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AUGUSZTUS 20. – SZENT ISTVÁN ÜNNEPE 

Szentek ünnepét általában haláluk időpontja, vagyis a keresztény hit szerint valódi születésnapjuk. Hiszen 
halálunk napján születünk újjá az örök életre. Első szent királyunkkal viszont picit más a helyzet. 

Sírás a magyarok, öröm az angyalok közt 

Nem tudjuk pontosan István születésének dátumát, 1038-ban 70. életéve 
körül járhatott, és már több mint négy évtizede kormányozta a magyar 
államot. Ebben az évben viszont, Hartvik püspök Szent István király 
legendája szerint komoly betegség uralkodott el rajta, teste elgyengült, már 
lábra sem tudott állni. Amikor láz lett úrrá rajta, nem volt kétséges a halál 
közeledte. 
A király összehívta a püspököket és palotájának világi nagyjait, elrendezte 
velük az ország dolgát, elhangzott szájából a híres felajánlás: 

„Ég királynője, e világ jeles újjászerzője, végső könyörgéseimben a 
szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a néppel s az urakkal 
a te oltalmadra bízom; nékik utolsó istenhozzádot mondva lelkemet 
kezedbe ajánlom.” 

Augusztus volt, közeledett Mária mennybemenetelének ünnepe, azaz a hónap 15. napja, és István azért 
könyörgött, hogy ezen a napon hagyhassa el a földi világot. Így is történt, 1038. augusztus 15-én “nagy sírás 
támadt övéi közt, nagy öröm az angyalok közt”. 

Nem tudták megnyitni a sírját 

Fehérváron temették el, az általa alapított bazilikában, az épület közepén fehér márványból faragott szarkofágban. 
Szentté avatását I. László király járta ki VII. Gergely pápánál, aki elrendelte: „emeljék fel azok testét, akik 
Pannóniában a hit magvát elvetették, és az országot a hit hirdetésével öntözték, hogy őket a legnagyobb tiszteletben 
tartsák és méltó tisztelettel illessék”. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy István sírját megbontják, testét pedig az 
oltárra emelik. 
A ceremónia megkezdésének kitűzött időpontja pedig augusztus 15. volt, Nagyboldogasszony napja, amely István 
idején a törvénylátó napok ideje volt, azaz minden évben ezen a napon ült össze a királyi tanács. Háromnapos 
böjtöt tartottak, de az István koporsóját fedő követ nem tudták elmozdítani: “bár szent testét három napig teljes 
erőből próbálták felemelni, semmi módon sem lehetett helyéről kimozdítani”. 

Krisztus meglátogatta népét 

Testvérviszály dúlt ugyanis ebben az időben László és unokatestvére, Salamon között, utóbbi épp fogságban 
sínylődött. Egy Karitas nevű bakonysomlyói apácával égi kinyilatkoztatás közölte, hogy mindaddig nem férhetnek 
hozzá a szent király testéhez, míg Salamon börtönben sínylődik – István az égből is megbocsátásra, békére intette 
a magyarokat. László így elengedte Salamont, majd háromnapos böjtöt rendelt. 
Mikor harmadnapon a szent maradványok átviteléhez kezdtek, oly könnyedén emelték fel a koporsóra nehezedő 
hatalmas követ, mintha súlya se lett volna. Véget ért hát a harmadnapi vecsernye, s mindenki várva várta az isteni 
irgalom jótéteményeit a boldog férfi érdemeiért; Krisztus nyomban meglátogatta népét, és mennyei csodajelek 
árasztották el a szentegyház térségét. 

Szent István Ünnepe 

István király testét 1083. augusztus 20-án emelték oltárra. László király augusztus 20-ára 
tette át a törvénylátó napokat, egyházi tiszteletét már az 1092-es szabolcsi zsinat előírta 
I. (Nagy) Lajos uralkodásától (1342-1382) kezdve egyházi ünnepként élt tovább e nap. 
István kultusza Európa-szerte elterjedt ugyan, de a királyt az egyetemes egyház nevében 
csak 1686-ban nyilvánította szentté XI. Ince pápa. 
A középkorban Szent Istvánt tekintették minden jog, minden szabadság kútfőjének, hozzá 
kapcsolták a koronázási ékszerek többségét.  
1771-ben XIV. Benedek pápa csökkentette az egyházi ünnepek számát, és a Szent István-
nap kimaradt az ünnepek sorából. Mária Terézia (1740-1780) ugyanakkor ismét elrendelte 
a Szent István-nap megtartását, sőt nemzeti ünnepként a naptárakba is felvétette. 
Az 1848-as szabadságharc leverése után hosszú ideig nem tarthatták meg az augusztus 20-ai nemzeti ünnepet, 
hiszen Szent István a független magyar állam szimbóluma volt. Először 1860-ban lehetett ismét megünnepelni ezt 
a napot, ami valóságos nemzeti tüntetéssé vált. 

A két világháború között az ünneplés kiegészült a Szent István-i (Trianon előtti) 
Magyarország visszaállítására való folyamatos emlékeztetéssel. Szent István az 
egységes Magyarország megtestesítője volt. 
A kommunista rendszer az ünnep vallási és nemzeti tartalmát nem vállalta, de teljes 
megszüntetését vagy jelentéktelenné süllyesztését sem látta célszerűnek, inkább 
tartalmilag változtatott rajta. Először az új kenyér ünnepének nevezték el  
augusztus 20-át, majd az új alkotmány hatályba lépését mint új - szocialista - 
államalapítást, 1949. augusztus 20-ára időzítették. 

Szent István ünnepének igazi rehabilitációja 1991-ben történt meg: az 1990-es első szabad választások nyomán 
létrejött Országgyűlés 1991. március 5-én a nemzeti ünnepek - március 15., augusztus 20., október 23. - közül 
Szent István napját nyilvánította a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepévé. Szent István neve mára 
összeforrt az európaisággal. 

Forrás: 24.hu ( Bihari Dániel) és mult-kor.hu Összeállította: Gerencsér Attila 
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A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYAIRÓL 

 
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete még 2017-ben rendeletet alkotott a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól, és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről. Az eltelt időben a gyakorlati tapasztalatok összegzésre 
kerültek, és a rendelet felülvizsgálata folyamatban van. Fontosnak tartottuk azonban, hogy a lakosságot érintő egy-két 
kérdésben a jelenlegi szabályokat bemutassuk. Mindenek előtt fontos tisztáznunk, hogy 2012 óta az Önkormányzatok 
szabálysértési hatóságként sem járhatnak el (pl. Csendháborítás esetén), ezért van az, hogy csak olyan rendeletet 
alkothat a Képviselő-testület, aminek elemeit a szabálysértési törvény, vagy egyéb magasabb szintű jogszabály nem 
tartalmazza. 
 
Néhány fontosabb szabályt azonban szükséges bemutatnunk: 

 
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az ingatlantulajdonos, ha a 
házszámtábla és helyrajzi szám tábla beszerzéséről, közterületről jól látható módon történő kihelyezéséről, 
szükség szerinti cseréjéről és pótlásáról nem gondoskodik. 

 
Ez azért fontos, mert a mentő, tűzoltó, a rendőr az önkormányzat sok esetben ez alapján tájékozódik. 

 
A temető használatával összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki 
többek közt a hulladékot, koszorút, virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen lerak, elhagy, vagy 
építési-bontási hulladékot, törmeléket elhagy. 
 
Nagyon nagy probléma, hogy a nagy mennyiségű sokszor háztartási szemetet a temető területére rakják le, költségben 

és látványban is borzasztó. 

 
Kerti hulladék égetésével kapcsolatos problémák miatt az égetés belterületen, szeptember 1. napjától május 30. napjáig 
hétfőn és pénteken végezhető el. A határidők kezdő- és utolsó napján az égetés engedélyezett. Zártkerti 
településrészeken szeptember 1. napjától május 30. napjáig pénteken és szombaton végezhető el. A határidők kezdő- és 
utolsó napján az égetés engedélyezett. A napi égetést 8-18 óra közötti időszakban lehet végezni. Ünnepnapokon az 
égetés tilos. 
 
Májustól szeptemberig a rendkívüli tűzveszély miatt nem engedélyezett a tűzgyújtás, egyedi engedélyt a 

Katasztrófavédelem (tűzoltóság) tud biztosítani. 

 
Zaj-és rezgésvédelemmel összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást 
követ el az, aki a községben zajjal járó építési, bontási tevékenységet 21.00 és 06.00 óra között végez, 
kivéve a közművek meghibásodásának javításából adódó, valamint a rendkívüli időjárás következtében 
szükségessé váló munkálatokat. A községben az ingatlanon zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajt 
keltő tevékenységet hétköznap és szombaton 21: 00 és 6:00 óra között, valamint vasárnap és 
ünnepnapon nem lehet végezni. Továbbá a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást 
követ el az, aki lakásán kívül rádió- és televízió közvetítést munkanapon 21: 00 és 7: 00 óra között végez. 

 
A fenti leírásból látható, hogy a községben - bár sokan félreértik- nem tilos a hétvégén dolgozni, vagy zöldterületet 

gondozni, ehhez azonban ismerni kell, hogy zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajt keltő tevékenységnek minősül a 

robbanómotor meghajtású bármilyen rendszerű fűnyíró eszköz, valamint a robbanómotor meghajtású egyéb eszköz 

(például: láncfűrész, sövényvágó, lombszívó, lombfúvó, ágdaráló) használata. Az elektromos fűnyírók, szegélyvágók, 

láncfűrészek használata és a kézi kaszák, sarlók, fűrészek használata nem tiltott. Egy kis odafigyeléssel lakótársaink 

nyugalmát is megőrizhetjük, és a kertünk is szép lehet. 

 

A fás szárú növények telepítésével kapcsolatosan fontos megjegyeznünk, hogy Pátka községben növények az alábbi 
távolságok figyelembe vételével telepíthetők: 

a) virág, hagyma esetén a telekhatártól számított 0,30 m, 
b) 2 m-nél magasabbra nem növő cserje, bokor, sövény, díszfa esetén a telekhatártól számított 1,50 m 
c) 3 m-nél magasabbra nem növő minden egyéb bokor és díszfa esetén a telekhatártól számított 3,00 m, 
d) 4 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs- és nem terebélyes díszfa esetén a telekhatártól számított 3,50 m, 
e) 4 m-nél magasabbra növő, terebélyes díszfa esetén a telekhatártól számított 5,00 m, 
f) az a)-e) bekezdésben fel nem sorolt gyümölcsfa, valamint fenyő esetén a telekhatártól számított 7,00 m, 
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g) dió és gesztenyefa esetén a telekhatártól számított 8,00 m. 
h) fás szárú növények telepítése esetén a telepítendő fa, cserje végleges magassága kisebb kell legyen a 
szomszédos ingatlan épületétől való telepítési távolságától 

 
Kúszó-kapaszkodó fás szárú növény csak saját tulajdonban lévő falra, fára, kerítésre futtatható fel. 
Élő sövény kerítésként, telekhatárra csak mindkét érintett ingatlan tulajdonosának írásos beleegyezésével telepíthető, 
annak gondozása is közös feladatuk. 
 
Meglévő növények esetében megfelelő gondozás révén biztosítani kell, hogy a növények 

a) a szomszédos kerítéshez, illetve épülethez ne érjenek hozzá, 
b) a szomszédos kerítés, illetve épület műszaki állapotát ne veszélyeztessék, 
c) a szomszédos kerítés, illetve épület időközönkénti karbantartásához, létesítéséhez kellő hely álljon  

rendelkezésre. 
 
Amennyiben a fa, cserje végleges magassága nagyobb, mint a szomszédos ingatlan épületétől való távolság a 
tulajdonos köteles a magasságot metszéssel a fás szárú növény és az épület közötti távolságra korlátozni. 
 
Közterületen fás szárú növényeket telepíteni csak engedéllyel lehet. Az engedélyt kérelemre a Zámolyi Közös 
Önkormányzati Hivatal Jegyzője adja ki. 
Közterületen őshonos, vagy környezetbe illő, környezetet tűrő fás szárú növényzet ültethető. Allergiát okozó fajta nem 
ültethető. 
Élő sövény kerítésként történő alkalmazása esetén az nem nyúlhat a telekhatáron túlra. 
A növényeket úgy kell telepíteni, hogy azok a közterület, illetve az utcafronton meg lévő, vagy tervezett járda 
használatát ne zavarják. 

A fás szárú növények legkisebb ültetési távolsága a járdaszélétől számítva 
a) lombos fa esetén 1,5 méter 
b) fenyők esetében 2,5 méter. 

Nagy Dániel 

polgármester 

 

 ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ 

Tájékoztató az elmúlt időszak kulturális eseményeiről 

Éljen Március 15. 

1848. március 15-ére emlékeztünk falunkban, a 170. évfordulóra. 
Az Emlékparkban rövid beszédet mondott Varga Géza képviselő, ezután koszorúzás következett: 
Az Önkormányzat, a FIDESZ, az MSZP és a Gárdonyi Géza Nyugdíjas klub képviselői helyezték el a megemlékezés 
virágait az emlékhelyen, majd egy ágyúlövéssel emlékeztünk az akkori forradalmárokra. 
A műsor az Ivánka kúria udvarán folytatódott. Ünnepi beszédet mondott Nagy Dániel Úr Polgármester. 
Majd rendhagyó módon, a forradalom eseményeit elevenítették fel a műsor szervezői. 

Petőfi Sándor a forradalmárokkal, jött a térre és elszavalta a Nemzeti Dalt a mi Petőfink - Magyaródi József 
volt!! -  csak gratulálni tudunk neki a szép szavalatért. 
A fiatalok elfoglalták a Landerer nyomdát, kinyomtatták a 12 pontot, amit az ünneplők között kiosztottak. 
A nép kiszabadította Táncsics Mihályt, akit hintón húztak be a közönség közé és ott felolvasta a 
12 pontot - Árky Zsolt, mint Táncsics.  

Szép műsorral ünnepeltek a Csemetekert óvódásai, a Református iskolások és a Pántlika táncosai.  
Köszönetemet fejezem ki az összes szereplőnek és azoknak is, akik segítettek a fenti mozzanatok, események 
lebonyolításában, a Polgárőrség és a Pántlika tánc csoport fiú tagjainak és akik közénk álltak szereplőknek 
Az 1848-as emlékműre felkerült a forradalom címere, amit készített és felszerelt Árky Zsolt. Köszönöm neki! 
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Recept: Vörösboros-gombás szarvasragu 
zsemlegombóccal  

Hozzávalók: 

1 kg szarvashús csont nélkül (lapocka, nyak, comb, oldalas, lábszár), 

25 dkg csiperkegomba, 3 db vöröshagyma 

4 gerezd fokhagyma, 2 szál sárgarépa, 

1 szál fehérrépa, 1 szelet zeller,  

2 db hegyes csípős paprika,  

1/2 kaliforniai paprika, chili paprika, 

3 db paradicsom, 3 db lilahagyma,  

2 db zsemle,30-35 dkg liszt, 2 db tojás, 

petrezselyemzöld, kakukkfű 

majoránna, rozmaring, babérlevél, olívaolaj, mustár, 

só, cukor, őrölt feketebors, őrölt piros paprika, borókabogyó 

vörösbor 

Elkészítése: Egy nagy serpenyőben olajon megdinsztelem a hagymát 
(egy keveset kiveszek, s egy tálba teszem), rárakom a húst, majd 
kicsit később a répát, zöldséget, zellert és a fűszereket. Rövid 
dinsztelés után feleresztem vízzel, s így főzöm, időnként 
megkavarom, ha szükséges, öntök még hozzá vizet. 

Közben elkészítem a gombócokat. A zsemléket szeletelem, kockára 
vágom, sütőben megpirítom, a hagymához adom, szórok rá lisztet, 
összekeverem. Ráütöm a 2 tojást, sózom, borsozom, beleteszem a 
felaprított petrezselymet, s jól összekeverem, szükség szerinti 
mennyiségű víz hozzáadásával egy jól formálható, de nem túl lágy 
masszát készítek. Vizes kézzel gombócokat formázok, a vágódeszkán 
pihentetem, hagyom, hogy egy kicsit szikkadjon. Majd egy nagyobb 
edényben forrásban lévő vízben megfőzöm.  

A lilahagymákat félbevágom, egy serpenyőbe helyezem, locsolok rá 
olívaolajat, sózom, borsozom, s sütőben mindkét oldalán megsütöm, 
a végén szórok rá cukrot, hogy karamellizálódjon.  

Amikor a szarvas már majdnem puha, hozzáadom a gombákat és a 
paradicsomokat, öntök bele bort, majd készre főzöm. 

Tálaláskor a tányérra teszek 1 db gombócot, 2 fél sült lilahagymát, s 
kanalazok rá bőségesen szarvasragut. Paradicsomszelettel díszítem. 

Április 28.  
Ezerjó Fakanálforgató  

 Borral Készülő Ételek Országos Főzőversenye

Április 28-án a "Pátkai fakanálforgatók" nevű 
csapattal részt vettünk a Móri országos 
főzőversenyen.  
Nagyon jó hangulatú verseny volt - csak a füst volt 
nagy, mivel az induló 46 csapat fával tüzelt.  
Csapatunk tagjai: Nánási László, Varga Géza, Jakab 
János, Nagy Zoltán, Bódogh Annamária, Nagy 
Katalin, Németh Lehel. 
Amit főztünk: Vörösboros-gombás szarvasragu  
zsemlegombóccal. Mi hat kilogramm szarvashúsból 
készítettük. 
Nagy keletje volt a főztünknek, sokan dicsérték, 
sorban álltak érte, alig jutott nekünk egy kis ragu. 
Az első három díjazott közt nem voltunk bent, de 
kaptunk ajándékokat és oklevelet. 
 

2018. Május 19. - Vereb vitéz napja 

Vereb Önkormányzat meghívására képviseltük a 
falunkat a Vereb vitéz napján. 
Részt vettünk az ünnepségen és koszorút 
helyeztünk el a vitéz sírjánál: 

• Buda József alpolgármester 
• Varga Géza képviselő 

Az ünnepséget követő rendezvényeken részt 
vettük,és ismerkedtünk a meghívott magyar törzsek 
képviselőivel. 

 

2018. Június 4. – Trianon 2018 

Pátka Község Önkormányzata megemlékezést tartott az 1920. június 4-én történt TRIANONI 
tragédia 98 éves évfordulója alkalmából.  
Június 4-én 16 órakor került sor a megemlékezésre a Fehérvári úton lévő kettős keresztnél. 
Megemlékező beszédet mondott Nagy Dániel Polgármester Úr. 
Varga Géza képviselő beszélt a következményekről és arról, hogy 2010 óta ez a nap az 
összetartozás napja is. 

Emlékeztetett arra, hogy bármerre is visz a sorsunk a nagy világba, ne feledjük el sohasem, hogy honnan jöttünk, 
honnan jöttek őseink és mindig nyújtsuk egymás felé a segítő kezeinket, mivel: 

"EGY VÉRBŐL VALÓK VAGYUNK!" mi magyarok. 

A  TRIANON emlékkeresztnél koszorút helyezett el: 
• Nagy Dániel Polgármester Úr 
• Varga Géza Képviselő 

 
Köszönöm szépen a megemlékezésen megjelent személyeknek a részvételt! 

"Magyar az akinek fáj Trianon!" 
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MEMENTÓ 

Német katonák kihantolása 

A Pátka, Gárdonyi utca 12. szám kertje egy el nem felejtett tragédia helyszíne volt 1945 januárjában a  
II. világháború vérzivatarában.  

Császár Lajos bácsi ’45 óta őrizte a tragédia emlékét, amiről 45 évig 
még beszélni sem lehetett, de ő nem feledte azokat a német 
katonákat, akiket a kertben lévő ágyúállásba lőttek bele az itt lévő 
orosz katonák, majd felrobbantották őket. 
Lajos bácsi elmondása szerint a mostani Kossuth utca 117. szám 
alatt laktak a Mónusék, ahol egy katonai kórház volt berendezve az 
oroszoknak és az ott lévő parancsnok barátja előző nap meghalt a 
Máriás majori harcokban. Miután oroszt tiszt értesült a barátja 
haláláról, az aznap fogságba esett 12 német katonát kikísérték a 
Császárék kertjébe és agyonlőtték őket az ágyúállásban, ezzel véve 
elégtételt. 

Az eseményt Mónusék látták és Lajos bácsiéknak elmesélték, ők pedig egy kis emléket állítottak a halott német 
katonáknak, de 2015-ig nem nagyon szóltak senkinek.  
2015.11.11-én 11. gyásznapon Nagy Dániel Polgármesternek és nekem - Varga Gézának - elmondta a történetet, 
mi fel is kerestük az udvarba lévő emléket és gyertyákat is gyújtottunk. 
Megígértük, hogy segítünk abban, hogy méltó helyre kerüljenek a katonák. Kétéves fáradozásunk nem járt 
eredménnyel, mivel székesfehérvári katonatemető megtelt, mások nem akartak foglalkozni vele. 
2018 februárjában az önkormányzat kapott egy telefonhívást, amelyben egy 
1944-ben lelőtt amerikai repülő után érdeklődtek, azzal a kéréssel, hogy 
segítsünk a lezuhanás helyét beazonosítani Pátka területén. 
A beazonosítás megtörtént – a következő újságban erről írok - majd 
megemlítettük az Úrnak, hogy van a falunkban egy német tömegsír, de 
senki nyújt támogatást, hogy a katonák méltó helyre kerülhessenek.  
A fentiek után a német követségen keresztül segítséget kaptunk és 2018. 
április 06-án Kohlrusz Gábor és Csata Zsolt honvéd zászlós a sírt feltárta, 
majd exhumálta a 12 katonát, akik közül 7 főnek megtalálták az 
azonosítóját is.  
A katonák hamvai méltó helyen, a Budaörsi Német Katonatemetőben lesznek elhelyezve.  
Köszönetemet fejezem ki Császár Lajos bácsinak, Császár Zoltánnak, Önkormányzatunknak a feltárásban való 
segítségért és Polgármesterünknek, hogy nem hagyta feledésbe merülni az elmondottakat.  

RUHE IN FRIEDEN - NYUGODJANAK BÉKÉBEN! 
 

2018. Június 30. 

I. Világháborús emlékmű újraavatás 

2018. június 30-án 15 órai kezdettel az I. Világháborús emlékmű felújítását követő újraavatásra került sor Pátka 
község főterén.  
Pátka község Önkormányzata pályázatot adott be az 1925-ben állított I. 
Világháborús emlékmű felújítására és a pályázat sikeres volt. „Az nem lehet, hogy 
annyi szív hiába onta vért " - Pátka hősei emlékezetünkben című felújítási 
beruházást a Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért 
Közalapítvány támogatta. 
A restaurálási munkákat Csontos Attila szobrászművész végezte. 
Rendezvényünk a katonai díszőrség bevonulásával kedődött, majd a Történelmi 
Vitézi Rend Fejér Megyei Székkapitányság  Zászlója után az ünnepség helyszínére 
vonultak a Vitézi rend tagjai, Páli Zoltán honvéd alezredes Úr, a 6. területvédelmi 
körzet parancsnoka, Nagy Dániel Pátka Polgármestere, Varga Géza képviselő, 
Dosztály Csaba jegyző, az Egyházak képviselői, Országh István református lelkész 
és Tallér Krisztián római katolikus plébános. 
Varga Géza köszöntötte a megjelent emlékező közönséget, és pár szóban elmesélte 
az emlékmű történetét. Ezt követően Nagy Dániel Polgármester emlékezett meg 
azokról az elesett pátkai lakosokról, akik a Galíciai, Szerb, Boszniai, Erdélyi, 
Doberdói, Isonzói fronton harcoltak és haltak hősi halált az I. világháború során. 
Majd Vitéz Hajdú Szabolcs törzskapitány is megemlékezett az elesett pátkai 
katonákról és Varga Géza elevenítette fel a kegyetlen harcokat a frontvonalakon.  
„Doberdói pokol” részlet egy ott harcoló katona naplójából: előadta Weigler Betina nagyon szívhez szólóan.  
Az egyházak képviselői megáldották az emlékművet. 
Koszorút helyezett el az emlékműnél: Nagy Dániel és Buda József az Önkormányzat részéről.  
Koszorút helyezett a Vitézi rend.  
Koszorút helyezett el a lakosság részéről: Dr Mráz János díszpolgár és Mádai Gyula díszpolgár 
A hősi halált halt 92 pátkai katona tiszteletére, ágyúdörgéssel és harangszóval emlékeztünk, majd a Himnusz 
eléneklése után véget ért az ünnepség.  
Az emlékművet Pátka község az I. Világháborúban elesett hőseink emlékére 1925-ben emelte. És most mi, az 
emlékező utódok, felújítattuk, hogy az emlékük tovább éljen településünkön és figyelmeztessen arra, hogy: 

SOHA TÖBBÉ HÁBORÚT! 
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Juniális 

Az első világháborús emlékmű átadása után az Ivánka kúria udvarán folytatódtak a JUNIÁLIS rendezvény 
programja. 

A halászléfőző versenyen 10 csapat indult, nagy lelkesedéssel főztek a csapatok.   
Első helyezést ért el  a Pátkai Sportkör csapata. 
Második helyezett:  Hetény község csapata (Szlovákia) 
Harmadik helyezett:  a Pátkai Gárdonyi Géza Nyugdíjas klub csapata. 

A zsűri tagjai voltak: Abonyi Géza, Góger Tamás, Nagy Imréné.  
A Verseny fő támogatói: 

• Úrfi Tamás a Fejér Megyei HOFESZ Ügyvezető elnöke  
• Roóth Tamás és családja 
• Pátka Község Önkormányzata  

KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST! 

16 órakor a gyerekek örömére érkezett egy tűzoltóautó a Székesfehérvári lánglovagoktól és a pátkai gyerekek meg 
lovagolhatták a járművet. Köszönet a Székesfehérvári Tűzoltó parancsnoknak, Benke Dávid tűzoltó őrnagy úrnak, 
hogy itt voltak Pátkán! 

A sátorban honfoglalási ruházat és fegyverzet, lószerszámok bemutatása zajlott - akik bemutatták és beöltöztek: 
Repka Norbert, Farkas Máté, Gálosi László, Varga Géza/Lovasberény/. Ritka és érdekes tárgyakat láthattunk az 
Árpád korból. Köszönjük a részvételt! 

A könyvtárban Szentgyörgyi Attila magyarok történetéről tartott előadást.  

A színpadon nagy sikert aratott a FANTÁZIA duett táncukkal és énekükkel, majd Jeges Károly játszott nótákat és 
slágereket. Fellépett a Pátkai Pántlika tánc egyesület gyermek és felnőtt csoportja.  

A fellépések szünetében fröccsivó versenyt rendeztük a felnőttek részére, a versengést Márkus Adrián nyerte. 
A versenyt Támogatta Góger Tamás. Köszönjük szépen! 

Barát Eszter Adrienn nyerte a IX. Fehérvári Versünnep döntőjét 
Székesfehérváron a Mennyből az angyal című Márai Sándor vers 
előadásával. Gratuláltunk neki a rendezvényen, ahol elszavalta a verset.  

Az Ivánka-kúria termeiben érdekes kiállításokat tekinthettek meg a 
látogatók: Lovasberényből porcelánfejű babakiállítás érkezett, Zaka 
Istvánné papírból készült fonott kosarak és virágok mutatott be, Gács 
János és Varga Géza makettokat állított ki és Takács Károlyné folt 
varrás kiállítása volt megcsodálható.  

A rendezvény ideje alatt 17:00-18:30 között pusztabusz járatok indultak a falu bejárásra-nézésre. A fogatos 
kirándulás nagy sikert aratott. Bocska Péter és családja támogatásával került erre sor, köszönjük! 

Köszönet a rendezvény támogatásáért, Barát Gábornak a főzésért, Frank Bélának a kenyér támogatásért, Papp 
Tibornak és Papp Tibornénak finom lángos sütésért! A rendezvényt támogatta még: Horog István vállalkozó, 
továbbá a ROYAL Limousine Kft. Budapest. 

21:30-kor utcabállal fejeztük be a JUNIÁLIS rendezvényt, játszott: Csögör Zsolt 

Köszönöm mindenkinek! 

 
 

 

Július 29. – 200 éves a Római Katolikus templom 

200 éve, 1818-ban szentelték fel a jelenlegi templomot, amely a régi templom 
helyén építették fel. Ennek az emlékére 2018. július 29-én 17 órakor Tallér 
Krisztián római katolikus plébános úr tartott ünnepi szentmisét, ezzel 
emlékezett a Pátkai egyház az évfordulóra. Majd a mise után a pátkai Bel Cantó 
kórus énekelt. Nagyon szépek voltak az énekek.  

Pátka község önkormányzata egy emléklappal ajándékozta meg a szent misén 
megjelent résztvevőket.  

 

Tisztelettel: Varga Géza 
Köznevelési és Kulturális Bizottság Elnöke 
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ISKOLAI HÍREK 

A Pátkai Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyara igen mozgalmasan telik. Intézményünk 
megbízott vezetője, Szebik Attila és pedagógusa, Szebik Ágnes elbúcsúzott intézményünktől, életük új fordulatot 
vett, elfogadták az Izlandba szóló meghívást és ott folytatják szolgálatukat. Köszönjük eddigi munkájukat és 
kívánjuk, Isten áldása sokáig kísérje kinti életüket és segítse terveik megvalósulását!  

Elmondhatjuk, ismét megtapasztaltuk Isten gondoskodását: a megújult tantestület 
rekordgyorsasággal összeállt. A presbitérium egyhangú döntéssel Dobos Beatrix tanítónőt, 
igazgatóhelyettest bízta meg augusztus 15-től megbízott igazgatóként az intézmény 
vezetésével. Tanítóként csatlakozott hozzánk Endresz Ilona és Varga Anikó, a zenetanár 
Nagy Tímea lesz. Megbízással dolgoznak az iskolában Menyhártné Gáspár Ildikó, Erdei-
Nagy Nóra, Magyarné Várbíró Zita, néptáncot Abonyiné Fekete Katalin tart, a 
rendszergazda Varga Zsolt lesz, a hittant továbbra is Tallér Krisztián oktatja római 

katolikus, Országh István református oldalról. Az adminisztrációban Polgár Ilona lesz segítségünkre, a külső rend 
megtartásában tovább is számolunk Ambruzs Mariann, Máhr Tiborné és Magánné Szanyi Renáta, valamint a 
férfiak, Zsombok Imre, Demény Ferenc, Lakatos László jelenlétével. Megújult lelkesedéssel, ötletekkel, tervekkel 
készülünk az új tanévre! 

A jövőről: a Fejér Megyei Kormányhivatal jóváhagyta engedélykérelmünket, hogy általános iskolánk felmenő 
rendszerben 8 osztályos iskolává bővüljön! Eszerint szeptember 1-től hivatalosan ismét 8 osztályos általános 
iskolája van Pátkának! A bővüléshez új iskolaépületre lesz szükségünk, a tervek készítése elindult és komoly 
bizalmunk van, hogy akár már a közeli jövőben megvalósulhasson a fejlesztés.  

Terveink szerint nemsokára megjelenik az egyházközség kiadványa, az Életjel, ahol részletek és további 
érdekességek találhatók az iskola életéről, de olvashatunk családi bölcsődéinkről, svájci testvérgyülekezeti 
látogatásról, az idősek közötti szolgálatról és természetesen a hitet is ébreszteni kívánjuk! Minden olvasó életére 
Isten áldását kívánjuk, szép nyarat! 

Országh István, lelkipásztor 

A tantestület bemutatkozása 

Dobos Beatrix vagyok. Tanítói diplomámat a győri Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Karán, 
tanító szakon, rajz-vizuális nevelés műveltségterületen szereztem. 
A Pátkai Református Általános Iskolában 2017 februárjában kerültem napközis nevelő munkakörbe, 
próbáltam arra törekedni, hogy tanítványaimnak az iskoláról ne csak a tanulás, hanem közösségi 
rendezvények, tartalmasan eltöltött szabadidős programok is eszükbe jussanak. 
2018 szeptemberétől egy új és nehéz feladat vár rám, mint intézményvezetőre. Szeretném elérni, hogy 
az iskola egy olyan hely legyen, ahova jó elmenni, barátokra lelni, és sok érdekeset megtanulni. 

Ugyanakkor meg kell szokni a gyerekeknek azt is, hogy vannak kötelességeik, melyeknek a teljesítése az ő feladatuk. 
 

Törökné Endresz Máriának hívnak, tanítói pályámat egy szép kis bakonyi faluban kezdtem. Később 
Székesfehérvárra költöztem és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában helyezkedtem el. Innen 
vonultam nyugdíjba, amikor 40 éves munkaviszonnyal erre lehetőségem nyílt. 
Mindig fontosnak tartottam a továbbképzést, önképzést. Az évek alatt több tanfolyamot végeztem, 
illetve másoddiplomát szereztem. A munkám során igyekeztem a tanultakat alkalmazni, felhasználni. 
/PL. néptánc pedagógusi végzettségemet a műsorok összeállításánál, gyermekvédelmi felelősként a 
hátrányos helyzetű gyermekekkel való célzott foglalkozásnál, fejlesztő pedagógusi végzettségemet a 

beilleszkedési magatartás zavarral küzdő gyermekekkel való foglalkozásnál kamatoztathattam. 
Mára nyugdíjas évem kezdetén megszakításokkal kb. 3 hónapot helyettesítettem Sárkeresztes Általános Iskolában, majd 
2014. január 6-tól Pátkán tanítok. A kezdeti nehézségek leküzdése kitartást, komoly elhívást követelt. A gyerekek iránti 
szeretetem, a hivatásomban való hitem segített abban, hogy minden igyekezetemmel azon legyek, hogy kialakulhasson egy 
olyan iskola, ahova a szülők jó szívvel, bizalommal adják gyermekeiket, a tanulók pedig megfelelő szintű oktatásban 
részesüljenek. Egy gyermek édesanyjaként magam is tapasztaltam milyen nagy felelősség hárul ránk az oktató, nevelő 
munkánk során. Az előttünk álló tanévhez az indiai költő Tagore sorait idézném:  

„Aludtam, és azt álmodtam: az élet öröm. Felébredtem, és azt láttam: az élet kötelesség. Dolgoztam, és azt láttam: a 

kötelesség öröm.” 

 
Endresz Ilonának hívnak, az iskola személyi feltételeiben bekövetkezett változások miatt Ország 
István tiszteletes úr megkeresésére vállaltam tanítói feladatot, Pátkán a Református Általános és 
Művészeti Iskolában a 2018/19-es tanévre. 
A pedagógusi pályám Zircen óvodában kezdtem, majd Dégen, az akkor ott működő nevelőotthonban 
kerültem nevelő, tanítói státuszba. Később Székesfehérváron tanítottam, a Petőfi Sándor Általános 
Iskolában, majd a Szénatéri Általános Iskolában, amely név alatt összevonásra került a Május 1 téri 
Iskolával. Innen mentem nyugdíjba. A Pátkai Református Iskola eddigi tevékenységét módomban állt a 

kezdeti időszaktól figyelemmel kísérni. Az iskola további megszilárdításához, a szülők bizalmának elnyeréséhez remélem 
az elkövetkező tanévben nekem is sikerül a munkámmal hozzájárulni. 

„A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni és szabadságban kell elbocsátani.” írja Rudolf Steiner. 
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Varga Anikónak hívnak. 1976-ban születtem Budapesten. Már egészen fiatalon megfogalmazódott 
bennem a tanítás vágya, a közösségteremtés, az értékek létrehozása és azok megtartása. Életem során, 
bár a helyszínek változtak, a célom megmaradt. Mindvégig törekedtem az élménypedagógiára, 
tanítványaim képességeinek kibontakoztatására, személyiségük fejlesztésére. Tanítói diplomámat 
Győrben, tanári végzettségemet Egerben szereztem meg, kiváló minősítéssel. 2006-ban költöztünk 
családommal Pátkára, s még ebben az évben átvettem a Pátka Gyermekeiért Egyesület vezetését. 2010-
től közel nyolc éven át Székesfehérváron dolgoztam, mint rajztanár. A felkérésnek eleget téve, a 

2018/2019-es tanévtől kezdve a pátkai Reményik Sándor Általános Iskolában folytatom nevelői munkámat és a művészeti 
képzést, a képzőművészet ágain belül. Elveimhez hűen segíteni szeretném a pátkai gyermekeket és családjaikat mindabban, 
amiben együtt tehetünk csak, hogy lélekben és tudásban is kiegyensúlyozott felnőttekké váljanak, akik nemcsak 
lakhelyként tekintenek falunkra, hanem jövőjüket is itt képzelik el.  
 

Nagy Tímea Ibolya zongoratanár vagyok. Születésemtől kezdve Pátkán élek. Általános iskolai 
tanulmányaimat Székesfehérváron a Kodály Zoltán Ének- Zenei Általános Iskolában végeztem, 
alapfokú zenei tanulmányaimat zongora tanszakon a székesfehérvári Hermann László Zeneiskolában 
kezdtem. A veszprémi Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskolában érettségiztem, majd a 
debreceni Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Konzervatóriumában zongoratanári és kamaraművészi 
diplomát szereztem. Tanulmányaim végeztével a székesfehérvári Hermann László zeneiskolában 
tanítottam első gyermekem megszületéséig. 
A pátkai Bel Canto kórust az 1999-es megalakulásától fogva kisebb megszakításokkal vezetem.  

Országh István lelkipásztor megkeresésére vállaltam a következő tanévtől a Református Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskolában a zeneoktatást.  
Vallom, hogy a zenetanulás a beszédben, az olvasásban, az idegen nyelvek tanulásában, és a logikus gondolkodás 
kialakulásában is segít. Fejleszti a gyermek kreativitását, szépérzékét, bepillantást enged más kultúrák világába. A 
rendszeres muzsikálás elősegíti más tantárgyak tanulásának sikerességét is. Mindezen pozitív hatások mellett a 
zongoratanítás során célom a zeneértő, zeneszerető gyermekek nevelése, a hangszerkezelés elsajátításának elősegítése és a 
zongorázás, mint örömforrás kialakítása, tanítása. 

 

ÓVODAI HÍREK 

A március 15-i falu ünnepélyen a nagycsoportos kis óvodások is tiszteletüket tették. A gyermekek huszáros, 
katonás dalokkal és versekkel készültek aznapra. A haza szeretetére nevelés, a közösségi érzés fejlesztése fontos 
óvodai életünkben, ezért „házon belül” is készültünk erre a jeles napra. Kokárdát festettünk, magyar zászlót és 
huszárcsákót készítettünk. 

Márciusban a húsvéti időszak következett. Húsvét napján egyik ovis kisgyermekünk szülei és testvérei elhozták 
házi kedvencüket, egy nyuszit. A gyerekek táncoltak és énekeltek a kis tapsifülesnek, aki hálából megengedte, 
hogy megsimogassák. 

Az édesanyákat felköszöntöttük idén is anyák napja alkalmából. A gyermekek műsorral hálálták meg édesanyjuk 
és nagymamáik féltő-óvó szeretetteljes gondoskodását. A nagycsoportos óvodások a nyugdíjas klub tagjainak 
tartottak megemlékezést ebből az alkalomból. A műsor után közösen majszolták a vendéglátók által készített 
finomságokat. 

A gyermeknapon hatalmas traktor állt be az óvoda udvarába. A fiúk és lányok egyaránt tátott szájjal figyelték a 
járművet, melybe beülhettek, forgathatták a kormányt és dudálhattak. Az óvodába járó gyermekek szülei 
palacsintával, zsíros kenyérrel, rágcsálni valóval és üdítővel készültek a gyerekeknek. Az óvó nénik csillámtetkóval, 
buborékfújással, kézműveskedéssel és közösségépítő játékokkal szórakoztatták a gyermekeket, melyhez az óvoda 
alapítványa biztosította az eszközöket. Köszönjük mindenkinek, aki jelenlétével megtisztelt minket és segített 
nekünk, szuper nap volt! 

Májusban a nagy és középső csoportos gyerekek felpattantak 
a buszra majd Fehérváron vonatra szálltak. Agárdtól hajóval 
mentek tovább a Szúnyog-szigetig, ahol egy nagyot játszottak. 
Hazafelé megtekintették Miskahuszárt. A kiscsoportosok 
ellátogattak Pásztor Józsefék udvarába, ahol megnéztük az 
ott élő állatokat. Kis ovisunk apukája Kovács Gergely a tópart 
körül élő állat-és növényvilággal ismertette meg a kíváncsi 
lurkókat. Köszönjük a vendéglátóinknak és a kísérőnknek, 
hogy élményekkel gazdagabban térhettünk haza a túráról! 

Az óvó nénik rendhagyó „oviban alvós estét” rendeztek a 
ballagó gyermekeknek. Nagyon izgalmas volt az este: a 
sötétben játszottak, kincset kerestek, zseblámpáztak, majd a játék mozijegyekkel beléphettek az Ovi Cinema City-
be, ahol a mozifilm mellé még pattogatott kukorica is járt. Ezt a napot annyira élvezték a gyerekek és óvó nénik, 
hogy hagyományt szeretnénk teremteni belőle. A fentiekből kitűnik, hogy a mindennapi óvodai feladatok mellett 
mennyi plusz programban vettek részt a gyerekek, ezzel is színesítve a mindennapjaikat. A projektek 
megvalósuláshoz elengedhetetlen volt a szülői segítség és az óvodai dolgozók lelkes és áldozatkész hozzáállása. Ezt 
a sok jót még egyszer megköszönve szeretnék kellemes nyarat kívánni mindenkinek!  

Tiringer-Schneider Helga 
óvodavezető 
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NYUGDÍJAS KLUB HÍREI 

A Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub Hírei 

• Márciusi találkozásunk a hölgyek köszöntésével kezdődött, majd egy érdekes vetélkedőt tartott nekünk 
Hajnáczkiné Editke. Környezetünk védelmével kapcsolatosak voltak az érdekes kérdések.  

• Március 15-én, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulójára szervezett ünnepségen sok 
tagunk vett részt, élvezve az újszerű műsort. 

• Március 26-án vendégünk volt Rednágel úr és körzeti megbízottunk, Balog Márk Gábor. Rednágel úr érdekesen 
beszélt nekünk a gazdaságáról, a modern mezőgazdasági gépekről, a korszerű földművelésről. 
Rendőrünk a pontos segélyhívásokra hívta fel a figyelmet, valamint a "trükkös" betörésekről és autólopásokról 
adott érdekes tájékoztatást. 
Köszönjük nekik! 

• Április hónap a szokásos húsvéti locsolkodással indult, majd a következő alkalommal csapatunk két részre 
oszlott, a férfiak derekas, kemény munkával rendbe tették az Ivánka kereszt környékét, ezalatt a hölgyek 
megfőzték a finom pusztapörköltet. Mindnyájan fáradtan, de nagyon vidáman fogyasztottuk el a jól 
megérdemelt ebédet, jóízű beszélgetések kíséretében. 

• Május elején élvezhettük a nagycsoportos óvodások anyák napi köszöntő műsorát. Köszönjük a gyerekek szép 
produkcióját és Mónika óvónéni felkészítését. A színvonalas műsor után Jakab János 75. születésnapját 
ünnepeltük, aki kedves feleségével együtt ismét kitett magáért a megvendégelést illetően. Ezúton is kívánunk 
neki még sok-sok boldog szülinapot és jó egészséget! 

• Május 22-én szokásos traktoros kirándulásunk az Ingókövekhez vezetett. Csapatunk megmutatta, hogy jól bírja 
a megpróbáltatásokat. Többen nem jártak még ezen a látványos helyen. A Velencei-hegység Magyarország 
egyetlen olyan gránit alapkőzetű területe, ahol a kőzet közvetlenül a felszínen látható. Ezek a kb. 350 millió 
éves ingókövek sajátos alakzatban láthatóak, némelyike csupán az élével támaszkodik, olyan érzetet keltve 
bennünk, mintha rögtön eldőlne. A helyiek gyapjúzsákokként emlegetik a sziklákat. Aki még nem járt itt, annak 
ajánlok egy kirándulást ezekhez a csodákhoz! 

• A könyvtár vendége volt Varró Ferenc, aki a csalai kastély múltjáról és jelenéről írt könyvét mutatta be és 
dedikálta. Van-e olyan ember, aki Fehérvárról jövet, minden alkalommal ne csodálná meg ezt a romjaiban is 
gyönyörű épületet? Jobb sorsot érdemelne! Mindenkinek ajánlom a szerző érdekes, emberközeli könyvét.  

• Június 4-én megemlékezésen vettünk részt a kettős keresztnél. 98 éve Trianonban írták alá az I. világháborút 
lezáró " békeszerződést ", melynek értelmében országunk területének 2/3-át csatolták el tőlünk és mintegy  
3,3 millió magyar ember rekedt kívül az új magyar állam határain. 2010-ben az országgyűlés törvénybe foglalta, 
hogy ez a nap a Nemzeti Összetartozás Napja. 
Karinthy Frigyes írta: Levél kisfiamnak (1921) 

"Valamikor hallani fogsz majd az életnek egy fájdalmas csodájáról - arról, hogy kinek levágták a kezét és a 
lábát, sokáig érzi még sajogni az ujjakat, amik nincsenek. Ha ezt hallod majd: Kolozsvár, és ezt: Erdély, és 
ezt: Kárpátok- meg fogod tudni, mire gondoltam." 

• Az ünnepség után örvendetes esemény következett, 11 új tagot vettünk föl szervezetünkbe, akik ugyanolyan 
aktívan kapcsolódtak be a klub életébe, ahogy azt a törzstagoktól látták. Nagyon örülünk új barátainknak, 
kívánjuk, hogy érezzék jól magukat, és sok évet tölthessünk együtt! 

• Július elején - már mondhatjuk, szokás szerint- ismét a Gyenei házaspár vendégszeretetét élveztük, akik a 
pincéjüknél egy nagyon finom gulyással vendégeltek meg bennünket. Köszönjük ezt a szép gesztust, amellyel 
évről-évre kedveskednek nekünk! 

• Legutóbbi klubnapunkon megbeszéltük a hetényi testvértelepülésről augusztus végén hozzánk látogató 
vendégeink fogadását és a nap programját, valamint oszlopos tagunkat, - Gézát - köszöntöttük születésnapja 
alkalmából. Kívánunk neki is még sok boldog ünnepnapot! 

A klub életéről a Facebookon rendszeresen jelentet meg remek képeket örök fotósunk Kőrösi András. Köszönjük 
neki! 

                                                                                  Benke Dénesné 
 

OLVASÓI LEVÉL 

Nyugdíjas 

Május 10-én dolgozott utoljára... Mit érzett, amikor utoljára ment tele táskával a faluban? Nem tudom. A postánál 
huszonnyolc évet töltött el. Óriási idő! Télen és nyáron, esőben és hóban, ha fújt, ha hétágra sütött a nap itt, akkor 
is mennie kellett. Mert nincs mese: várjuk a leveleket, újságokat, s kevésbé ugyan, de a csekkeket is. És ő ment. 
Rendíthetetlenül ment, mindig pontosan, precízen, emberi alázattal. Dolgozott, s munkája ennek a kis falunak 
szerves része volt. Bizonyára sok emlékezetes sztori kísérte napjait, és sok megható pillanat. Ki tudja, mennyi 
kilométert tett bele kerékpárjaiba. Ica, fontos része voltál a mindennapoknak, és maradsz is. Az élet néha 
megjutalmazza azokat, kik sokat tesznek másokért, halkan, csendben, csak dolgoznak, végzik, jól végzik a 
dolgukat. Te ilyen voltál. Biztos vagyok benne, hogy aktív nyugdíjas leszel. Ehhez kívánok jó egészséget, és sok 
boldogságot! Mindent köszönünk! 

Pátka, 2018. május 10. 

Hollósi Dezső 



11. oldal PÁTKAI HÍREK  2018. augusztus 

OLVASÓI LEVELEK 

Zártkert és a kommunális adó 

Már az elején tisztázni szeretném, hogy tisztában vagyok magának a „kommunális adónak” a fogalmával. Értem azt 
is, hogy az önkormányzatnak ez egy, a bevételi lehetőségei közül. 
Végig rágtam előröl és hátulról, hogy érdemes-e ezzel a témával foglalkozni, vagy csak szorítsam össze a fogam, és 
fizessem be az adót. Amin kicsit elgondolkodtam, hogy vajon mit is kapok én az önkormányzattól, hogy ráhúzzam, 
ezért fizetem be. 
A földet?! Azért én már az illetéket leróttam, annak idején, amikor megvettem a házam. 
Fejlesztést?! Milyen fejlesztést kap a zártkertben élő? 
Utat? Azt biztosan nem, bár a faluban volt némi foltozgatás. Pedig én is hozzájárulok a gépjárműadómmal és 
üzemanyag adóival. 
Szennyvizet? Azt csak a faluban kaptak, természetesen miután befizettek nem kevés összeget pluszban. 
Gázról ne is álmodjunk… 
Akkor most, mint az önkormányzat által elfeledett és elhanyagolt területen lévő lakás tulajdonosa megkérdezem, 
mire is fizetem a kommunális adót? Arra, hogy van egy házam, ahol élek és amit én tartok fent? Aminek a 
megközelítése évente legalább egyszer a futóművek javításába kerül? Arra, hogy a szennyvíz általam elszállításra, 
mások által az utcára kerül? Arra, hogy a gázom másfélszer annyiban van, mint a faluban? 
Biztos, hogy erkölcsileg helyes kiróni egy ilyen jellegű adót, olyanokra, akiket a „tisztelt” Önkormányzat le sem 
sz@r és ezt az évenkénti egyszeri gyűlésen meg is magyaráz? 
 

Pátkai Hírek, avagy a cenzúrázott olvasói levelek 

Nem könnyű 2000 szóba belesűríteni mindazt, ami miatt az ember „tollat ragad”, főleg ha azt is figyelembe 
vesszük, hogy a megfogalmazásnál vigyázni kell arra, nehogy a vezetőinket, „csatolmányaikat” és érdekeiket 
megsértsük. Néha jobb is lenne hallgatni, de olyan dolgok történnek, ami mellett nem igazán lehet elmenni. 

Mint az előző irományomban megírtam, (ami természetesen nem került bele a fent nevezett lapba) (Szerkesztői 
megjegyzés: a cikk szerkesztőségbe történő beérkezése óta nem jelent meg újság), jómagam zártkerti övezetben élő, 
BEJEGYZETT PÁTKAI LAKOS vagyok. Igaz, csak lakcímkártyailag és adózás szempontjából, mert a többi lakost 
megillető jogokkal és járandóságokkal nem rendelkezem. Többek közt a postai ellátás csak heti 2 nap jár, nem jár 
szennyvízelvezetés, sem gáz, sem normális út…stb. 
A közelmúltban volt egy „meghallgatás”, bár én inkább csak „kifogáskereső- magyarázkodásnak” nevezném. A 
kedves vezetőink azt hiszik, hogy a zártkerti lakosok 8 általánossal sem rendelkeznek, így bármit be lehet nekik 
adni. 
Élő példaként az utak állapotára történt panaszok félresöprése megy profizmussal. A George Orwell 1984 című 
művében alkalmazott megvezetést meghazudtoló magyarázatok jönnek kapásból az út minőségének problémáira. 
(a teljesség igénye nélkül: Út szélesség, pénzhiány, hadi út, pályáztatás, Széchenyi terv, …stb) Okosan felvetették, 
hogy bizonyos pénzösszeg befizetésével 5 év alatt TALÁN lehetne javítani az utak minőségét. Kedves Vezetők! Az 
elmúlt évtized során az autóm futóművének javítására fordított összeg nem egy, de több lakos több éves díját is 
kitenné. Értem én, hogy fontos a falu által fenntartott bordó kisbusszal kenyérért elugrani a kisboltba (mert 
akárhányszor várom a buszt, ezt látom), vagy foltozgatni a Petőfi utat…stb, de azért arra kíváncsi lennék, hogy az 
általam adókban befizetett pénzösszegek, miért nem kerülnek felhasználásra az általam használt területek 
fejlesztésére, vagy ha ez nem megoldható, miért fizetek a falu fejlesztésére adót, mikor azt a büdös életben nem 
fogom ”élvezni”? 
Ha már Pátkai lakosnak és adózónak számítok (papíron, lásd fent), akkor miért bánnak velem diszkriminatív 
módon. Miért kell tengelyig elmerülnöm a sárban? Miért kétszer jár csak a posta. És miért van több joga egy 
faluban lakó, az adózást elkerülő hajléktalannak, mint nekem? 
Miért kell parasztvakítást játszani a zártkerti lakosokkal? Ja, csak nem jön a választás? 
Gondolom, ez az iromány sem jelenik meg a Pátkai (polgármesteri) cenzúrázott Hírekben. Miért is jelenne, hiszen a 
zártkerti problémák a zártkertieket érinti, nem a falut. 

Weöres Hunor 

Válasz az olvasói levélre 
Kedves Hunor! 
Engedje meg, hogy ez úton megragadjam a lehetőséget rövid válaszadásra az Ön által felvetett kérdésekre. Az 
Önkormányzat sajnos - ahogy minden más település - rákényszerül arra, hogy állami bevételeit adóbevételekkel egészítse 
ki, melynek célja az, hogy a közfeladatok zökkenőmentes ellátása biztosítható legyen. Ezek a közfeladatok igen széles 
körben igénylik a közösség helytállását, így adóbevételekből egészítjük ki az óvoda, a hivatal, az orvosi rendelő, a szociális 
rendszer, a művelődési ház, a sport, a könyvtár biztosításához és a fejlesztések megvalósításához kapott állami 
támogatásokat. Sőt az Ön írását is ebből a bevételből olvashatják a lakosok. Sajnos azonban ez sem elegendő mindenre. 
Az Ön által „megvezetésként” felvázolt sorok köz olvasható összefogás az utak, vagy a közművek érdekében egyébként 
nagyon jól bevált az elmúlt évtizedek során. A belterületen élőknek ezzel az összefogással és pénz befizetéssel sikerült 
megoldani a víz, szennyvíz, telefon, gáz közmű kérdését, és még a kábeltévéért is kellett fizetni azoknak, akik az építéskor 
beszálltak a hálózatba (sőt érdekességként említem, hogy nemrégiben kezembe került az előttünk álló utcai villanyoszlop 
számlája, még azt is nagynéném fizette). Én csak hálával tartozom a szüleim generációjának - és gondolkodásuknak -, akik 
ennek nagy részében úttörő szerepet vállaltak, és bíztatok mindenkit, az előttünk álló példák sora ösztönözze Önöket az 
összefogásra.  

Nagy Dániel 
polgármester 
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OLVASÓI LEVELEK 

Pátka - ahogy én látom 

Jó hírrel kezdem: talán lesz nyolcosztályos iskola Pátkán! Legalábbis erről szólnak a hírek. Kíváncsi lennék, 
hányan íratják be gyermekeiket ide Pátkára? Hiszen itt a lehetőség. Vajon vannak még lokálpatrióták falunkban? 
Vannak hírek arról, hogy a ravatalozót a református egyház fejezi be. Érdekes. Hogyan, miből? És akkor mi lesz a 
régivel? Vagy kettő lesz? 
A bekötőút szinte járhatatlan. Két éve ígéretek voltak arra, hogy majd 2018-ban megújul. Hát már ott vagyunk... és 
várunk, várunk. 
Húsvétkor sétáltunk egy nagyot a tónál. Újra meggyőződtem arról, milyen csodás környezetben élünk. És mennyire 
nem használjuk ki. Pedig a turisztika lehet ennek a településnek a jövője. Kerékpárút, horgászturizmus stb. 
Valami talán megmozdult, de nagy a lemaradás. Persze ha vannak fejlődésre utaló jelek, hírek, arról jó is lenne 
hallani! 
Választottunk. Mint demokrata, elfogadom a többség döntését. S csak bizakodok, hogy változás lesz, lesz változás. 
Emelkedett a kommunális adó. Többet fizetni nem jó... Ha váratlanul ér, úgy még rosszabb. Biztos, hogy ez már 
tavaly novemberben eldőlt. Tájékoztatás? Minek?! És csak maradnak a kérdések. Több a bevétel, meglátszik majd 
a falun? Vagy a központi normatíva kevesebb? És mi van azokkal, akik nem fizetnek? Kérdések. Bekötik a 
csatornát sokaknál. Rendben, kell a teljesítés, hiszen a pályázat része volt a magas bekötési százalék. Mégis 
számtalan kérdés vetődik fel. Főként a költségekkel kapcsolatban. Persze lehet, hogy csak el kellene mondani? 
Talán megértenénk. 
Fiam rábeszélt egy kis túrára az ingó kövek felé. Csodás volt, gyönyörű a táj. És a kereszt is szépen rendbe rakott. 
Gratula. Kár, hogy a kettős kereszt itt nálam a sarkon, hát... gazos. Ez is, az is, a múltunk, történelmünk része. A 
félmegoldás nem megoldás. Megújult az első világháborús emlékmű. Helyes. A környezete most kopár. De talán 
lesz pénz néhány örökzöldre is. 
Mostanában sokszor eszembe jutnak a kilencvenes évek. Volt egy baráti társaság: az amatőr színjátszó csoport. 
Talán még emlékeznek ránk sokan. Kezembe kerültek kazettákon a régi felvételek, s arra gondoltam, digitalizálni 
kellene őket. Most ez a tervem. 
Nagyon zárt továbbra is az önkormányzatunk működése. S így elszakad az emberektől, a valóságtól. Ez nagyon 
nagy baj! 
Kerékpárút épül Tordas, Kajászó, Pázmánd, Nadap, Sukoró érintésével. (Fejér Megyei Hírlap, május 5., 3. oldal). 
Látható, hogy a turizmusban van a falvak jövője. Pákozd az élő példa. Mi hol tartunk ebben a gondolkodásban?  
A választ önökre bízom. 
A faluban járva látom, egyre többen teszik rendbe házuk előtt az utcán is a terepet. Ez nagyon jó. Néhány lelkes 
közelben lakó a vasútállomás környékét is lekaszálta (aztán a különvonat nem is jött...). De a katolikus temető, az 
borzalmas. Nem látják az illetékesek? A református viszont szép rendezett, tehát ott a példa, csak követni kell. 
Van nekünk csend- és tűzgyújtási rendeletünk, ami jó. Viszont szomorúan tapasztalom, hogy sem a 
betartásukban, sem a betartatásukban nem különösebben jeleskedünk... 
Június 22-én is kint voltam a temetőben. Sajnos sokszor kijárok. Nos ez is döbbenetes: a református temető 
rendezett - a katolikus temető pedig teljesen elhanyagolt, nem találok jelzőket. Szégyen! Lehet vitatkozni, ki a 
felelős ezért, de talán a mutogatás helyett dolgozni, kaszálni kéne. Itt kell szólnom az első világháborús 
emlékműről. Helyes, jó döntés volt rendbe hozni. Pályázni rá. Két szösszenet ehhez. Egy: a temetőkben is pátkaiak, 
bizonyos értelemben hősök, de mindenképpen őseink nyugszanak, elfogadhatatlan körülmények között. Ez a 
katolikus temetőre vonatkozik. Kettő: szép az emlékmű, de hova lettek a tuják? Rendben, régiek voltak, talán nem 
is szépek, cserére szorultak. De mostanra ültetni kellet volna helyettük. Vagy egy szép kerítés? Mert ez így csak 
félmegoldás. És szerintem mindig mindenben a teljességre kellene törekedni. Apró, de fontos dolog. 
Június 18-án Zámolyon jártam. Döbbenetes fejlődésen ment át az a falu! A kilencvenes évek elején még vezetékes 
víz sem volt, ma pedig térköves járdát építenek. 
A sportkör gazdagodott egy szép busszal. Gratulálok! Az önkormányzati busszal együtt így már széles a 
lehetőségek tárháza. Remélem, sikerül. 
Hírek szerint az önkormányzat átadja az új ravatalozót a református egyháznak. Talán ők befejezik. Mindenesetre a 
tájékoztatás itt is hiányzik. Minek is az? Mert az itt élők pénzén épült? S bár lehet rajta vitatkozni, de ott van, s 
tetszik vagy nem, kezdeni kellett volna eddig is vele valamit. Hahó, kilenc év eltelt!! Figyelem! Ez nem kis idő. 
Sokan bírálják okkal-joggal a közmunkát. A dolog azonban nem ilyen egyszerű. A program azzal indult, hogy ne 
segélyből éljenek emberek. Ez helyes is. Azonban a munka finanszírozása igen alacsony. Még akkor is, ha néhány 
idióta politikus kijelentette, hogy 48 ezer forintból meg lehet élni. Hülyeség. Hogy lehet ilyen bérért bármilyen 
teljesítményt elvárni? Persze jó szokás szerint sokan élősködnek a rendszer nyakán. Később a politika is 
beavatkozott, hiszen a munkanélküliség csökkenését akarták bizonyítani. Pedig a fő cél az volt, hogy ezek az 
emberek visszakerüljenek a versenyszférába. De sokan bent ragadtak. Képzettség hiánya, beletörődés, akarathiány 
stb. Aztán megindult az elvándorlás az országból. Lenne munkahely bőven, sőt munkaerőhiány állt elő. Most 
azonban a fent említett okok miatt ez a munkaerő nem pótolhatja a hiányzó szakembereket. Az egész persze 
politikai kérdéssé vált. Ez a legnagyobb baj. Vannak becsületesen dolgozók a közmunkaprogramban. És persze 
van, aki csak úgy elvan. De ők is a társadalom részei, munkájukra, szervezett formában, tisztességes bérért, 
ellenőrzötten, teljesítményorientáltan, szükség van. Összesítve, szerintem a társadalomnak mindenki fontos része. 
Az orvos, a mérnők, a kovács, a forgácsoló, és a közmunkás stb. Így együtt egész a társadalom, s bármelyik része 
nincs, na az baj. 
Utóirat: A katolikus temető rendezettebbé vált. Úgy tudom, Gerencsér Laci bácsi, Nagy Gábor, Horváth Tibor, 
Demeter Zoltán lekaszálta. Köszönet érte! De marad a kérdés: ez a hosszútávú megoldás? Szerintem állandó 
munkaerő kell. Renddel és tisztasággal adózhatnánk méltóan őseinknek. 

Hajrá Pátka, hajrá pátkaiak! 
Nos … a teljesség igénye nélkül, én így látom szeretett kis falunk jelen dolgait.  

2018. június 3. Hollósi Dezső 
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KÖNYVTÁRI HÍREK 

Tisztelt Olvasók! 

A 2018-as év első félévéről egy kis visszatekintés a teljesség igénye nélkül:  

2018. március 28-án Húsvéti játszóházat tartottunk a 
könyvtár szervezésében állandó segítőimmel, amelynek 
a helyi iskola biztosított helyszínt, amiért így utólag is 
szeretnék köszönetet mondani az illetékeseknek. 
Szerencsére sok érdeklődőt vonzott ez a program. A 
helyi néptánccsoport néhány tagja remek hangulatot 
varázsolt a rendezvény végére, ahol megbizo-
nyosodhattak a jelen lévő szülők is arról, hogy az 
akkortájt induló táncfoglalkozásokon a Kati nénitől 

tanultakat a gyerekek remekül tudták alkalmazni. Köszönet illeti őket is és remélem, hogy 
ősszel, majd újra lehetőség nyílik arra, hogy újra együtt lehessünk velük más könyvtári 
rendezvényen is. Ezúton szeretném megköszönni Varga Anikónak, Baráthné Pintér Editnek, 
Szatzker Alíznak, hogy a délelőttjüket önkéntes munkával töltötték el. 

Május 12-én A Madarak, fák napját ünnepeljük. Ebből az alkalomból 
Kovács Gergely Károly filmvetítést tartott a könyvtárban a Pátkai tó 
élővilágáról. Érdekes tudnivalókat mondott el nekünk az itt található 
madarakról. Ezúton is szeretném megköszönni neki, hogy elvállalta 
erre a délelőttre az előadást. 

Május 25-én Varró Ferenc Csalai kastélyról megjelent könyvének 
bemutatójára hívtam a pátkaiakat. Érdekes, jó hangulatú rendezvény 
volt, ahol a Csaláról elszármazottak a szerzővel közösen felidézhették 
régi emlékeiket. A jelenlévők ajándékként kapták a megjelent kötetet az 
írótól, aki dedikálta azt számukra. 

Közlemények: 
A könyvtár állandó nyitva tartása: 

Hétfő: 17-19 óráig Szerda: 17-19 óráig Szombat_ 14-16 óráig 

Az ettől eltérő időpontokról az olvasókat tájékoztatom. 

A könyvtár elérhetőségei: Tel: 06/30-4849-648, E-mail: patkakonyvtar@gmail.com 

Továbbra is várom a középiskolás diákok jelentkezését a kötelező közösségi munka elvégzésére. 

A könyvtárnak adományozott könyvekért ezúton is szeretnék mindenkinek köszönetet mondani. Minden 
adományozót tájékoztatok arról, hogy adományát (amennyiben nem tudom a könyvtár számára hasznosítani, mert 
több példányra abból a kötetből nincs szükség) vagy felajánlom egy másik könyvtárnak vagy a könyvtár előterében 
elhelyezem ingyenesen elvihető könyvként. Aki nem akarja vagy nem tudja értékesíteni antikváriumban  a számára 
feleslegessé váló köteteket továbbra is szívesen elfogadom. Cél, hogy minél több irodalmi alkotás kerüljön vissza az 
olvasni szerető emberek kezébe. 

KÖNYVAJÁNLÓ ÚJDONSÁGOKBÓL 

Gyerekeknek 

Azaz óvodás és kisiskolás korosztálynak: 

Macskamuzsika Hetvenhét magyar esti mese 

Jó mesékre mindenkinek szüksége van. És a sok-sok szöveg között egyre nehezebb megtalálni az 
igazán jó meséket, azokat, amelyek gyerekeknek is felnőtteknek is kedvesek. Ebben a kötetben a 
hazai gyerekirodalom legjobb meséiből válogattak, klasszikus szerzők és kortárs írók remekei 
olvashatók itt többek között: Nyulász Péter, Lesznai Anna, Lázár Ervin, Kányádi Sándor, Móra 
Ferenc. Elsősorban az óvodáskorúak érdeklődési körének megfelelők.  

Alsó tagozatosoknak ajánlom: 
Balázsy Panna: Szandra és a 3. B.  

A sorozatának öt része is megjelent Csuromvíz, Csúcsszuper, Csakazértis, Csupaszív és Csobbanós. 
A Csobbanós című részből egy kis ízelítő: 

Szia! 

Itt ismét Szentesi Szandra, aki épp sikeresen teljesítette a 3. osztályt. Hogy ilyenkor mi van? ó, ió, ció, 
áció, káció, akáció, VAKÁCIÓ! 

Annyira vártam már, de még sokkal jobb, mint ahogy elképzeltem. Utazunk, táborozok és nagyokat  
csobbanok. És még Brúnó is feltűnik valahogy mindenhol... szerencsére. És bármilyen hihetetlen, 
ezen a nyáron tíz éves lettem. Szinte tini. Hurrá! Ha nem hiszed, itt az ideje nekiállnod elolvasni! 
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Nyulász Péter Helka - A Burok-völgy árnyai Helka trilógia 

Helka - A Burok-völgy árnyai 

Különös események zavarják meg a Balaton északi partjának nyugodt mindennapjait. A tihanyi 
Soktornyú Kastély népe ünnepre készül: Helka hercegkisasszony hamarosan hivatalosan is 
trónörökössé válik. Ám hősünk unja a felhajtást, elszökik inkább a tiltott rengetegbe szamócázni. 
Mindeközben a közeli Burok-völgyben sötét lelkű teremtmények gyülekeznek, hogy a kegyetlen Bora 
vezetésével feldúlják a Balaton békéjét, és bosszút álljanak a hercegi páron. 

Ciprián - A Balaton hercege 

Az előző kötetből megismert szereplők útjuk során új barátokat és ellenségeket szereznek. Megtudjuk, 
hogyan keletkezett száz halom Battán, tengerszem a Megyer-hegyi malomkőbányában, földvár a 
Balatonnál, vagy a Sió-csatorna. A fődipicinyek, nyápicok, dinkák, sziporkák, csordásfarkasok, Zemúr 
és Mitmitke, úgy gabalyítják a történet szálait, hogy azok az óbudavári mosókutat övező fa gyökereihez 
lesznek hasonlatosak. Ciprián a varázslat helyett a józan ész hatalmában bízik, ám elvarázsolja az az 
érzés, ami néha elveszi az eszünket. 

Kamor - Helka menyegzője 

A történet azon a helyen kezdődik, ahol a Ciprián története véget ér: a füredi parton. Felbukkan 
Kamor varázsló igazi, de mindeddig titkolt ellenfele. Jogos tulajdonát követeli vissza Kamortól:  
a varázserejű nap-éj kristályok egyikét. A varázsló igazi nagysága mutatkozik meg elmesélt 
történetében. Kiderül, hogyan tartóztatta fel eddig a gonosz erők térnyerését, ám a végső győzelemhez 
még az ő ereje és bölcsessége sem elegendő. kevesebb 

Wéber Anikó - Zuhanórepülés 

Te mennyire szeretsz döntéshelyzetben lenni? Mennyire szeretsz felelősséget vállalni?  
Ádám imád a háztetők szélén egyensúlyozni. Olyankor mindenki őt figyeli, mégis elrejtőzhet a 
mutatvány mögé. A vakmerősége eltakarja előle az igazi félelmeit. Mert dönteni nehéz. Ha döntesz, 
akkor lépned kell. Hátra vagy előre. Zuhanni vagy láthatatlanná válni. Pedig olyan jó lenne tudni, 
hogy mi lett volna, ha a másik lehetőséget választod! Ádám különleges gyerek és egy különleges, zárt 
iskolában, az Erődben tanulja meg, hogyan nézhet szembe önmagával.  
Wéber Anikó könyvében az olvasó is dönthet: a könyv közepén a történet kettéágazik, és 
választhatunk, hogy melyik úton követjük Ádámot. A rejtélyes Erőd minden titkát azonban csak 
akkor ismerjük meg, ha Ádámot mindkét útján végigkísérjük…  

A kötetet 12 éven felülieknek ajánlom, valamint a felnőtteknek. 

Felnőtt olvasónak: 

Jojo Moyes -Tengernyi szerelem 

1946-ban járunk, amikor szerte a világon fiatal nők ezrei kelnek útra, hogy csatlakozzanak a háború 
idején megismert vőlegényükhöz, férjükhöz. Sydneyből is több száz ifjú asszony tart Angliába a 
Victoria fedélzetén. A hajó nem pompás óceánjáró, hanem sok viszontagságot látott repülőgép-
hordozó, melyen egész seregnyi tengerész és tiszt szolgál, illetve utazik, szigorúan elkülönítve a női 
részlegtől. A négy főszereplő - Frances, a zárkózott ápolónő, a gazdag családból való, elkényeztetett 
Avice, a komolytalan, alig tizenöt éves Jean és az őszinte, nyílt természetű Margaret - egy kabinba 
kerül, s a hathetes utazás alatt sok mindent megtudnak egymásról és önmagukról. Sorra kiderül, 
hogy mindenkinek van valamilyen féltett titka, és a múlt bonyodalmait csak még terhesebbé teszik a 
jelen váratlan fordulatai, melyek akár egészen új irányba terelhetik a lányok életét. Hogy az átélt 
örömök, félelmek és megpróbáltatások után végül mindenkinek jól alakul-e a sorsa, az csak sok év 
elteltével derül ki... 

Joanna Courtney - A hódító királyné 

Flandriai Matilda a legkevésbé sem boldog, amikor az apja bemutatja neki a leendő vőlegényét. A 
fiatal lány szíve egy angolszász ifjúért, Brihtricért dobog, Balduin grófnak azonban egészen más tervei 
vannak; legidősebb lányát Vilmos normandiai hercegnek szánja. A férfi hírhedt durva modoráról, 
miután azonban Matilda egy kicsit jobban megismeri, rádöbben, több bennük a közös vonás, mint 
sejtette… A kötet a Regényes történelem sorozatban jelent meg. 

 

 DVD AJÁNLÓ 

Török Gábor - 1945 

Az 1945 Török Ferenc által rendezett, 2017-ben bemutatott magyar, történelmi filmdráma, 
Rudolf Péter, Tasnádi Bence, Szabó Kimmel Tamás, Sztarenki Dóra, Szirtes Ági főszereplésével.  

Cselekmény: A film egy nap történetét mutatja be egy kelet-magyarországi faluban, a második 
világháború végén, 1945 augusztusában (a rádió híreiből tudható, hogy éppen ledobták az 
atombombát Nagaszakira). A megszálló német csapatok helyét átvették a szovjetek, s az ő 
ellenőrzésük mellett készülődnek a háború utáni első választásokra. A községben másik, 
közelebbi eseményre is készülnek: aznap lenne a jegyző, Szentes István fiának esküvője. A 
hangulat eléggé feszült, mivel a menyasszony korábbi vőlegénye is éppen hazatért a fogságból….. 
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Gárdos Éva - Budapest Noár 

Gárdos Éva Budapest Noár magyar filmdrámáját 2017-ben mutatták be. Amelynek 
forgatókönyve Kondor Vilmos azonos című regénye alapján készült. 

Cselekmény: Gyilkosság történik 1936 októberében a hitleri Németországhoz igazodni készülő 
magyar fővárosban, Budapesten. Egy brutális gyilkosság áldozatául esett fiatal, gyönyörű lány 
holttestére bukkannak a Nagy Diófa utcában, és úgy tűnik, senkinek nem áll érdekében, hogy 
kiderüljön az igazság – kivéve Gordon Zsigmondot, Az Est Amerikából hazaköltöző, kiábrándult, 
cinikus bűnügyi újságíróját, aki érzi, a dolog mégsem úgy történt, ahogy elsőre látszik. Hajtja a 
kíváncsisága, és minél jobban el akarják ijeszteni az ügytől, annál kitartóbban követi a 
nyomokat…A szereplők közül csak néhányat sorolok fel a teljesség igénye nélkül: Kulka János, 
Kováts Adél, Anger Zsolt, Dobó Kata, Törőcsik Franciska. 

Éric Toledano - Eszeveszett esküvő 

Francia vígjáték. Cselekmény:  Max, a nagy rutinnal bíró rendezvényszervező hiába vezényelte 
már le grandiózus események százait, arra még ő sincs felkészülve, ami a XVII. századi francia 
kastélyban és annak parkjában történik. Óriási stábjával jó előre megtervez mindent, hiszen a 
kastély és a park minden szegletében tökéletes ünnepi hangulatnak kell uralkodnia, a többszáz 
vendégnek és persze a maximalista, kőgazdag vőlegénynek olyan estét kell biztosítsanak, 
amelyre azok életük végéig emlékezni fognak. Néhány apró baki után viszont kártyavárként kezd 
összedőlni az este. Max pedig csak a fejét kapkodja, hogyan tudná megakadályozni a teljes 
káoszt és megmenteni a nászt. 

Hangoskönyvek:  
Rejtő Jenő A szőke ciklon A népszerű irodalmi alkotást teljes terjedelmében meghallgathatjuk Kern András 
tolmácsolásában. 

A nyár hátralévő részére jó pihenést kívánok mindenkinek! A nyár folyamán is várom a régi és az új olvasókat! 

Helt Margit  
könyvtáros 

 

ELKÖSZÖNÉS 

„Véget ért egy fejezet” 

2018.05.10-ével megkezdtem remélem hosszú és boldog nyugdíjas éveimet. Fizikai képtelenség lett volna 
mindenkitől személyesen elköszönni, ezért ezt a formáját választottam. Amikor nekem döntenem kell rossz vagy jó 
hír között, mindig a rosszal kezdem, mert így a jó hagy bennem mélyebb nyomot. Ez most sem lesz másképpen. 

Először azokhoz szólnék, akik állandóan piszkáltak, kritizáltak, belém kötöttek! Bármilyen 
furcsa is a postás is érző emberi lény, érzésekkel, jó és rossz tulajdonságokkal. Nekünk is van 
aki megmondja, meghatározza, mit-mikor és hogyan tegyünk, úgy hívják hogy főnök (sokan 
összekeverik az ügyfél fogalmával). Vannak szabályok, előírások és nem lehet úgy elvégezni ezt 
a feladatot, hogy mindenkinek a saját igényét kielégítsük. Jelenleg még nem kívánságműsor a 
kézbesítés!!! Nekik üzenem, hogy az utódomban találják meg azt az embert, aki én soha nem 
tudtam és nem is akartam lenni, ha nem sikerülne, akkor addig álljanak a tükör előtt, amíg rá 
nem lelnek a problémára!! Róluk ennyit!! 

((Pár jó tanács a sikeres és probléma mentes kézbesítéshez: megfelelő méretű, biztonságosan, jól 
megközelítető postaláda, jól hallható hangjelző berendezés és nem elég otthon lenni, ki is kell 
jönni az átvételhez!!!!)))   

Szerencsére van egy sokkal népesebb tábor, akik nem vonták kétségbe a hozzáállásom, a tudásom, a 
megbízhatóságom. Ők azok, akik visszaadták a hitemet az erőmet az életkedvemet ahhoz, hogy érdemes útra kelni 
nap mint nap mindegy milyen idő van. Köszönettel tartozom a sok jó és szép emlékért, mindkettőből lett bőven a 
közel három évtized alatt. Ők azok, akik segítettek, támogattak, megértettek - sőt még elnézőek is voltak, ha netán 
hibáztam. Akikkel együtt sírtunk a bánatunkban, együtt nevettünk az örömünkben, ahol mindig sütivel vártak, 
ahol akkor is kávézhattam, ha nem voltak otthon, ahol tudtam hol a kulcs, az igazolvány, a pénztárca, ahol mosoly 
szökött a szemekbe és soha nem tudtam tovább menni néhány kedves szó nélkül. Tőlük megkaptam azt amit 
ember és főleg postás megkaphat a legnagyobbat: a feltétel nélküli bizalmat!! Sajnos sokan már nem lehetnek 
velünk, de emléküket megőrzöm és szeretettel gondolok rájuk is. Hálás vagyok, hogy ilyen emberek között 
dolgozhattam, hálás vagyok minden gyermek mosolyért, rajzokért, aprócska ajándékokért, amiket szeretettel 
őrizgetek. Kívánok mindenkinek jó egészséget, sok boldogságot és sikeres kézbesítést!!!  

A végén, de nem utolsó sorban kolléganőimtől köszönnék el! Átéltük egymás életét, sok örömet, néha bánatot, sok-
sok közös emlék köt össze minket. Én boldog vagyok és szerencsésnek tartom magam, hogy veletek dolgozhattam, 
sírhattam és nevethettem. Élmény volt a társaságotokban eltölteni az időt. Köszönöm, hogy elviseltettek, ha 
rigolyás voltam. Köszönöm, hogy velem sírtatok, de legtöbbször inkább nevetettek. Köszönöm, hogy voltatok, 
vagytok és remélem lesztek nekem. Kívánok sok boldogságot, erőt, kitartást és sikert a további életetekhez!!! 

Évike, Timike, Katika, Erika, Szilvike!!! 

„Köszönet a boldog évekért, köszönet a sok-sok mindenért…” 

Üdvözlettel mindenkinek Tamás Ilona=Postás Ica 
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PÁTKAI „VÖLGY-HÍD” TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 

Ismerjük meg – óvjuk meg! 

Természetismereti túrák Pátkán 

Tavaszi számunkban már jeleztem, hogy a „VÖLGY-HÍD” Természetvédelmi Alapítvány 2018-
ban több túrát is szervez Pátka természeti értékeinek megismertetésére. A tavasz folyamán a 
szeszélyes időjárás miatt végül kettő helyett három ilyen kirándulás volt, változó érdeklődés 
mellett. 

A Királyberek tavaszi értékeit bemutató túra eredeti időpontjára 
(március 31.) az előrejelzés szörnyű időt jósolt, aznap reggel 
csakugyan esett is, ám ez később abbamaradt. Sajnos a fehérvári 
érdeklődők zömét a reggeli csapadék elriasztotta, így egy kicsi, de 
lelkes fehérvári-velencei-budapesti csapattal vágtunk neki a 
márciusi havazások után még csak ébredező domboknak. A 
derengő napsütésben fekete kökörcsinekben gyönyörködtünk, 
énekeltek a mezei pacsirták, lassan mutatkoztak az apró 
nőszirom levelei, bimbói is. Egy héttel későbbre hirdettünk 
esőnapot, de ironikus módon aznap már a túra alatt is esett, a 
Budapestről és Csaláról érkezett érdeklődők azonban nem bánták 
meg, hogy nekivágtunk a változatos, facsoportokkal, 
bányagödrökkel tarkított legelőnek. Énekelt legnagyobb termetű 
sármányunk, a sordély, láthattuk az év első parlagi pityerét, 
illetve fűszállal csalogattuk az üregük mélyén zsákmányra váró 
cselőpókot. 

Csalódást keltő volt, hogy egyetlen pátkai sem érdeklődött az események iránt, holott a cél éppen az lenne, hogy 
jelen állapotában megőrizzük településünk egyik legértékesebb természetes virágoskertjét. Ez azonban összefogás 
nélkül nem fog sikerülni... 

Május 12-én már sokkal komolyabb érdeklődés kísérte a Madarak és fák napjához kapcsolódó Fülemülék 
éjszakáját. Itt is voltak jó páran Fehérvárról, sőt Budapestről, de nagy örömmel üdvözölhettük a pátkai 
résztvevőket, igen sokan családosan, kisebb-nagyobb gyerekekkel érkeztek a Kábel-gát végi találkozóhelyre, 
összesen legalább negyvenen. Rögtön bemelegítésként megnéztük a védőgát melletti kaszálórét ékességét, a védett 
mocsári kosbort. Amíg a fények engedték, teleszkóppal és séta közben is madarászgattunk, búbos vöcsök, 
kanalasgém, sirályok mutatták magukat. A sűrű nádasból folyamatosan hallhattuk a nádi énekesek (nádirigó, 
nádi tücsökmadár) hangját, majd az erdőhöz közeledve megszólalt az este főszereplője, a csodálatos hangú 
fülemüle is. 

   
Fülemülék éjszakája 

De az esti erdőszél nem csak róla szólt: érezhettük az éppen virágzó ezüstfa illatát, láttuk a sötétben nyíló fehér 
mécsvirág lámpásait, gyönyörködtünk a tücsökzenében, a patak hídjáról pedig néhány szerencsés még a Jupiter 
holdjait is megnézhette távcsővel, amíg egy felhő el nem takarta előlünk. A kétórás séta már sötétben ért véget a 
kiindulóponton. 

Az év során ősszel lesznek még kirándulások: októberben az Európai Madármegfigyelő Napok, novemberben a 
Márton-napi vadlibales során a víztározó madaraival ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Jövőre terveink szerint 
újra lesz Fülemülék éjszakája más helyszínen. (Pátka olyan gazdag a fülemülének kedves, sűrű aljnövényzetű 
erdőfoltokban, hogy bátran váltogathatjuk az esemény helyét.) 

Köszönöm Helt Margitnak a Fülemülék éjszakája lelkes népszerűsítését, plakátolását. Minden további 
kirándulásra szeretettel várjuk a pátkaiakat; a pontos helyszíneket a hirdetőkön elhelyezett plakátokon is jelezzük 
majd. 

Kovács Gergely Károly 
„VÖLGY-HÍD” Természetvédelmi Alapítvány  

  

Fekete kökörcsin 
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HORGÁSZEGYESÜLETI HÍREK 

Horgász hírek 

Így, a horgász szezon kellős közepén járva, egyre-másra hallhatunk, olvashatunk különböző vízterületeken 
megrendezett horgászversenyekről. Most én is ilyen, az egyesületünket érintő eseményekről szeretnék rövid 
tájékoztatást adni. 

- Egyesületi horgászversenyünket április 28-án rendeztük meg, a már hagyományos helyszínen, a Pátkai-víztározó 
halőrház melletti partszakaszán. Ezúttal csak két kategóriában hirdettük meg a versenyt, külön díjazásban 
részesültek a 60 éven aluli és felüli versenyzők. 
Az alábbi eredmények születtek: 

60 év alattiak:  1. Dezső Sándor 8430 gramm 
                        2. Mohácsi Máté 7300 gramm 
                        3. Pordán Zoltán 5720 gramm. 
60 év felettiek:  1. Egri János 6410 gramm 

                          2. Dene György 5800 gramm 
                          3. Frank Béla  3690 gramm. 

A legnagyobb hal fogójának járó, Kincses Ignác Gyula Emlékdíjat Mohácsi Máté érdemelte ki, egy  
3010 grammos ponty megfogásával. A versenyünket ebben az évben is támogató, Cyprinus Hungary által 
felajánlott különdíjat, az összességében legtöbb súlyú halat zsákmányoló, Dezső Sándor kapta.  

- Május 12-én volt az egyesületi vezetők horgászversenye, a Sárszentmihályi tavakon. Itt csapatunk a mezőny első 
harmadában végzett. 

- Május utolsó vasárnapján, a Gyermeknapon első alkalommal rendeztünk, csak a 
gyermekek részére horgászversenyt. A verseny két kategóriában került meghirdetésre, 
10 éven aluliak és a 10-16 év közöttiek indulhattak. Összesen 23 gyermek mérhette 
össze tudását, tehette próbára szerencséjét remek, szélcsendes, napos időben. A halak 
mintha tudtak volna a velük szemben tervezett ármánykodásról – arról, hogy ügyes 
horgászpalánták vetik ki rájuk a horgaikat - nem túl hevesen kezdtek el kapni. Ezért 
is elismerésre méltó az a tény, hogy a résztvevők nagyobb része fogott halat, s szép 
fogási eredmény is született. A kétórás versenyt senki sem adta fel, ami a résztvevők 
kitartásáról, horgászat iránti szeretetéről adott tanúbizonyságot. 
Az alábbi eredmények születtek: 

10 éven aluli kategória:  1. Kovács János  1170 gramm 
                                        2. Vijant Levente    870 gramm 
                                        3. Hendlein Balázs     350 gramm. 

10 éven felüli kategória:  1. Kovács István   3100 gramm 
                                         2. Szili Fanni      260 gramm 
                                         3. Hendlein Ádám     170 gramm. 

A díjazottak értékes horgászbotokat illetve orsókat vehettek át. A verseny támogatóinak köszönhetően, minden 
horgász kapott valamilyen ajándékot. Mivel egy elméleti tudásra vonatkozó, játékos vetélkedőt is tartottunk, volt 
aki több értékes nyereménynek is örülhetett. A délelőtt zárásaként egy pizza ebéddel vártuk a résztvevőket. 
Támogatók voltak: MOHOSZ, HOFESZ, Pátka Község Önkormányzata, Fejérvíz Zrt. horgászai, Dezső Sándor, 
Újvári Gergő és Szabó Tibor horgásztársak. Köszönjük a támogatást! Azt hiszem, hogy sikerült ezen a napon 
maradandó élményt nyújtani a jövő horgászainak. Remélem, jövőre újra találkozhatunk. 

- Sajnos kellemetlenebb hírekről is be kell számolni. Május végén, június elején több tagunk is jelezte, hogy 
haltetemeket fedezett fel a Pátkai víztározón. Ezt jeleztem is halőröknek, akik addigra maguk is észlelték a 
jelenséget. Az ezzel kapcsolatos - Hofesz ügyvezető elnökétől kapott - tájékoztatást megpróbálom most röviden 
közreadni: 

A halak pusztulását - melyek főként nagy egyedsúlyú süllők voltak - a tározóban elszaporodó pontytetű 

fertőzés okozta. Az élősködő főként az ívásban legyengült, lelassult nőstény egyedeket támadta meg, melyek 

emiatt el is pusztultak. A pontyok közül leginkább a tükörponty volt érintett. Ez utóbbiaknál a fertőzés a 

bőrfelület kipirosodását, elfekélyesedését okozta. A gyógyszeres kezelés a nagy vízfelület miatt 100 milliós 

nagyságrendű lett volna, ezért ez nem valósulhatott meg. A fertőzés megfékezésére klórmeszezést végeztek a 

halőrök. Urfi Tamás tájékoztatása szerint több horgászvízen, halastavon is előfordult ebben az időszakban ez a 

fertőzés, mely nagymértékben az enyhe télnek tudható be. A halpusztulás mértékéről nincsenek pontos 

információim, de biztosan jelentősen megcsappant az igazi fogási élményt nyújtó, nagytestű süllők állománya. 

Szerencsére, azóta már ismét hallani lehetett szép süllőfogásokról, ami azért bíztató. 

Végezetül szeretném felhívni horgász tagjaink figyelmét, hogy a MOHOSZ a horgász igazolvány helyett egy Horgász 
kártyát vezet be, mely 2019. január 01-étől KÖTELEZŐ lesz! Bár az új kártya január 1-től lesz csak kötelező, a 
torlódások elkerülése végett már ez év szeptember 1-től ki lehet, illetve ajánlatos kiváltani azt. Egyénileg is 
megoldható lesz ez, a MOHOSZ erre a célra kialakított online felületén, de egyesületünk is tud ebben segítséget 
adni. Ennek érdekében, szeptember 24-étől, minden második hétfőn fogadóórát tartunk, 17 és 19 óra között. A 
kártya érvényessége 5 év lesz, ára: 2200Ft, mely tartalmazza a postaköltséget is. Az igazolvány kiváltásához a 
személyes megjelenésen kívül szükséges az adókártya, a személyi igazolvány és a lakcímkártya. Ezek 
bármelyikének hiányában az igazolvány nem váltható ki. Fontos, hogy a gyermekek esetében is szükség van az 
adókártyára! Tagjaink számára a Horgász kártya kiváltásáról részletesebb tájékoztatást is fogunk majd küldeni. 

Addig is jó horgászatot, kellemes időtöltést kívánok a vízparton! 

Görbüljön a bot! 
Pátka, 2018. július 29.                                           Hedlicska Károly (VHE elnök) 

Kovács János a gyermek horgász-
verseny abszolút győztese 
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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  ( vékonytésztás )  ............................................................................................................ ø 32 cm ø 50 cm 

• Margarita ( p.alap, mozzarella )  ........................................................................................... 1090.- 1750.- 

• Son-Go-Ku ( p.alap, mozzarella, sonka, gomba, kukorica )  ................................................. 1190.- 2050.-  

• Szalámis ( p.alap, mozzarella, szalámi, lilahagyma )  ........................................................... 1190.- 2050.- 

• Bacon ( p.alap, mozzarella, bacon, lilahagyma )  ................................................................. 1190.- 2050.- 

• Hawai ( p.alap, mozzarella, sonka, ananász, kukorica )  ....................................................... 1290.- 2250.- 

• Négysajtos ( p.alap, mozzarella, márványsajt, trappista, füstölt sajt )  ................................. 1290.- 2250.- 

• Sonkás ( fokh.alap, mozzarella, sonka, kukorica, paradicsomkarika ) .................................. 1290.- 2250.- 

• Bolognai ( p.alap, bolognai ragu, mozzarella )  .................................................................... 1390.- 2450.- 

• Magyaros ( p.alap, mozzarella, kolbász, lilahagyma, paradicsomkarika, hegyes erős )  ...... 1390.- 2450.- 

• Parasztos ( p.alap, mozzarella, bab, lilahagyma, bacon, paradicsomkarika ) ....................... 1390.- 2450.- 

• Csirkemelles ( fokh.alap, mozzarella, csirkemell csíkok, kukorica )  ..................................... 1390.- 2450.- 

• Tonhalas ( p.alap, mozzarella, tonhal, olajbogyó, lilahagyma )  .......................................... 1490.- 2650.- 

• Csül-Baba ( p.alap, mozzarella, csülök, bab, lilahagyma, paradicsomkarika )  ................... 1490.-   2650.- 

• Báró kedvence ( p.alap, mozzarella, szalámi, sonka, lilahagyma, tojás )  ............................. 1490.- 2650.- 

• Tenger gyümölcsei ( fokh.alap, mozzarella, tenger gyümölcsei, kukorica ) 1690.-  3050.- 

Menük:  

• Hamburger ( hamburger + hasábburgonya )  ..................................................................................................... 950.- 

• Gyros tál ( csirkemell, salátakeverék, fokh.tejföl, hasábburgonya )  ................................................................. 1350.- 

• Rántott csirkemell ( 2 db rántott csirkemell + hasábburgonya )  ...................................................................... 1550.- 

• Rántott sajt ( 3 db rántott sajt + hasábburgonya + tartár )  ............................................................................. 1350.- 

( csirkemell 10-12 dkg/db, a sajt 6 dkg/db, hasábburgonya 20 dkg/adag ) 

Melegszedvicsek: sonkás, szalámis, kolbászos, sajtos  ................................................................................................. 500.- 

Gyros pitában ( pita, csirkemell, salátakeverék, fokh.tejföl )  ...................................................................................... 700.- 

Hamburgerek 

• Csirkehúsos ( puffancs, saláta, csirkehúspogácsa, sajt, csalamádé, lilahagyma, paradicsom, dresszing )  ....... 650.- 

• Csibeburger ( puffancs, rántott csirkemell, sajt,csalamádé, lilahagyma, paradicsom, dresszing )   ................... 850.- 

• Marhahúsos ( puffancs, saláta, marhahúspogácsa, sajt, csalamádé, lilahagyma, paradicsom, dresszing )  ...... 650.- 

Marlenka  csokis és diós ízben  ................................................................................................................................... 350  

A hidegre tekintettel forralt borral bővült kínálatunk! 

Fagylalt kínáltunkat helyben találják. 

December 10-től kártyás fizetés is lehetséges! 

Jelen áraink 2017.10.01-től visszavonásig érvényesek! 

Az ételeink allergéntartalmáról tájékoztatást kérjen a 

felszolgálótól. 

Tel.: +36/20-359-2136 

Góg-Air 2006 Kft. 
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RECEPTSAROK 

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

Tonhalas rizstészta olajbogyóval, paradicsommal 
és rukkolával 
Hozzávalók: 

• rizstészta (125g) 
• olíva/kókuszolaj 
• póréhagyma (1 szál),  
• újhagyma (4 szál) 
• olajbogyó (70g) 
• koktélparadicsom 
• 3*80g tonhal 
• só, bors, bazsalikom 
• chili (vagy fokhagymás chilis keverék) 
• 3-4 dl paradicsomlé  
• lollo saláta, rukkola 
• citrom, gránátalmás balzsamecet 

Elkészítése: 
A rizstésztát leöntjük forró/forrásban lévő vízzel és 
10-15 percig állni hagyjuk. Felhevített olíva vagy 
kókuszolajra helyezzük a felkarikázott hagymáinkat, 
kis pirítás után hozzáadjuk az olajbogyókat, majd 
pár perc elteltével a kettévágott koktél-
paradicsomokat. Sózzuk, borsozzuk, utána 
összeforgatjuk a tonhallal, amit tovább fűszerezünk 
bazsalikommal és a chilis keverékkel. Hozzáadunk 
pár csepp frissen facsart citromlevet, kicsit 
kevergetjük, majd meglocsoljuk paradicsomlével és 
egy-két kanálnyi rizstésztás főzővízzel. Kicsit hagyjuk 
rotyogni az így kapott keveréket (kóstolgassuk, és ha 
szükséges, fűszerezzük intenzívebben), majd 
hozzáadjuk a friss rukkolát és a leszűrt rizstésztát. 
Salátánk alapja a lollo saláta, amihez hozzáadjuk a 
megmaradt rukkolát és koktélparadicsomot, majd 
gazdagon meglocsoljuk gránátalmás balzsamecettel.  
 

Retek tzatziki 
A retek C-vitaminban igen gazdag zöldség, valamint B-
vitamint, rostot és illóolajokat is tartalmaz. Különböző 
fajtái szerencsére szinte egész évben elérhetőek. 
Hozzávalók: 
• 2 csokor hónapos retek  

(~ 300 g/10 szem) 
• 200 g (2 dl) görögjoghurt 
• 1 evőkanál extra szűz olívaolaj 
• 1-2 gerezd fokhagyma  

(retek csípősségétől, a gerezd 
méretétől függően) 

• 1 evőkanál felaprított kapor  
• só, frissen őrölt bors 
Elkészítés: 
A retket alaposan mosd meg, a végeit vágd le, majd egy 
nagylukú reszelőn reszeld le. Pucold meg gerezdeket, 
tedd egy deszkára és egy nagy késsel lapítsd ki. Szórd 
meg nagy szemű sóval, majd a kés hegyét, lapját 
használva préseld, törd, zúzd a sóval együtt, amíg 
egészen krémes állagot nem kapsz. (A 
fokhagymagerezdek előkészítéséhez nekem ez a módszer 
vált be a legjobban, így sokkal krémesebb állagot lehet 
elérni, és nem marad a hagyma harmada a nyomóban, 
de persze fokhagymapréssel is, vagy késsel is finomra 
apríthatjátok.) Egy tálban keverd ki a joghurtot a 
fűszerekkel, fokhagymával és az olívaolajjal. Forgasd 
bele a lereszelt retket, majd tedd az egészet hűtőbe pár 
óra, hogy összeérjenek az ízek… vagy kóstold meg 
azonnal… Isteni köret húsok mellé, vagy akár egy szelet 
kenyérre kenve lehet könnyű vacsora, én legutóbb már 
csak magában kanalaztam ki a tálból… 
 
Jó étvágyat! 

Gerencsér Attila 

HIRDETÉS 

A HONVÉD-NIKÉ SPORTEGYESÜLET BIRKÓZÓ SZAKOSZTÁLYA 

"BIROKRA MAGYAR!" 
programjába felvételt hirdet 6 éves kortól! 

GYERE HOZZÁNK, SPORTOLJ NÁLUNK, LEGYÉL TE IS BAJNOK!! 

 
A sportági képzéssel fejleszteni a gyermekek fizikai erőnlétét,  

versenyeken való részvétellel biztosítani a birkózás sportágban való  
sikerélményt, nyári táborokkal elősegíteni a közösségi élet 

kibontakozását.  
Szakosztályunkban kiváló edzők biztosítják  
a gyerekek sikeres fejlődését a sportágban. 

Edzés helyszíne: 

Művelődési Ház Pátka 
Kedd és csütörtök 

16:00-17:30-ig 

Jelentkezés, információ:  
Vámos Péter  

Telefon: +36/70-318-2584  
E-mail: vamospeter53@gmail.com 

 Majoros István Balogh Vilmos 
 Olimpiai Bajnok Szakosztály-igazgató 
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PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ 

 

Kedves Pátkaiak! 

Örömmel számolunk be arról, hogy fejlesztéseink hogy haladnak a településen. Elsőként az Uniós és hazai pályázati 
forrásból megvalósuló beruházásainkról néhány szó: 

Mindenekelőtt a legfontosabb beruházása a Községnek jelenleg az ivóvíz 
minőség javítás, mely beruházás esetében a kiviteli szerződéseket aláírta 
az Önkormányzat, folyik a kiviteli tervek készítése és engedélyeztetése és 
több helyen már elkészült a belső hálózat átalakítása, mely nagyobb 
fennakadásokat nem okozott eddig a településünknek. Reméljük a 
további belső települési munkálatok és a távvezeték építése is - hasonlóan 
az eddigiekhez- nagyobb kényelmetlenségek nélkül folyik majd. Cél, hogy 
2019 első félévben átadhassuk az új létesítményeket. 

Művelődési ház közbeszerzési eljárása véget ért. Aláírtuk a kiviteli 
szerződést. Kezdődik a fizikai munka, melyben az épület külső 
felújítása és energetikai korszerűsítése fog lezajlani. 

Az óvodába közlekedés és a parkolás során az esetleges 
kényelmetlenségekért elnézést kérünk, az ideiglenes közlekedési 
rendről időben tájékoztatjuk az érintetteket. 

Ha már az óvodánál tartunk, be kell számolni arról, hogy az óvoda külső felújítása közbeszerzésének lezárása 
szeptember elején várható, ezt követően indul a beruházás, melyben megújulnak a homlokzat és a tető mellett a 
régi nyílászárók. A beruházással egy időben az orvosi rendelő nyílászárói is cserére kerülnek. 

Sokak érdeklődnek a turisztikai beruházásunk iránt is, itt 
elmondható, hogy az eszközpark nagy része megérkezett 
hozzánk. Hamarosan kezdődik az oktatás, míg az építkezés 
közbeszerzése szeptember elején várhatóan véget ér. Az 
építkezés ezt követően kezdődhet meg. 

A beruházások megvalósulását nagyban hátráltatja, hogy az 
építőipar munkaerőhiánnyal küzd, és a munka mennyisége pedig 
nagyon sok az országban, emiatt nehezen talál az Önkormányzat 
olyan cégeket, akik ajánlatot tudnak adni a beruházásokhoz. 

Végül egy nem pályázaton nyert beruházásról szeretnék röviden beszámolni. A településen hamarosan kezdődik a 
közvilágítási lámpák cseréje, a szerződést az Önkormányzat aláírta, folyik a tervezés. A beruházás során korszerű 
 LED lámpák kerülnek a község utcáira, és a korszerűsítéssel egy időben a szabványosítás irányába is komoly 
lépéseket kíván az Önkormányzat tenni. 

Nagy Dániel 

polgármester 

 

 

 

A Pátkai Hírek következő száma várhatóan 2018 októberében jelenik meg. A lapzárta tervezett időpontja:  
2018. október 8., 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. 


