történt, micsoda óriási dolog volt… 

S bár ma sokat emlegetjük 56-ot, mégis felteszem a kérdést: ma mernénk-e, lenne-e bátorságunk kiállni a 
hazánkért, szabadságunkért? Vagy csak írogatnánk a Facebook-on…?  

Sok mindent hallottam ’56 pátkai eseményeiről. De engem a fenti történet fogott meg leginkább. Ezért nekem ez 
„Az én 56-om”. S október 23-án, a hatvanadik évfordulón, erre a tettre, szülőfalum cselekedetére fogok gondolni, és 
büszkén emlékezni. 

Hollósi Dezső 
dedike62@gmail.com 
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NYUGDÍJAS KLUB HÍREI 
 

 Mennyire ismerjük egymást?”- ezzel a kérdéssel kezdte az általa összeállított vetélkedőt Hollósi Sándor 

klubtagunk. Kiderült, hogy nem elég jól ismerjük tagjainkat, van pótolnivalónk.  

 Gyenei Lajosnak és feleségének, Ilonkának a Páskomi présházukba szóló meghívását örömmel elfogadtuk. 

Nagyon finom gulyást főztek nekünk, amit a tagság által sütött pogácsával fogyasztottunk el. Köszönjük 

szépen nekik. Ebéd után vidám beszélgetéssel zárult a délután. 

 Aug. 20-án a katolikus templom megújult kertjében megtartott szép ünnepségen vettek részt tagjaink. Az 

ünnepi beszédet Tessely Zoltán országgyűlési képviselőnk tartotta. A plébános úr megáldotta az új búzából 

sütött kenyeret, és ünnepélyesen felhúzták az újonnan elkészült Országzászló-rúdra a nemzeti színű 

lobogót. 

 Ezt követően az ünneplők az Ivánka-kúria udvarán megtekintették a helyi Pántlika néptáncegyüttes 

műsorát, majd a kúriában helyi művészek képeit ismerhették meg, többek között Nánási Józsefné Pátka 

nevezettességeiről festett sorozatát is, amit az alkotó az Önkormányzatnak ajándékozott. 

 Augusztus 24-én szerdán, csapatunk nagy izgalommal csomagolta az előre elkészített harapnivalókat, 

mert elérkezett a kirándulás napja. Komárom volt az úticél, a kellemes fürdő. Előtte még átbuszoztunk a 

Duna-hídon Komárnoba, ahol egy kis sétát tettünk. A fürdőbe visszatérve a füves parkban a fiúk 

asztalokat, székeket kerestek, és még fürdés előtt előkerült az otthonról hozott elemózsia. Ezt jó étvággyal 

elfogyasztottuk, majd jöhetett a jóleső ellazulás a langyos vízben. A fiúk korukat meghazudtoló 

lelkesedéssel csúszdáztak, valami nagyon motiválta őket.  

 Délután kellemesen elfáradva indultunk hazafelé. Zámolyon megálltunk egy finom vacsorára. Jól sikerült 

ez a kirándulás is. 

 Augusztus 27-én volt a községben a Rózsa-fesztivál, és a lecsófőző verseny. A főzés 15 órakor kezdődött, de 

a Klub tagjai már 14 órakor elfoglalták az Ivánka-kúria udvarán lévő két fa árnyékában a helyet. Fürge 

kezek vágták a hagymát, a paprikát, a kolbászt, a paradicsomot. Kezdésre letakarva voltak az asztalon a 

tálak. Nem a lecsóhoz kellett, de az elmaradhatatlan aprósütemények is előkerültek a táskákból. Később 

derült ki, hogy egy tál finom apró nokedlit is valaki az asztalra varázsolt. Egy óra múlva készen lett a lecsó, 

ami mindenkinek nagyon ízlett, és pillanatok alatt el is fogyott. Szakácsaink hagyományosan ügyesek 

voltak, dicséret illeti őket. 

 Szeptember 3-án, szombaton délelőtt nagy szeretettel fogadtunk testvértelepülésünk, Hetény nyugdíjas 

klubjának tagjai közül 21 főt. A találkozó előtt felosztottuk magunk között az elvégzendő feladatokat. 

Probléma a vendégfogadás helyszínével volt, mert a Kultúrház felújítása még nem készült el teljesen, és a 

vízellátás sem működött. 

 Ám csapatunk tagjainak leleményessége, és összefogása megoldotta a problémát, így a rendezvény mégis a 

Kultúrházban zajlott. A hetényiek megtekintették katolikus és református templomainkat, valamint a 

Gyűjteményes Házat is. Szerencsére szép meleg idő volt, így néhányan a tópartra is elsétáltak. A vacsora 

fénypontja Dori-Horváth Béla muzsikája volt. Sokan énekeltek, táncoltak, vendégeink este 10 óra tájban 

indultak haza egy jól sikerült baráti találkozó után.  

 Szeptember 19-én Gács János klubtagunk állított össze vetélkedőt a tagságnak. A kérdések több témakört 

érintettek. Így Pátka története, sport, gazdálkodási ismeretek is szóba kerültek. Emellett logikai és 

ügyességi feladatok is voltak. Jól éreztük magunkat ez alkalommal is. 

 Akik számára még nem ismert, neves írónk, Gárdonyi Géza kisgyermek korában rövid ideg Pátkán élt a 

Vak Bottyán tér 13. sz. házban. A ház falán ezt emléktábla hirdeti, és a Nyugdíjas Klub minden évben 

megemlékezik erről. Régen, amikor az Ivánka-kúriában iskola volt, az Úttörő Csapat, az Általános Iskola, a 

Művelődési Ház is Gárdonyi Géza nevét viselte. Ma a Nyugdíjas Klub és utca őrzi a nevét. 

 Szeretettel köszöntjük új klubtagunkat, Jakab Jánost. Várjuk közénk azokat a nyugdíjasokat, akik 

tevékenyen és szívesen részt vennének közösségi programjainkban és vállalt munkáinkban. 

 Szomorú esemény is történt klubunk életében, mert egyik alapító tagunk, Pobrányi György /Gyuri bácsi/ 

elhunyt, követve Zsófikát, feleségét. Nyugodjanak békében! 

Dr Mráz Jánosné 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 

Utolsó köszönet 

Kedves Doktor Úr, Emike, Hilda! 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Drága Édesapánk, Nagypapánk, Dédipapánk, Pobrányi György 
betegsége során nyújtott önzetlen segítségüket. 

A gyászoló Család 
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A PÁTKAI CSEMETEKERT ÓVODA HÍREI  

Bemutatkozás 

Szeretnék pár sorban bemutatkozni a kedves olvasóknak. 

Tiringer-Schneider Helga vagyok, az óvoda vezetője és egyik óvodapedagógusa. 

2001-ben a Vasvári Pál Gimnázium angol tagozatán érettségiztem, majd 

felvételt nyertem az ELTE Tanító-és Óvóképző Főiskolai Karára, ahol 

óvodapedagógus diplomát szereztem. Hogy miért pont óvó néni lettem? Amikor 

ezt kérdezik, nem tudok pontos választ adni, úgy szoktam megfogalmazni, 

hogy a pedagógus pálya megtalált engem. Nagymamám és édesanyám tanító, 

férjem tanár, így ez a gyermekszeretettel átitatott attitűd valószínűleg nagy 

hatást gyakorolt rám és belém ivódott. 

2004 nyarán megjelent a hírlapban egy cikk arról, hogy Pátkára sok fiatal 

költözik, új utcák nyíltak meg, ezért a megnövekvő gyermeklétszám miatt az 

óvoda szeretne bővülni. Ekkor kerestem meg Laborcáné Tatai Anikót, hogy 

szeretnék az óvodában dolgozni. Szerencsémre akadt még hely számomra. 

Nagyon kellemes impulzusok értek, a közvetlen kollégám, - akivel a kezdetektől 

egy csoportban dolgoztam- Dékány Mónika segített abban, hogy szakmailag 

fejlődhessek. 

2007-ben férjhez mentem és Lovasberényben építettünk magunknak fészket, ahová 2009-ben megszületett 

Tamara lányunk és 2012-ben Barnabás kisfiúnk. Ez idő alatt elvégeztem a Budapesti Műszaki Egyetem közoktatás 

vezetői szakát. Mivel óvodavezetőnk, Anikó nyugdíjba megy, az önkormányzat meghirdette az óvodavezetői állást, 

amit megpályáztam, és augusztus óta be is töltök. 

Hitvallásom, hogy a gyermekek akkor fejlődnek a legjobban, ha a környezet, amiben élnek, megteremti számukra a 

nyugodt, kiegyensúlyozott és biztonságot adó légkört. Fontos, hogy a gyerekek megtapasztalják a szabad játék 

okozta örömöt, az embertársa iránti tiszteletet, a példamutatás által közvetített viselkedés normákat. A kollégák és 

jómagam is azon dolgozunk, hogy a gyerekek jól érezzék magukat nálunk. 

Tisztelettel: Tiringer-Schneider Helga 
óvodavezető 

 

 

A PÁTKAI CSEMETEKERT ÓVODA GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY HÍREI  

A Pátkai Csemetekert Óvoda Gyermekeiért Alapítvány Hírei 

Az alapítvány kuratóriuma az alábbi határozatokat hozta 2016-os év második felében: 

1. Támogatta a pátkai Csemetekert Óvoda tárgyi eszközbeszerzését 

2. Kulturális program szervezése 

Támogatás: 

Az óvoda részére 350.000Ft értékben vásároltunk játékokat, étkészletet, takarítóeszközöket. 
Szeptemberben gyerekelőadást szerveztünk, ami a gyermekek részére ingyenes volt az előadás díját az alapítvány 
fizette ki. 
 

Bevételek: 
1. ALCOA gyár önkéntes munkaprogramjára pályázott alapítványunk. A programban önkéntes munkát 

szerveztünk (játszótéri eszközök festése), melynek résztvevői voltak: 

• Magán Mihály 

• Szanyi Balázs 
• Szanyi László 
• Kállai Ágnes 
• Laborcáné Tatai Anikó 

A pályázatnak köszönhetően 856.000Ft-ot kapott alapítványunk. Köszönöm a résztvevők munkáját!  
 
Az 1%-os adófelajánlásokból 265.000Ft-ot kaptunk. Köszönjük a felajánlásokat, jövőre is várjuk a támogatásokat! 
 

Laborcáné Tatai Anikó 
kuratóriumi elnök 
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PÁTKAI PÁNTLIKA TÁNCEGYESÜLET HÍREI 

A PÁNTLIKA TÁNCEGYÜTTES NYÁR VÉGI BESZÁMOLÓJA  

Az előző számban tervezett eseményekről számolnék be elsőként: 
Augusztus 20-án a hivatalos program zárásaként az Ivánka kávézó előtti 
teraszon előadtuk a Sárközi karikázó és a Nyírségi táncok című 
koreográfiákat. A fellépés után az esemény vendége, Tessely Zoltán 
országgyűlési képviselő külön gratulált a csoport tagjainak. Mint 
megtudtuk, ő is táncolt korábban. 
Augusztus 27., Rózsafesztivál: 
A verőfényes nyár végi napon 
sok kiváló program közepette 
csoportunk is előadta az 
alkalomra tervezett műsorát: a 
Sárközi karikázót, Nyírségi 
táncokat és Mátyusföldi 

táncokat. A közönségtől kapott szíves fogadtatás mindig bíztatóan hat a 

táncos kedvünkre, ez most sem volt másképp. 

Ezután a szüreti készülődés jegyében teltek a napjaink, melyre 
szeptember 10-én szombaton került sor. Az időjárásra most sem 
panaszkodhattunk, nyárias melegben kerültük meg a falut énekelve-
táncolva. Nem egészen az elképzelésünk szerint alakultak a körülmények, 
mert a lovaskocsik nem érkeztek meg, kivéve a bíróékat szállító hintót, melyet ezúton is köszönünk Gyene 
Lajosnak, illetve a hajtást Balaskó Jánosnak. Kocsik híján tehát először gyalogosan, majd többlovas, folyékony 
abrakkal táplált négykerekűekkel folytattuk utunkat. Jól esett a megállókban a kedves vendéglátás, reméljük, 
sikerült táncunkkal örömet szerezni nézőinknek. 
Köszönjük ezen kívül minden közreműködőnek, lovasoknak, rendőröknek, polgárőröknek a segítséget, Sági 
Lászlónak a harmonikaszót, Kelemen Józsefnek a szép fotókat.  

   

Sajnos a szüreti bált nem tudtuk megtartani, mivel a kultúrház nem készült el erre az időpontra. Ezért csupán zárt 
körben tartottunk egy kis bográcsozással egybekötött összejövetelt. 
A Pátkai Csata évfordulóján tartott szeptember 29-ei megemlékezésen is előadtuk a Mátyusföldi táncokat. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy - a tavalyi bírói párhoz hasonlóan - idén is sikerült a bíróékat megnyerni a 
csoportunkhoz való csatlakozásra. És azt is jó látni, ahogy a fiatalok egyre nagyobb kreativitással, odaadással 
járulnak hozzá a közös sikerekhez. Elmondhatjuk, hogy nem csak a tánc, hanem barátság is fűzi a csoport tagjait 
egymáshoz.  

Tervben van még ebben az évben egy bál rendezése, az építkezés befejezésének függvényében, illetve a szükséges 
engedély megnyerése esetén. 
Készülünk egy nagyszabású fellépésre, október 15-én az Iszkaszentgyörgyön megrendezett szüreti felvonulásra és 
azt követő kőszínházi műsorra, melyre több csoport is meghívást nyert. Igyekszünk a legjobb formába lendülni 

akkorra, hiszen szakértők előtt és kiváló előadók között kell helytállni.  
Reméljük, a következő számban terveink sikeres megvalósításáról tudunk majd beszámolni. 

Minden kedves olvasónak szép őszt, békés napokat kívánunk! 

Tisztelettel: Abonyiné Fekete Katalin 
művészeti vezető 
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PÁTKA ÉS A TERMÉSZET XIII. 

Készülődés a télre 

Mi a mérsékelt égövben megszoktuk, hogy néhány hónappal a strandolás után hóembert is építhetünk. Hiába a 

modern társadalom minden vívmánya, az ősz még ma is a készülődésről szól: befőzzük a gyümölcsöt, 

összegyűjtjük a diót, gondoskodunk tűzifáról, elővesszük a meleg ruhákat. A természetben is szigorú, szabályos 

menetrend zajlik ilyentájt. 

A legfeltűnőbb változás a vándormadarak elutazása. Általában egy kalap alá vesszük őket (elment a gólya, 

készülődnek a fecskék is...), pedig az egyes fajok vonulási módszerei között hatalmas különbségek vannak.  

A nagytestű madarak, így a gólya, a daru vagy a ragadozók hiába vonulnak el több ezer kilométerre, 

teljesítményüket nem csupán izomzatuknak köszönhetik: évmilliók óta tudatosan keresik azokat az útvonalakat, 

ahol a lehető legkevesebbet kell a víz fölött repülni, ott ugyanis nincsenek azok a forró légoszlopok, amiken 

felkeringhetnek. Nehéz elképzelni, de a Dél-Afrikában telelő, azaz évente tízezer kilométert repülő fehér gólya nem 

mer nekivágni a mindössze negyven kilométer széles Márvány-tengernek, inkább az alig kilométernyi Boszporuszt 

választja Isztambulnál. Itt néha tízezernyi gólya és rengeteg egyéb vándormadár torlódik össze, felejthetetlen 

látványt nyújtva a természet szerelmeseinek. Európából az Olaszország-Málta útvonalon és Spanyolországban a 

Gibraltári-szorosnál is át lehet jutni „takarékosan” a Földközi-tengeren. Afrikában aztán a nagyobb folyók völgye 

(pl. Nílus), a tavak, oázisok nyújtanak táplálékot, míg el nem érik a telelőhelyet.  

Az énekesmadarak ezzel szemben nem sokat teketóriáznak, hanem nekivágnak a legrövidebb útnak, és ha 

zsírtartalékaik kitartanak, akkor tengeren, sivatagon megállás nélkül képesek átrepülni. Ezek a zsírrétegek nem a 

hagyományos rovartáplálék révén képződnek. Augusztustól a bodzabokrokon nagy élet van, sok olyan madár 

eszeget rajta, amely csak az év ezen szakában fogyaszt növényi táplálékot. Ez a cukros étrend náluk nem 

egészségtelen elhízáshoz vezet, hanem az életbenmaradás záloga. 

November környékén a víztározó menti nyárfákon sok 

vetési varjú éjszakázik. Kevesen tudják, hogy ők nem a 

mi varjaink, valószínűleg egy sincs a 2-3000 példány 

közül, amelyik a Rovákja torkolata melletti 

erdőcskében fészkelne. A hazai állomány télen 

délebbre húzódik, a télen látott nagy csapatok lengyel, 

ukrán, orosz területen fészkelő varjak. Ugyanolyan 

találékonyak, mint magyar „kollégáik”: a szeméttelep, 

a késői szántás, de egy üresnek tűnő mező is ellátja 

őket táplálékkal.  

A legtöbb madár ugyanazt eszi egész évben. Ha ez 

folyamatosan rendelkezésre áll, akkor felesleges 

elvonulni. Ezért van nálunk folyamatosan a 

kisemlősökre vadászó egerészölyv, vörös vércse, erdei 

fülesbagoly, gyöngybagoly. A fák kérgét vizsgálgató 

harkályokat sem ijeszti meg a tél. Valamivel nehezebb 

a dolga a halevőknek; ha a vizek befagynak, a 

jégmadár, a szürke gém kénytelen délebbre 

vándorolni, vagy folyamatosan jégmentes helyeken 

tanyázni (zsilipek környéke, meleg vizű csatornák). 

A magevő énekesek is folyamatosan találnak eleséget: 

a két verébfaj, a zöldike, a tengelic nem vonul el.  

(Azt azonban ki kell emelni, hogy a fiókákat ők is rovarral etetik, azaz a régen a mezőgazdaság ellenségének 

kikiáltott veréb szorgosan gyéríti a gyümölcsfákat és a zöldségeket fenyegető rovarokat!) 

A hazai madárvilág nagy része nem fészkel nálunk, csupán tavasszal és ősszel átvonulnak. Van azonban néhány 

tucat madár, amelynek a vándorút során mi jelentjük a végállomást. Még az olykor keményebb magyar tél sem 

jelent nekik gondot, hiszen a költőhelyül szolgáló Észak-Európában telente méteres hótakaró borít be minden 

táplálékot. Néhányukat itt Pátka környékén is láthatjuk: ilyen a lucernatáblák és gyepek rágcsálóit fogyasztó 

gatyás ölyv és kékes rétihéja vagy az énekesekre villámgyorsan lecsapó kis sólyom. Nem minden télen érkeznek a 

bogyókat, fán maradó almát csipegető elegáns csonttollúak. Ha északon sok bogyó termett, nem szükséges ilyen 

messze elvándorolniuk. 

Vannak, akik előrelátóan bespájzolnak a nehéz napokra. A szajkó kedvence a tölgymakk, amit az avar alá rejt el. 

Ez a magyarázat, hogy miért bújik ki egy tölgymagonc ott is, ahol a közelben nincs tölgyfa. Aki pedig a 

legkülönfélébb helyeken kinövő diófák eredetére kíváncsi, kérdezze a varjakat... A csuszka a madáretetőről 

egyesével hordja a napraforgót, de nem eszi meg rögtön, hanem egy kéregrepedésbe, kis odúba eldugja. 

 

 

1. ábra: Ez a veréb nem volt elég életrevaló...  

A karvaly segít teljesíteni a Természet parancsát:  
csak a legrátermettebb egyedeknek van joguk 
továbbszaporodni. 
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Nagyon érdekes jelenség, ha a madár télen étrendet 

vált. A cinegék tavasztól őszig rovarokkal, hernyókkal 

táplálkoznak, télen azonban a zsíros, olajos magvakkal 

vagy állati eredetű zsírral fedezik energia-

szükségletüket. Így aztán a madáretetők legnépszerűbb 

látogatóiként köszönthetjük őket: ügyesen hintáznak a 

kifüggesztett dión, csipegetik a napraforgót, a faggyút, 

a szalonnabőrt.  

Egy településen télen mindig több az élelem, mint a 

szántókon vagy réteken. A folyamatosan újuló, 

emésztetlen magvakat rejtő trágyakazal, a 

baromfiudvarok etetői, a hómentesített utak szélei 

régóta segítik az itt telelő verebeket, a búbos pacsirtát, 

a varjúféléket. Télen az amúgy erdőkben fészkelő 

karvaly is felcsap városi vagy falusi madárnak, hiszen a 

madáretetők gazdag élelemforrásul szolgálnak számára. 

Kovács Gergely Károly 

 

 

 

HIRDETÉS 

 

 

 

2. ábra: A széncinege tavasztól őszig szorgosan gyéríti a 
kertekben és az erdőkben a rovarokat. Így aztán télen ne 
sajnáljuk tőle a cinkegolyót! 
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Az Ivánka család címere 

Az Ivánka családfa részlete  
(Forrás: Magyarország családai czimerekkel 1859. 

 

Ivánka Zsigmond 

PÁTKA TÖRTÉNELME 

 
Az Ivánka család – Pátka és Felsőszemeréd 

A Turcó vármegyei eredetű Ivánka család egyike a legrégebbi magyar családoknak, amely magát a Hunt Pázmán 

nemből származtatja. Az Ivánka név egy becéző forma, mely a Kán egyházi személynév Ivános változatának 

rövidüléséből és -ka becéző képzős származékából eredeztethető. A család első előneve Draskóci, amely elnevezés 

onnan ered, hogy a család a XIII. században települt meg a Turcó vármegyei Draskóc községben.  

A családi hagyomány szerint az első adománylevelet, mely a tatárjárásban 

elpusztult, II. András adta. Az Árpád-házi magyar király 1217-18-ban keresztes 

háborút vezetett a Szentföldre Jeruzsálem visszafoglalására az araboktól. 

Seregében volt hat magyar vitéz, az Erden nemzetségbeli Ivánch hat fia: György, 

János, Miklós, Ivánka, Jakab és Lőrinc. Az egyik – arabokkal vívott - 

ütközetben a király lovával, nehéz páncélzatban beleesett a Jordán folyóba, 

Ivánka kimentette őt a vízből, megmentette az életét. (Jakab és Lőrinc elesett a 

csatában.) A hősi tettéért II. András nemességet adományozott Ivánkának és 

testvéreinek hatalmas földbirtokkal Turcó vármegyében. Az ősapa az 

uralkodótól kapott birtokadományt a keresztes hadjárat emlékére Jordán-

földnek, a patakot Jordánnak, erdejét Cedrusnak és az általa alapított 

templomot Szent Ilona templomának nevezte el - mindezen helynevek mai 

napig fennmaradtak. Nemesi előnevét is akkor kapta: „draskóczi és jordánföldi” 

Ivánka család. A család címerében egy keresztes magyar vitéz áll zöld mezőn, 

mely mögött a Jordán vize folyik, egyik kezében jogart, másikban az ország 

almáját tartva, amik utalhatnak a Szentföldi királymentésre is. 

IV. Béla idejéből az Ivánka családdal kapcsolatban két birtokadományozási 

dokumentum is fennmaradt. Az 1300-as években a felvidéken elszaporodott 

birtoklevél hamisítások miatt, a király Bebek Imre országbírót bízta meg a 

birtokjogok felülvizsgálatával, így készült el 1391-ben a turóci és liptói regestrum, a turóci és a liptói nemesi 

birtokokról szóló oklevelekről készített összeállítás. 

Ezen okiratok szerint a birtokjogi vizsgáló 

törvényszéknek Tenk-nek fia György felmutatta IV. 

Béla királynak 1249-ben kelt adomány-levelét királyi 

nemesek fiainak Tamás, Máté és Bena részére 

Jordánföldén háromekényi földről. A második 

fennmaradt és jegyzett adománylevél szerint ugyancsak 

IV. Béla király 1262-ben Jordánföldén Ivánkának fia 

András részére kétekényi föld adományozásával 

megerősítette az Ivánka család nemességét. 

Az Ivánkák udvari szolgálatban lévén, ezt követően is 

több különböző birtokokat szereztek. Később a család 

egyik ága Abaújba származott el, a másik ága a múlt 

század végén Nógrád és Hont vármegyékbe vonult át s 

itt felvirágzott. Gróf Forgách Miklós, nyitrai főispán az 

1776-ban született I. Imrét összes jószágainak 

kormányzójává tette. Imre a kihalt Gedey-családból 

való Zsuzsannát vette nőül, így a Gedey-vagyon örökébe lépett s Hontban, Nógrádban, Pest megyében tetemes 

birtokokat szerzett és hagyott gyermekeire. Ekkor kerültek az Ivánkák Felsőszemerédre, ahol később szép 

mintagazdaságot építettek fel.  

I. Imrének második fiaként született László, akit felesége, Péchy Petronella két 

fiúval ajándékozott meg: Zsigmonddal 1817-ben, Imrével 1818-ban. 

Ivánka Zsigmond országgyűlési követ volt, a világosi 

fegyverletétel után Kossuth-tal Vidinbe menekült. 

Hazatérése után a Deák-pártban tevékenykedett. 

Felsőszemeréden élt és Hont vármegye közéletében 

mindvégig jelentős szerepet játszott, különösen a  

80-as években, a mikor a vármegye ellenzéki 

pártjának lelkes vezére volt. 

Ivánka Imre (III. Imre) 1846-ban a nádorhuszároknál 

szolgált főhadnagyként és dandársegédként.  

1848-ban csatlakozott az alakuló magyar 

nemzetőrséghez, ahol százados, majd július 1-jétől 

Batthyány miniszterelnök titkára lett. Augusztus  

17-én őrnaggyá és a dunáninneni nemzetőrség parancsnokává nevezték ki. 

A győztes pákozdi csatában (1848. szeptember 29-én) a jobbszárnyon harcolt. 

Később Jellasics egy sikertelen tárgyalás után fogságba ejtette.  
Az Ivánka-kereszt 
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Átraboskodta a szabadságharcot, de talán ennek köszönhető, hogy az 1849-es megtorlás után életben maradt és a 

kiegyezés korának jelentős közéleti személyiségévé vált. A Duna Gőzhajózási Társaság alapítója, az Északkeleti 

Vasúttársaság vezérigazgatója és a Magyar Vöröskereszt alapítója illetve gondnoka volt. 

Zsigmond fia László ügyvéd, országgyűlési képviselő és főrendi ház örökös tagja volt. 1882. május 6-án Móron 

feleségül vette Trauttenberg Mária Terézia grófnőt, s ezzel az egykori Hochburg uradalom – melyhez Pátka is 

tartozott - utolsó nemesi birtokosa lett. Ebből a frigyből három gyermekük született: Mária (1886), László (1888) és 

Géza (1889). 1916. december 30-án magyar bárói rangot kapott. 

A család tulajdonában lévő pátkai birtokot két fia kezelésére bízta, Lászlóé volt a sági külső rész, Gézáé pedig a 

belterület. László volt községünk első hősi halottja az I. világháború során, Galíciában halt hősi halált  

1914. augusztus 31-én. Elmékét őrzi a testvére által állított Ságihegyen lévő Sági-kereszt. Halálával Géza örökölte 

meg az egész 1334 katasztrális holdat kitevő birtoktestet. Géza 1917. március 22-én feleségül vette Kissennyei 

Klára bárónőt, két gyermekük született. 

Pátkán a mai napig áll a család rezidenciája, az Ivánka-kúria. Felsőszemeréden is volt az Ivánka családnak 

kúriája. A családtagok 1944-ig laktak ott. Ezt követően az épületet a felismerhetetlenségig átalakították, majd 

lebontották. Helyén ma iskola áll. 

1939-ben Pátka község testvérközségévé fogadta a Felsőszemeréd községet, erről és testvérközség részére készített 

országzászló átadásáról és felállításáról tudósít az MTI nemrégiben fellelt híre: 

 

  

Tisztelettel: Varga Géza. 

 

Az egykori Ivánka-kúria Felsőszemeréden 
(archív) 

Az országzászló 

Felsőszemeréden (archív) Összeállította: Gerencsér Attila 

REJTVÉNY 

Az 1900-as évek elején megjelenő Vasárnapi Újságból 
származik ez a képtalány. 

A megfejtők között jutalmat sorsolunk ki. 

A helyes megfejtéseket a  
Pátkai Polgármesteri Hivatalban várjuk. 

Határidő: 2016. október 30. 

A márciusi számunkban megjelent rejtvény megfejtése: 

SZIGETVÁRI VESZEDELEM 

Elsőként beküldte a jó megfejtést: SZATZKER ALIZ 
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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 

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 

 Báró kedvence (ÚJ!) (pizzaparadicsom, mozzarella, lilahagyma, bacon, szalámi, sonka, tükörtojás) ........... 1490.- Ft 

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

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

Marlenka, sütemények 

Burrito: .......................................................................................................................................................................... 950,- Ft 

Gyros tál ( 1350,- Ft ), és hamburger + hasábburgonya ( 850,- Ft ) menüben is kapható!  

Fagylalt kínáltunkat helyben találják. 

A kiszállításhoz üdítőt is kérhet! 

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

Családi, céges rendezvények lebonyolítását vállaljuk 30 főig! 

Rendelésedet +36/20-359-2136-os telefonszámon adhatod le:  

Keddtől - Csütörtökig és Vasárnap 19:30-ig 

Péntek - Szombaton 21:30-ig 

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! 

Góg-Air 2006 Kft. 

Tel.: +36/20-359-2136 

Újdonság! Báró kedvence pizza: 
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RECEPTSAROK 

Továbbra is várjuk kedvenceiket a patkaihirek@gmail.com címre vagy személyesen a Hivatalba. 

Sóskaleves sonkás krumpligombóccal 
Hozzávalók 

 50 dkg friss sóska 

 5 dkg füstölt szalonna 

 2 dl tejföl 

 1 liter alaplé 

 fokhagyma, vöröshagyma 

 füstölt sonka 

 3 db főtt krumpli 

 3 dkg parmezán 

 1 tojássárgája + 1 egész tojás 

 10 dkg liszt, só, cukor 

Elkészítés 
A felkockázott füstölt szalonnát zsírjára lepirítjuk, majd 
hozzáadjuk a felaprított hagymákat és megdinszteljük 

őket. Ha kész, felöntjük az alaplével és felforraljuk. A főtt 
krumplikat meghámozzuk és még melegen egy 
krumplinyomóval összetörjük, majd hagyjuk kihűlni. Ha 
kihűlt, beletesszük a tojássárgáját és az egész tojást, majd 
a lisztet és összedolgozzuk. Belereszeljük a parmezánt 
illetve egy csipet sóval még ízesítjük és ezeket is 
beledolgozzuk kézzel. A tészta egyik felébe belekeverjük a 
felkockázott sonkát, ha összeállt, diónyi golyókat 
formázunk belőle. A sóskaleveleket megmossuk, szárait 
lecsipkedjük és eltépkedve a forrásban lévő levesalapba 
tesszük. Kevés cukrot szórunk hozzá, s mikor a 
sóskalevelek összeestek, beletesszük a gombócokat is és 
készre főzzük. Tejföllel tálaljuk.  

  

Csirkemell palacsintabundában 
Hozzávalók 4 személyre: 

• 60 dkg csirkemellfilé 
• 10 dkg liszt 
• 2 dl olaj 
• 1,2 dl tej 
• 2 tojás  
• 2 gerezd fokhagyma 
• 1 teáskanál fűszersó 
• 1 kávéskanál sütőpor 
• bors 

Elkészítés: 
A bundához öntsd egy tálba a lisztet, vegyítsd a 
sütőporral, keverd hozzá a tojást és a tejet. Ízesítsd 
fűszersóval, borssal, nyomd hozzá a fokhagymát. 

Akkor jó a massza, ha homogén, és a sűrűsége a 
palacsintáéhoz hasonló. Sűríteni liszttel, hígítani 
pedig szénsavas vízzel vagy tejjel tudod. 
A csirkemellet mosd meg, vágd vékony szeletekre, és 
mártsd a palacsintatésztába. Rakd bő, forró olajba, 
és süsd mindkét oldalát aranybarnára. Közben 
csökkentsd a hőfokot, nehogy kívülről megégjen, a 
belseje pedig nyers maradjon. Arra is ügyelj, hogy 
amikor átfordítod, ne sérüljön a bunda. Ha leragad, 
lapáttal nyúlj alá. A kész húst szedd papírtörlőre, és 
csepegtesd le róla az olajat. 
 

Gerencsér Attila 
 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 
Idén már nyolcadik alkalommal került megrendezésre falunkban a Fejér Megyei Kettes Fogathajtó Bajnokság egyik 

fordulója. 

Ami nem jöhetett volna létre támogatók, segítők nélkül, akiknek ezúton szeretnénk köszönetet mondani. 

Az idei fogathajtó esemény rendezője a Pátkai Sportkör, szervezője a Pátkai Önkormányzat volt. 

Köszönet a támogatóinknak:  

Árpási Béla, Horog István, Kandi Szerelvény (Katonka Antal), Kendel Kft. (Kaszti Tamás), Paizs Fatelep (Paizs 

Eszter), Dobos János, Füri Béla, Füri János, Abonyi Géza, Corn-Agró Kft. (Rednágel Jenő), Szideropulosz Jorgosz, 

Dr. Mráz János, Zaka István, id Gyenei Lajos, Vicsacsán Pál, id. Magyaródi József, Bolla Ferenc, Buda Józsefné, 

Szabó Ferenc, Szabó László, Baráth Gábor, Zsiga Péter, Csete József, Osztotics Ferenc, Gyene Beatrix, Kovács 

István, Balogh Endre, Balaskó János, Balaskóné Mária, Gyenéné Dobos Ili, Lángi László, Végh Attila, Papp Tibor, 

Pappné Mária, Varga Zsolt, Füri József és Albrecht Attilának.  

Köszönettel és elismeréssel tartozunk a kiszolgáló személyzetnek: Nagyné Mayer Nelli, Baloghné Mayer Ilona, 

Kincsesné Mayer Piroska, Nagy Ivett, Vizsy Dávid, Balogh Blanka, Nagy Imre, Kincses János. 

Valamint a Pátkai Polgárőrségnek a rendezvény biztosításában teljesített szolgálatáért. 

Tisztelettel:  

Gyene Lajos 
 
 
 

A Pátkai Hírek következő száma várhatóan 2016 decemberében jelenik meg. A lapzárta tervezett időpontja:  

2016. november 21., hétfő. 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: Ferenczi Dóra. 
Szerkesztőség: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506, Mobil: 06-20-596-6869, Fax: (22) 580-509. 

Nyomdai generálkivitelező: Alphapress Nyomda És Reklám Ajándék 
Megjelenik 700 példányban. A kiadvány kereskedelmi forgalomban nem kapható. 
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Pátka - Felsőszemeréd 

Az elfeledett testvértelepülés 

  

Felsőszemeréd (szlovákul Horné Semerovce) egy 630 lakosú kis község 
Szlovákiában, a Nyitrai kerület Lévai járásában. A település a Selmec 
folyócska völgyében, az Ipolyságtól tíz kilométerre fekszik. A magyar 
határtól 12 km-re található, területe 10,09 km2. Pátkától távolsága 
közúton (Párkányon keresztül) 121 km. Felsőszemeréd a trianoni 
békeszerződésig a történelmi Magyarország Hont vármegyéjének 
Ipolysági járásához tartozott. Ma a község lakosságának 44%-a magyar 
származású, a többi lakos szlovák anyanyelvű.  
Pátka és Felsőszemeréd közötti történelmi eredetű a kapcsolat: az  

1800-as évek végén mindkét település nagybirtokosa volt az Ivánka-család (lásd Pátka történelme – Az Ivánka 

család cikkünket) és valószínűleg ez a kapocs is közrejátszott abban, hogy 1939-ben Pátka testvér-
településévé fogadta Felsőszemerédet. Az azóta eltelt viharos évtizedek alatt azonban ez a kapcsolat feledésbe 
merült és csak a nemrégiben fellelt levéltári archív MTI tudósításból tudunk a két község egykori baráti 

viszonyáról. Ez adta az ötletet (ötletgazda: Nagy Dániel polgármester), hogy 2016. szeptember 10-én, amikor 
is községünk képviselői meghívást kaptak a másik szlovákiai testvértelepülésünk, Hetény hagyományos 
falunapjára – az utazás során keressük fel az egykori testvértelepülést. 
Kora reggel indult a kis csapatunk az önkormányzat kisbuszával:  
Nagy Dániel polgármester, Buda József alpolgármester, Varga Géza képviselő, 
Német Lehel sofőrként és jómagam. 

A majd kétórás utazás után, 
megérkezésünkkor elsőként a helyi 
temetőt kerestük fel, ahol meg is 
találtuk a már említett cikkben is 
szereplő báró Ivánka Lászlónék 
(született báró Trauttenberg Mária 
Terézia) és unokájának Erzsébetnek 

(Ivánka Géza lányának) közös 
síremlékét. Ugyanitt a két világháború 
áldozatainak 1998-ban felavatott 
emlékművén megtaláltuk Ivánka 
Lászlónak, községünk I. világháborús 
hősi halottjának nevét is. 

Ezt követően felkerestük Pásztor Tamást (Tomáš Pásztor), Felsőszemeréd polgármesterét, aki szívélyesen 

fogadott bennünket és örömmel válaszolt kérdéseinkre. A rövid bemutatkozás után körbe is kalauzolta 
csapatunkat a kis faluban, megmutatva annak nevezetességeit. 
Megtekintettük az Ivánka-
család egykori kúriájának 
helyén álló iskolát, 
melynek falán az 1818-
ban itt született Ivánka 
Imrének emléktáblája is 
található. Nem marad-
hatott ki a futballpálya 
szemrevételezése sem, fel-
merült egy későbbi sport-
kapcsolat kialakítása is. 
Végül a település szélén található magaslati pontról madár-

távlatból is szemügyre vehettük a takaros települést.  
A kapcsolatfelvétel jól sikerült, meghívást kaptunk a hagyományosan megrendezett pörköltfőző versenyre is, 
amelyen szeptember 24-én 7 fős csapat képviselte Pátkát, új ismeretségeket kötve és lehetőséget keresve a 
baráti kapcsolatok kialakítására. Reméljük, hogy kijelenthető: Folytatása következik…  

 
Gerencsér Attila 


