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MÁRCIUS 15. 

 
Kristófné Vidók Margit: Március 15 

 

Vannak napok, melyet nem felejtünk el, 

felvillan fénye mindig, mint csodajel, 

örökké fénylő csillagként ragyognak, 

új reményt adva születő napoknak. 

 

Régi márciust fűtötte szenvedély, 

bátor ifjakban izzott lelkesedés, 

a költő szavára egy nemzet felelt, 

szabadságot kért, melyet kiérdemelt. 

 

Ibolyaillatú, tündöklő tavasz, 

lobogó zászló, nemzetiszín szalag, 

erő, hit, remény, mi belőle árad, 

és a szabadságvágy újra feltámad. 

 

Legyen mindig példa hősies tettük, 

március eszméjét el nem felejtjük, 

és míg magyar szív dobog e hazában, 

remény is csillan az ég ablakában. 

  

GONDOLATOK ÜNNEPEINKRŐL 

Nemzeti Ünnepeink és a helyi identitás 

Pátka község életében is rendkívül fontosak tartom, hogy a mindennapi gondjaink mellett a nemzeti és helyi 
identitástudatunk megőrzésére és fejlesztésére is fordítsunk időt. A testületi tagokkal ezért is tartjuk fontosnak, 
hogy történelmünk jeles napjait méltóképpen megünnepelhessük.  

 
Legyen az ünnepnap, vagy gyásznap, az Önkormányzat képviselő-testülete megemlékezések sorával próbálja 

felhívni a figyelmet a Magyar Nemzet örömben, bánatban, hőstettekben gazdag történelmi útjára. Március 15-e az 
év egyik legnagyobb látogatottságú nemzeti megemlékezése Pátkán, mely számomra is igazán kedves. Szeretettel 
várunk minden kedves érdeklődőt a borítón hirdetett rendezvényünkre! 

 
A képviselő-testület a helyi identitástudat fejlesztésére és a közösségépítés lehetőségének 

biztosítására több lépést tervez a helyi közösségi tereink működtetése érdekében. Első és 
legfontosabb, hogy döntés született arról, hogy közösségszervező munkakör létrehozását 
kezdeményezi a képviselő-testület. A Magyar Falu Programban a még meglévő egyes közösségi 
tereink fejlesztése helyett közösségszervező alkalmazására és közösségépítő programok 
megvalósítására kívánunk támogatási kérelmet benyújtani, ezzel a lépéssel az is a célunk, 
hogy a helyi szervezetek forrásokért történő értelmetlen versengése helyett, a korlátozott 
lehetőségek miatt a helyi egyházak fejlesztéseinek is lehetőséget és teret hagyjon az 
Önkormányzat. Az egyházi közösségi terek felújítása ugyanis szintén rendkívül fontos, azért, 
hogy az egyházi élet és az ünnepek méltó helyszínen folyhassanak. 

 
A helyi ünnepeink fennmaradó része a mezőgazdasági tevékenységek köré csoportosul, melyhez szintén külső 

program igénybevételét tervezzük. Így örömmel számolhatok be arról, hogy „A táji adottságokhoz alkalmazkodó, a 
Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzésében való együttműködésről” szóló megállapodás 
keretében megvalósuló programhoz történő csatlakozás érdekében kiválasztott páskomi ingatlanok egyik felét az 
Önkormányzat már megvásárolta, a másik felének vétele is folyamatban van. Ezúton is köszönöm mindenkinek az 
ingatlan vásárlásához nyújtott támogatást. Így az ingatlan visszanyerheti eredeti célját és a páskomi kiskertek egy 
új hasznosítására és a lakosság összefogására is jó példát adhat egyszerre. Reméljük, hogy valamennyi zártkerti 
tulajdonos megfontolja ezután, hogy milyen célra engedi át, illetve értékesíti a településünk mezőgazdasági 
kiskertes részeit. Az így megszerzett ingatlanon, valamint az Önkormányzat többi mezőgazdasági ingatlanán 
szeretnénk közösségi mezőgazdasági programokon keresztül bemutatni egykori életünk, hogy a régi szokások ne 
haljanak ki. 

 
Végzetül, szeretnék néhány gondolattal beszámolni arról, hogy a művelődési ház oldalán lévő két emléktáblát a 

kivitelezés során sértetlenül le tudta bontani a kivitelező. Az emléktábláknak új helyet keresünk. A felszabadulási 
dombormű nem egyedi alkotás, alkotójaként több helyen Ungvári Lajos (Perecseny, 1902. március 13. – Budapest, 
1984. október 15.) Kossuth-díjas szobrászművészt említik. Az emléktábla megtalálható többek közt Sárbogárdon, 
Szabadbattyánban, Soponyán is. A dombormű témája mára nem illeszkedik az új épülethez, míg egyesek a 
felszabadulásra emlékeznek, mások a szovjet befolyás és a kommunista diktatúra kezdetére gondolnak az 
emlékmű láttán, sőt akadnak olyanok is, akik hol így, hol úgy gondolkodnak, éppen, ahogy az érdek megkívánja. 
Sokan, sokféleképpen gondolunk a jelenre, és sokféleképpen gondolunk a múltra is, mi nem ítélkezünk, azonban 
mindenképpen szeretnénk megőrizni az utókornak az emléktáblát, ezért annak elhelyezésére a tájházban kerül 
sor.  

Nagy Dániel 
polgármester 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

TÁJÉKOZTATÓ 

A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatásáról 

Tekintettel a nagyszámú érdeklődésre tájékoztatjuk Pátka község lakosságát, hogy a Kormány 2018 év végén - a téli 
rezsicsökkentésben korábban nem részesült, vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó 
háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI.27.) Korm. határozatával – településünk 100 db előzetes 

igénybejelentéssel érintett háztartása számára, természetbeni támogatás biztosítása céljából, háztartásonként 12 000 

forint összegű költségvetési támogatás nyújtásáról döntött. 

A támogatás elosztásának módját, a felhasználás és az elszámolás részletes feltételeit, a helyi viszonyok figyelembe 

vételével a települési önkormányzatnak kell kialakítania az alábbi szigorú szempontok kötelező alkalmazásával: 

� csak a 2018. október 15-ig igénybejelentést tett háztartások részesülhetnek támogatásban, 

� a támogatás nem használható fel a tüzelőanyag jogosultakhoz történő szállítási költségeinek fedezésére, annak 
biztosítása a támogatásban részesülőt terheli, 

� az önkormányzatnak az érintett háztartások részére 2019. december 15-ig kell biztosítania a fűtőanyag 
átvételének lehetőségét. 

Felhívom a támogatásra jogosultak figyelmét, hogy:  

� a támogatás csak természetben nyújtható, 

� katasztrófavédelem munkatársai szúrópróbaszerűen ellenőrzik az igénybejelentést benyújtó háztartásokat, hogy 

téli rezsicsökkentésben korábban és más formában nem részesültek-e, 

� a jogosult kérésére egy alkalommal módosítható a természetbeni támogatás formája más, a 2018. október 15 

napjáig leadott igényfelmérés során felsorolt valamely természetbeni támogatásra. 

Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy a természetbeni támogatást biztosító szervezetek kiválasztása folyamatban 

van és a támogatás kiosztásának módjáról hamarosan további tájékoztatást tesz közzé az önkormányzat. 

Pátka Község Önkormányzata 
 

 

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ 

 
2018/2019 telére – ahogy a meghívó is utalt rá – a hosszú téli esték unalmának elűzése 
céljából az EFOP 1.5.2-16-2017-00011 sz. pályázat keretében több alkalmas foglalkozás 
sorozatot tartottunk a nyugdíjas klub tagjainak, illetve a pátkai gyerekeknek. 
Ennek első alkalma a gyerekek és felnőttek számára december 23-ra meghirdetett 
karácsonyi énekes körmenet volt, mely amellett, hogy sikerült mosolyt csalnia a falu 
számos lakosának arcára, segített kicsiknek-nagyoknak az ünnepre hangolódásban. 
A nyugdíjas klub számára a téli klub estek előadásain a Magyarok eredete és a Vitézség kialakulása 
témakörökben hallhatott érdekességeket az oda ellátogató. 
Január-februárban játszóházakon vehettek részt a gyerekek, melyeken közös társasjátékozásokkal és amatőr 
(főként ovisok által előadott) meseelőadással foglalkoztunk. A nap végét egy magyar mese megnézésével zártuk. 
Tavaszra is tervezünk még további játszóházakat, illetve ha már az idő is engedi, szeretnénk közös családi 
kirándulásokat is szervezni. 
A helyi óvodás és iskolás gyerekek számára a „tanítási idő” keretein belül többféle foglalkozásokat tartottunk 
külsős szakemberek által: 
Decemberben egy alkalommal meseterápiát az oviban és suliban egyaránt, melynek során az előadó által egy 
mesét hallhattak a gyerekek, és azt dolgozták fel többféle aspektusból. 
December és január hónapokban három konfliktus-kezelő tréninget tartottak, szintén mindkét intézményben a 
gyerekek számára, ahol a mai korra sajnos nagyon jellemző düh és agresszió kezelésében igyekeztek irányt 
mutatni a trénerek. 
Márciusban további meseterápiás foglalkozásokon vehetnek részt a gyerekek, illetve tavasszal elkezdődik a 
drogprevenciós előadás is szintén gyerekek számára. 
Kállainé Németh Margit védő néni több alkalmas szülőklubot szervez – elsősorban kisgyermekes – szülőknek, 
melyből eddig három alkalom lett megtartva különböző tematikájú beszélgetés és babajátszóház köré építve. 
A tavaszi szünet Húsvétot követő két napjára tervezzük megint két tábori nap szervezését. Részletekkel 
hamarosan jelentkezünk. 

Más pályázat keretében: 
Februárban felvették a kapcsolatot az önkormányzattal a Fehérvári Népmesepontról, és 25-én egy színvonalas 
népmesefoglalkozást tartottak a helyi iskolásoknak. 

Szatzker Alíz 
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Kedves Pátkai Lakosok! 

Szeretettel köszöntöm Önöket a 2019-es év Pátkai Hírek 1. számának olvasóit. Ismét elindítottunk egy évet, és 
így márciushoz közeledve megragadom az alkalmat, hogy röviden beszámoljak az elmúlt időszak történéseiről. 
Mind a képviselő testület, mind az Önkormányzat hosszú és sok munkával teli téli időszakon van túl, melynek 
elvégzett munkája lassan Önök előtt is láthatóvá válik.  

Mint azt tapasztalták, folyamatos csere mellett hivatalosan is elkészült községünk közvilágításának belterületi 
szakaszán a lámpatestek cseréje.  

A belügyminisztériumi pályázatnak köszönhetően az orvosi rendelőnk nyílászárói is cserére kerültek, mely mind 
energetikai szempontból, mind használati komfort szempontjából egy szükséges és rendkívül hasznos 
fejlesztésnek bizonyult. Az új nyílászárók kialakításánál törekedtünk arra, hogy a későbbi feladatoknak is 
megfeleljenek a beépített anyagok. Ezért gondoltunk a hőszigetelés megfelelő kialakítására, és talán szokatlan, 
hogy a főbejárat osztott nyílászárója egyszárnyú kivitelben került vissza, de ezzel az akadálymentesítés első 
lépése is megtörtént.  

Már tavaly augusztusban elindult, de igazán látványos részéhez most ért el a művelődési házunk energetikai 
korszerűsítése, mely lassacskán a végéhez közeledik, így hamarosan visszakapja a lakosság a kívül- belül 
megújult épületet. Az energetikai korszerűsítés érinti a művelődési házon kívül a kazánházat, illetve a régi 
hivatali épületet is, ahol gépészeti munkálatok folynak. A parkoló használatát ezért ideiglenesen szüneteltetni 
kell, mely miatt ezúton is kérjük szíves türelmüket. 

Jó hír, hogy a néhány éve a viharban megrongálódott tűzoltószertár épülete is lassan újra használhatóvá válik, 
mivel a helyreállítási munkálatok bár nem látványosan, de jól haladnak. Az épületbe nyílászáró csere és külső-
belső javítás mellett -melyet a korábbi viharkár biztosítása már jelentős részben térített- bevezetésre került a víz 
és elkészült a fűtés becsatlakozó vezetéke is. Reményeink szerint így az Önkormányzat fizikai dolgozóinak 
munkakörülményei is nagymértékben javulnak. 

A művelődési ház korszerűsítése az óvodát is érinti, tekintettel arra, hogy a kerítést is át kell alakítani kissé a 
fejlesztés során, illetve a megrongálódott járdaszakaszt is helyre kell állítani. Ezek a két épület felújítását 
követően készülnek el. 

Alighogy befejeződik azonban az építkezés a művelődési háznál, kezdődik egy másik, hiszen a cikk írásakor már 
megérkeztek az árajánlatok az óvoda külső felújítására, melyeket a képviselő testület az újság megjelenéséig 
remélhetőleg már elfogad. Ezzel is folytatva az energetikai korszerűsítési programunkat. 

Hamarosan indul a kikötő öltöző épületének közbeszerzése is, reményeink szerint a kivitelezés is el tud indulni 
még az első negyedév során. Örömteli azonban, hogy az építkezés ideje alatt is lehetőség lesz a terveink szerint a 
kajak-kenu használatra, mivel a stég beszerzésének műszaki előkészületei megtörténtek, így várhatóan a 
szezonra kikerülhet a tervezett helyére. Az előzetes árkalkulációk alapján remény van továbbá arra is, hogy nem 
is egy, hanem két helyre kerülhet beszerzés során stég, mely így egyszerre fogja szolgálni a helyi 
horgásztársadalom, és a sportolni vágyók igényeit is. Fontos megjegyeznem, hogy a vízfelület használatának 
rendje jelenleg egyeztetés alatt áll a szakmai szervezetek és a horgász szervezetek között. A HOFESZ részéről 
elhangzott aggodalmak és igények figyelembevételével zajlik a tervezés a Magyar Kajak Kenu Szövetség 
háttérműhelyében. Az egyeztetés eredményeként létrejött használati rendről későbbiekben számolunk be. Ennek 
betartása, és betartatása mindenki érdeke, hiszen a turisztikai fejlődéshez mind a horgászokra, mind az érkező 
sportolni vágyókra egyaránt szüksége van a településnek. 

Fontos beszámolnom arról is, hogy az ivóvízminőség javítási program kivitelezési munkálatai is jól haladnak 
szinte valamennyi kivitelező elérte a 25%-os fizikai teljesítést. Ezt követően azonban jelentősen felgyorsulnak az 
események, mivel az előkészítő munkálatok lezárását követően már szabadon folyhat a kivitelezés. Ez azt is 
jelenti, hogy egyszerre három helyen, a távvezetéken, a vízmű telepen és a községi elosztó hálózaton is lesz 
munkavégzés ahhoz, hogy nyárig fizikailag is elkészüljön az új rendszer. 

Érdekességként szeretnék beszámolni arról is, hogy a szennyvízberuházásunk pályázatának fenntartási 
időszaka idén lejár. Ez a tervek szerint azt jelenti, hogy várhatóan 2020-ban véget ér a beruházás. Furcsa lehet 
Önöknek, hogy a beruházás fizikai szakasza már 2012-2013-ban véget ért, azonban a munkálatok nálunk nem 
álltak meg. Nagy beruházásoknál ez ilyen sok időt vesz igénybe, a szennyvízcsatorna építése az előkészületektől 
a teljes befejezésig, így több mint 17 évet vett igénybe. Az ivóvíz esetében ez várhatóan 15-16 év lesz, hiszen az 
első 2009-es koncepciók elkészülte után 2024-ig várható a fenntartási időszak lezárása. 

A most folyó munkálatok előkészítése minden esetben rendkívül bonyolult feladatot ró mind az Önkormányzat 
munkatársaira, mind a képviselő-testület tagjaira. Így fordulhat elő az, hogy Mi már előkészítésben a következő 
önkormányzati ciklus munkáinak, beruházásainak feladatait is végezzük. Az idén megjelenő Magyar falu 
program pályázatainak benyújtásával a következő 5 év beruházásai is elkezdődhetnek. 

Nagy Dániel 
polgármester 
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Tájékoztató az elmúlt időszak kulturális eseményeiről 

December 8. – Mikulás-járat 

Pátka Község Önkormányzata ismételten Mikulás járatot indított a falu 
gyermekei részére. A gyermekek és szüleik nagy örömmel fogadták a  
12 helyen megálló Mikulás járatot. A Mikulás a gyermekeknek 180 db 
csomaggal kedveskedett. 

A Mikulást a következő civilek és vállalkozók támogatták: 

Corn-Agró Kft., Inizió Kft., Royal Limusine Kft., Pátkai fiók gyógyszertár, 
Róth család, Füri József, Lázár Lívia, Fekete István Vadásztársaság, 
Pátkai Földközösség, Gyenei Lajos, Vértesaljai Horgász egyesület, Árpási 
Béla, Gyene Lajos, Buda-Liget élelmiszer boltok, Góger Tamás, Jakab 
János. 

Köszönjük a fenti személyeknek a támogatást továbbá Gyene Lajosnak, 
hogy a lovas fogatot a rendelkezésünkre bocsátotta, Nagyné Nellinek, 
Bódog Annamáriának a szervező munkáját és mindannyiuknak, hogy 
létrejöhetett a gyerekek örömére a Mikulás járat.  
 

December 22. 15 óra - Mindenki Karácsonya 

A 2018-as évben a Mindenki Karácsonyát Pátkán a Római Katolikus templomban tartottuk. Jézus születésének 
ünnepén a résztvevőket köszöntötte és az ünnep jelentőségéről beszélt:  

� Tallér Krisztián - Római katolikus atya  
� Országh István - Református lelkész 

Az Ünnep alkalmából műsorral készültek: 
� Pátkai Csemetekert Óvoda 
� Pátkai Református Általános Iskola 
� Bel Canto kórus 
� Pátkai Joo Madarak baráti kör, akik a betlehemezés régi szokásait elevenítették fel a műsorukban. 

  

Az ünnepség után a Katolikus klubházban az ünnepségen résztvevőket meleg teára, forralt borra, szendvicsre, 
süteményre várták az Önkormányzat és a Gárdonyi Géza klub tagjai. 

Minden segítőnek, résztvevőnek köszönöm a munkáját! 

 

2019. január 11. - a Doni katasztrófára emlékeztünk  

2019. január 11-én emlékeztünk meg a második világháborúban, 1943. január 12-én, az urivi hídfőnél történt 
orosz áttörés során elesett magyar katonákra. 
Hetvenhat évvel ezelőtt indította meg támadását a szovjet Vörös 
Hadsereg a Don-kanyarban. A támadás következtében a 207 ezer fős 
2. magyar hadsereg mintegy 120 ezer katonája vesztette életét. A 
hadsereg Parancsnoka Jány Gusztáv vezérezredes volt.  
Az ütközetben a mínusz 40 fokos hidegben hősiesen védekeztek 
katonáink a túlerővel szemben. 
Sokan áldozták a legdrágábbat - az életüket - a hazáért, ezért ne 
feledjük őket, hogy hősök voltak, magyarok és voltak köztük 
pátkaiak is, a nevük itt az emlékművön van felírva.  

A megemlékezésen Varga Géza képviselő elevenítette fel beszédében 
az akkor történt eseményeket és méltatta a magyar katonák 
hősiességét.  
Weigler Bettina verssel emlékezett meg az akkori eseményekről.  
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Országh István református lelkész áldást mondott az elesettek üdvéért.  
 
Koszorút helyezett el az emlékműnél az önkormányzat nevében:  

� Buda József alpolgármester  
� Dávid Imre képviselő  

A lakosság részéről virágot helyezett el: 
� Gyenei Lajos és Hollósi Sándor.      

A megemlékezésen részt vett a Csemetekert Óvoda, a Pátkai 
Református Iskola, a Gárdonyi Géza Nyugdíjas klub és a falu 
lakossága.  

A Magyar Himnusz eléneklésével fejeződött be a 
megemlékezés.  

SOSE FELEDJÜK ŐKET! 
 

  
2019. február 2. – Pátkai Bormustra 

Február 2-án ismét megrendezésre került a Pátkai Bormustra, a 2018-as borokat kóstolták. 
A borbírákat, a gazdákat és a megjelent érdeklődőket, továbbá Kerekes Erzsébet verebi alpolgármestert köszöntötte 
Varga Géza képviselő. 
A borokat ízlelték: Mocsi Tibor, Erdő János, Mati Károly borászok, akik az építő kritikák mellett pozitív véleményt 
is megfogalmaztak a borokkal kapcsolatban, illetve szakmai tanácsokat adtak. 

A Bormustrán részt vettek: 

Zaka István Zaka Amália 

Magyaródi József Dene György 

Nagy Attila Hollósi Sándor 

Varga Géza Káka János 

Mikle György Varga Imre 

Ódor Gyula Laborcza László 

Miklós János  
 

Bort küldött a mustrára: Jakab János és 
Kovács János 
A mustrára 15 hobbi borász hozta el 12 
féle fehérborát és 14 féle vörösborát. 

A borászok elmondták, hogy összességében megállapítható, hogy az elmúlt négy év alatt 
Pátkán pozitív változás figyelhető meg a hobbi borászok boraiban. Talán a 
bormustráknak is köszönhető ez a változás. 
Elmondták a kóstolást követően, hogy nem is volt nagyon hibás bor, de keveset is lehet 
ki emelni közülük, a fehérek jobban sikerültek, mint a vörösek. 
Tanácsként hangzott el, hogy a kénezésre nagyon oda kell figyelni, elhanyagolása a 
borok oxidációjához vezet ami a borok kellemetlen ízét okozza. 

Köszönöm mindenkinek a részvételt és áprilisba várok minden borosgazdát a 
borversenyre! 

(Értesítést küldünk.) 

Akik segítettek, hogy létre jöjjön ez a rendezvény: Pátka Község Önkormányzata, Bódogh 
Annamária, Papp Tibor és felesége, Nagy József, Oros Valentin. 

 
 
  

OLVASÓI CIKK 

 
Egészségügyben – de másutt 

 
Munkahelyet változtatott kedves ápolónőnk, Dene Emike. A körzeti rendelőben 
dolgozott az elmúlt 20 évben. Elképesztően hosszú idő... Nagyon kedvesen, 
alaposan és segítőkészen végezte munkáját. Mindig mosolygott, és a betegek nagyon 
szerették. Kollégáival együtt nívós szolgáltatást végeztek-végeznek. Biztosan 
megállja a helyét új munkahelyén is, de nekünk nagyon hiányozni fog. 
 
Ezúton szeretném megköszönni munkáját, és sok sikert kívánni új feladatához!  
 
Köszi, Emike! 

Tisztelettel: Hollósi Dezső 
 

Lejegyezte Varga Géza képviselő
Köznevelési és Kulturális Bizottság Elnöke
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A PÁTKAI CSEMETEKERT ÓVODA HÍREI  

Óvodai hírek 

Karácsony előtt mézeskalácssütésre vártuk az óvodába járó gyermekeket és szüleiket. A közös program során 
először táncházzal kedveskedtek az óvó nénik, majd a kis asztaloknál különböző munkafolyamatba 
kapcsolódhattak be a kedves érdeklődők: lehetett tésztát nyújtani, szaggatni, akinek pedig díszíteni volt kedve, 
különböző színes és édes cukorkával dekorálhatta a kalácsokat. A Szülői Közösség összefogásával megint egy jól 
sikerült adventi vásárt sikerült szervezni. A bevétel a gyermekek és szüleik által készített kézműves tárgyakból és 
felajánlott dísztárgyakból jött össze. A Közösség nevében felajánlott összeg 75.000 Forint volt, melyet az udvar 
szépítésére fogunk használni. Köszönjük szépen az aktív részvételt és az adományt! Ezzel egy időben más 
felajánlás is érkezett a Pátkai Csemetekert Óvoda Alapítvány számlájára. Gyenei Lajos bácsi, a Pátka Községi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke az egyesület megszűnése után 310.000 Forintot adott óvodánknak. Ezúton is 
köszönjük a nagyvonalú felajánlást! Az összeget az udvarunk szebbé tételére fordítanánk.  

Aki szeretné támogatni óvodánkat adója 1%-val a Pátkai Csemetekert Óvoda Gyermekeiért Alapítványon keresztül, 
a 18493942-1-07 adószámon megteheti. Előre is köszönjük, ha gondolnak ránk! 

A karácsonyi ünnepségünkre - már hagyományként - szeretettel vártuk a nyugdíjas klub néhány tagját. A 
vendégek friss gyümölccsel és szaloncukorral örvendeztették meg a gyerekeket. Közösen énekeltünk, verseltünk, 
majd a csoportokban - a gyerekek nagy örömére - új játékok várták kis gazdájukat. 

Január végén Ida dajka nénit az ovis gyermekek, szüleik és a kollektíva búcsúztatta. Németh Sándorné, Ida néni 
közel 35 évig dolgozott a pátkai óvodásokért. Hálás szívvel mondunk köszönetet a munkájáért a gyermekek és 
szülők nevében is! A búcsú délelőttjén volt sírás és kacagás. A gyermekek verssel és énekkel búcsúztatták a dadus 
nénit, majd személyre szóló üzenetek kíséretében átadták a rajzaikat. A szülők virággal köszönték meg áldozatos 
munkáját. A megható pillanatok után nagy bulit csaptunk, ahol táncoltunk, nevettünk, mókáztunk, és tortát 
ettünk. Jó pihenést és boldog nyugdíjas éveket kívánunk Ida néni! 

   

Februárban a farsangi készülődés tette ki a tevékenységünk nagy részét. Vidám, mókás dalokat és rigmusokat 
tanultunk, álarcot és kisze bábot készítettünk, és a gyerekekkel együtt dekoráltuk ki az óvoda egyes helyiségeit. A 
gyerekek izgatottan várták a farsang napját, és már hetekkel előtte súgták egymás fülébe, hogy milyen jelmezt 
fognak ölteni. Február 22-én megérkeztek az óvodába a szuperhősök, mesefigurák, hercegnők, katonák, bátor 
rendőrök, kis állatok, boszorkányok, cowboyok. Az óvoda dolgozói is jelmezbe bújtak, majd a Hófehérke és a hét 
törpe meséjét megelevenítve szórakoztatták a csemetéket.  

   

A szülők gondoskodtak finomságokról és innivalóról, ezért hálából videófelvételekkel és fotókkal leptük meg őket. A 
tartalmas napot Áprily Géza bácsi zenés interaktív előadásával zártuk. 

Tiringer-Schneider Helga 
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NYUGDÍJAS KLUB HÍREI 

A Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub Hírei 

• November 26-án ismét vetélkedtünk, három csapatban, érdekes műveltségi kérdésekben mértük össze 
tudásunkat, közben jókat derültünk, de sokat tanultunk is. 

• December 10-én hozzánk is ellátogatott a Mikulás. 
• A Mindenki Karácsonyán tagjaink ismét nagyon sokat segítettek a vendéglátásban, valamint a műsorban is.  

Mivel a templomban volt az ünnepség, nagy keletje volt a forró teának. 
• Január elején színvonalas községi megemlékezés volt a doni áttörésről. A II. világháború idején 1943. január 

12-én, a 76 évvel ezelőtti tragédiában a Don-kanyarban megsemmisült a 2. magyar hadsereg. A Vörös 
Hadsereg offenzívája a reggeli órákban, mínusz 40 fokos hidegben indult meg. A tragédiában több mint  
100 ezer magyar katona halt meg, akik többsége ma is jeltelen sírban nyugszik. 

Idegen földre hullt a drága magyar vér, 
Erről már csak a rég beomlott lövészárok regél… 
Értelme nem volt fiatalon haláluknak,  
De hősként emlékezünk, adózunk bátorságuknak! 
                                            ( Kustra Ferenc, Téli reggel )  

 

• Január 21-én Kovács Gergely tartott vetítéssel egybekötött érdekes előadást hazánk és szűkebb környezetünk 
madarairól. Köszönjük! 

• Következő összejövetelünkön szintén előadást hallhattunk, Szentgyörgyi Attila a magyarság eredetéről 
„mesélt” nekünk. Köszönjük! 

• Egyhangúan elfogadtuk vezetőségünk elmúlt évi beszámolóját és a 2019-es év programját is.  
• Egy nagyon szomorú haláleset történt. Február 7-én megdöbbenten, megtörten és fájó szívvel álltunk 

Oláh Lajos, - mindenki által Colosként ismert – társunk koporsójánál. Egy éve jöttek közénk 
feleségével együtt. Jól érezte magát a klubban. Örökös jókedvével mindannyiunk arcára mosolyt csalt. 
18-án közösségünk külön is megemlékezett róla. Talán nincs is olyan ember a faluban, aki ne ismerte 
volna őt, és ne lenne vele kapcsolatosan valami kedves emléke. Mindig nagyon fog hiányozni. Emlékét 
örökre megőrizzük! 

• A testvértelepülési találkozón tagjaink sokat segítettek és műsorral is gondoskodtak arról, hogy a vendégek jól 
érezzék magukat és maradandó élménnyel térjenek haza. 

• Február 18-án Vitéz Hajdú Szabolcs bevezető előadását élvezhettük a vitézi rend megalakulása előtti 
történelmi korról. Előadását folytatja majd a vitézi rendről. Köszönjük! 

• Közelgő, talán legkedvesebb nemzeti ünnepünkről pár érdekességet szeretnék megemlíteni, amit nem árt, ha 
tudunk, illetve illene tudni. Március 15. a modern parlamentáris Magyarország megszületésének a napja, az 
1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc kezdete, melynek célja a Habsburg uralom megszüntetése, a 
függetlenség és az alkotmányos berendezkedés kivívása volt. 1989-ben volt először munkaszüneti nap, 1990 
óta hivatalos nemzeti ünnep, s egyben a magyar sajtó napja, annak emlékére, hogy 1848-ban ezen a napon 
nyomtatták a magyar sajtó első szabad termékeit. 

Benke Dénesné  

OLVASÓI CIKK 

Pátka, ahogy én látom – 2019. március 

Még tavaly novemberben doktor úr egy hétig szabin volt. Lovasberényi kollégája helyettesítette három alkalommal 
a héten. Mindenki saját bőrén érezhette, milyen az, ha nincs naponta orvos. S bár a hölgyek mindent megtettek, 
szokás szerint kedvesek, rugalmasak voltak, a helyzet így is szomorú volt. Viszont egy hideg decemberi napon 
megvalósult az ablakcsere a rendelőn. Nagyon jó lett, remélem, a szigetelés is elkészül majd, egyszer. Ki kell 
jelenteni: az egészségügyi ellátás kardinális kérdés! Megoldása nem egyszerű, de ezért vannak falunknak 
választott vezetői. És még valami: a Praxi Medic Bt. a falunkban a legjobban működő szolgáltatás. Ez tény. Eltűnt 
a Takarék, az ATM, ami épp elég nagy baj. Ne zuhanjunk lejjebb! 

Alakul a kultúrház, elkészül a fűtés is, lassan birtokba lehet venni. Az ovi felújítása is indul. Nem hivatalos 
információim szerint a gyorsabb internet (500 megabit) itt van a falu határában. Úgy hallom, a T-Home átveszi a 
kábeltévét. Ezen a vezetékhálózaton jutna el - megfelelő feltételek kialakítása esetén - a gyors net, bárkihez. 

Sajnos a vízprojekt újra hozta a szokásos, siralmasan magyaros formát. Hiszen felbontanak egy aszfaltos utat a 
kis közben… Visszatemetik, de nincs sem a sérült rész, sem a teljes keresztmetszet újra aszfaltozva. Ez nem 
huszonegyedik századi megoldás! Talán az önkormányzat saját erőből megoldja. 

Indul a Faluprogram! Legalább is a kormány ezt mondta (2018. december). Ha igaz, ez most óriási lehetőség! 
Remélem, nem csak politikai alapon osztják majd a pénzt. Fel kell készülni, elő kell készülni, jó pályázatokkal, jó 
elképzelésekkel. Sokat segíthetnek a Fidesz helyi képviselői, tagjai, lobbizással. Tegyék meg! Hiszen most végre 
lehetne a belterületi utakat aszfaltozni (a katasztrofális bekötőútról nem is beszélve!). Persze a külterületi utakon 
is van bőven mit tenni. És itt vannak a tájékozódást segítő táblák: némelyik már éppen eldőlne, a többségük 
olvashatatlan. Több mint húsz éve kint vannak, vegyük már észre, hogy fel kell újtani őket! És még nagyon sok 
helye lenne a pénznek a faluprogramból. 
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Kelemen József barátom iszonyú mennyiségű anyaggal bír a község elmúlt kb. negyven évéből. Egy pendrive és 
egy tévé segítségével a faluházban közzé lehetne tenni. Szerintem nagy sikere lenne! 
Karácsony előtt néhány nappal ajándékot vitt az időseknek az önkormányzat. Biztosan örültek az érintettek. 
Nagyon szép gesztus volt, köszönet érte. De csomagot kaptak a nagycsaládosok, és sok rászoruló is. A döntés 
biztos nem volt egyszerű. Hiszen sok, aki rászorulna. 
Közvilágítás. Nos, előző írásom után illetékes helyről kaptam infót, hogy decemberben anyaghiány miatt állt meg a 
munka. És a koncepció majd a végén kialakul. Tehát most márciusban már a végleges megoldás látszik. Mert a 
csere jó elképzelés, jó döntése volt az önkormányzatnak, ezt fenntartom. Talán online meg lehetett volna kérdezni 
az embereket is, mint másutt. Hiszen az emberek járnak hajnalban dolgozni, majd este haza. Ezért ők látják, hova 
kell igazán lámpa. A közvilágítással kapcsolatban részletes anyagot készítettünk barátaim segítségével. Ezt 
eljuttattuk a képviselőtestülethez, javaslatokkal együtt. Ha valaki kíváncsi rá, keressen, szívesen elküldöm! És 
szívesen bejelentem a közvilágítási hibákat is. Keressenek! (dedike62@gmail.com) 
A legutóbbi újságban - igen helyesen - megemlékezett polgármester úr az óvoda 45. jubileumáról. Felsorolta az 
akkor ott dolgozókat. De egy szó sincs mindazokról, a falunk akkori vezetőiről, akik megteremtették a feltételeket 
ahhoz, hogy az ovi megépüljön! Nálunk ez nem divat, s ez hiba. Ha múltunk része az Ivánka család, nos az akkori 
vezetők legalább akkora elismerést, megemlékezést érdemelnek. Ők azok: Nagy Lajos tanácselnök, Pajor József 
VB-titkár. És ahogy ma is, akkor is kellett az országot vezető párt támogatása. Ezt képviselte Láncos Ferenc és 
Hollósi Dezső. A kivitelezést a TSZ építőbrigádja végezte. És azokról se feledkezzünk meg, kik társadalmi 
munkában dolgoztak az ovi építkezésén, ha nem is név szerint, de talán meg kellett volna említeni ezt a tényt is. 
Decemberben jártam a református iskolában. Nagyon tetszett, amit láttam. Szép környezet, rendezett termek, s 
bizonyára kiváló oktatás. Úgy hallom, szeptemberben még több elsős lesz. Remélem, végre a pátkaiak magukénak 
érzik majd ezt az iskolát. S akkor szép jövő áll az intézmény előtt. 
Hallok híreket a páskomba beköltözőkkel kapcsolatban is... Igyekszem tájékozódni, mert csak így alakulhat ki 
véleményem a helyzetről. 
„Akinek sosem változik a véleménye, az sosem változtat semmit.” – Winston Churchill 

Írásaimmal nem feltétlenül ért egyet minden kedves olvasó - s ez így helyes! Ezért az mindig a címe: „Pátka, ahogy 
én látom”. És ÉN ÍGY látom. 

Tisztelettel: Hollósi Dezső 

PÁTKAI PÁNTLIKA TÁNCEGYESÜLET HÍREI 

Évzárás – évkezdés a Pátkai Pántlika Táncegyesületnél 

Az utolsó tavalyi számban beszámoltam az elmúlt időszak eseményeiről és az év végi várható programokról.  
Legfontosabb volt ezek közül a Mindenki Karácsonyára való felkészülés. 
Épp ezért örömmel vettük a Pátkai Joo Madarak megkeresését egy közös karácsonyi betlehemes játék 
létrehozására. A próbák jó hangulatban zajlottak, ki-ki hozzájárult eszközökkel, kellékekkel, ötletekkel vagy éppen 
finom falatokkal a produkció sikeréhez.  
A Mindenki Karácsonya programnak idén a katolikus templom adott otthont, a kultúrház felújítási munkálatai 
miatt. A hőmérséklet elég fagyos volt, de a többszereplős műsor az óvodások, az iskolások, a Bel Canto kórus és 
betlehemes csapat előadásában meleg fogadtatásra talált az ünneplő közönség részéről.  
Ezt követően a Nyugdíjas klub tagjainak jóvoltából szíves vendéglátásban részesültek a közreműködők, majd a 
próbaterembe visszavonulva kiértékeltük a szereplést néhány pohár bor és a karácsonyi mákos guba 
társaságában. 

   

Néhány hét téli pihenő után nekiláttunk a tavaszi felkészülésnek. Ez a próbatermünkben a fűtés hiánya miatt elég 
nehézkesen működött, de lehetőséget kaptunk az Önkormányzati épületben fűtött teremben való heti egy 
alkalommal próbát tartani.  
Már a naptár és az időjárás is együtt jelzi a kinyíló korai virágokkal: jön a tavasz.  
Elvetjük a magot a földbe, a családba, a gyermekeinkbe, a civil szervezetekben folyó munkába, embertársaink 
életébe. Aztán – ahogy a példázatban olvashatjuk – némelyik az út szélére esik, ahol felkapkodják a madarak, 
némelyik köves talajra hullik, ahol a nap hevétől kiszárad. Némelyik a gyomok közé esik, amik felnőve elfojtják azt, 
de némelyik jó földbe hullik, ahol terem harmincszor, hatvanszor vagy százszor annyit. 
Ezt a százszoros eredményt kívánom Önöknek is, hogy az elvetett magok bőséges jó termést hozzanak az 
életükben!  
Közeleg szép ünnepünk, Március 15. Remélem, hogy együtt tudjuk megünnepelni a kedves Olvasókkal. 
 

 
Tisztelettel: Abonyiné Fekete Katalin

művészeti vezető
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POLGÁRŐR HÍREK  

A polgárőrség hírei 

Tisztelt pátkai lakosok! Ezúton is szeretnénk megköszönni a 2018-as évben juttatott adójuk 1%-át, amivel 
segítették a Polgárőrség munkáját. Tavalyi évben talán az előzőekhez képest javult vagyis emelkedett a járőr 
szolgálat óra száma, aminek örülünk, mert megint egyre több fiatal csatlakozik az egyesülethez. Bármikor lehet 
mindenkire számítani, aki éppen nem dolgozik. Példa erre az az összefogás is, ami januárban történt, amikor 
eltűnt egy néni: 

17:15 perckor jött egy bejelentés a polgárőrség elnökéhez, hogy Hegedűs Marika néni elment otthonról és 
ebben az időben még nem ért haza. Sajnos kiderült, hogy nem jó helyen szállt le a buszról. Vezetőnk azonnal 
hívta rendőrünket és elmondta neki mi történt. Körzeti megbízottunk azonnal visszament az irodájába és 
megnézte a településfigyelő kamerát által rögzített anyagot, hogy lehet-e látni rajta. És igen – a rögzített 
videón visszakeresve, látható volt, hogy a néni ment kifelé a faluból, de visszafele már nem jött. Hívta a 
kollégákat, akik keresőkutyával érkeztek, a tűzoltókat, mentőket és elindult a keresés. Hirtelen lettünk közel 
húszan. A csapat egy része a kutya után indult, amerre az szagot fogott az erdőn keresztül, a másik része két 
autóval csatlakozott. Polgármesterünk szólt a Vértes Natúrpark vezetőjének, aki szintén csatlakozott hozzánk 
és segített, ők másik úton mentek. 5-6 órás keresés után 23 óra körül jött a telefon, hogy megvan a néni. A 
körülményekhez képest jól volt, de át volt fagyva, csurom víz volt a ruhája és kimerült volt, mert - mint 
kiderült – kétszer is belecsúszott a vízbe. A mentősök azonnal elvitték, de reggel haza is jöhetett. Nagyon 
örült mindenki, hogy jól, komolyabb következmények nélkül végződött a keresés, ami köszönhető Marika 
néni korához képest erős szervezetének is. Ezúton is kívánunk neki további jó egészséget még sokáig 
családja körében! Köszönet mindenkinek az önzetlen segítségért, a kitartó munkáért és hogy mindenki bízott 
abban, hogy megtaláljuk! Azt hiszem, senki sem felejti el ez a napot. KÖSZÖNET!!! 

Egy kicsit a polgárőrség tavalyi évéről. Részt vettünk a Velencén megrendezett Fejér Megyei Polgárőr Találkozón 
elég szép számmal, ami egész napos programmal volt színesítve és főztünk is. Rá egy hónapra volt az Országos 
Találkozó, ahol szintén eleget tettünk a meghívásnak, ez Baján került megrendezésre. Nagyon jól sikerült 
mindegyik. 
Továbbá egész évben részt veszünk a falu rendezvényein, az ünnepségeken, a temetéseken pedig a polgárőreink 
biztosítják a temető környékét. A postásokat kétszer-háromszor kísérjük a kifizetések idejében. 
Az Önkormányzatnál jelezték, hogy van a Vargahegyen egy bácsi, aki egy bódéban lakik és nincsen se kályhája, se 
tüzelője. Alpolgármesterünk nagy nehezen szerzett egy kályhát, amit ki is vitt. A Polgárőrök vittek csöveket és 
beállították, mindjárt be is gyújtottunk. Polgárőr elnökünk még többször élelmiszert is vitt neki. A Polgármester 
Úrral egyeztetve, engedélyével vittünk neki fát is a polgárőr autóval, amennyit be tudtunk rakni. Így védtük meg 
közös erővel a megfagyástól a bácsit.  
Az idei évben is szívesen fogadjuk támogatásukat, az 1%-os felajánlásokat a következő adószámra, előre is 
köszönjük: 

PÁTKA KÖZSÉG POLGÁRÖRSÉG 19098533-1-07 

Továbbra is sok szeretettel fogadjuk azokat a pátkai lakosokat akik szívesen csatlakoznának a Polgárőrség 
csapatához. Jelentkezni elnökünknél lehet: GERENCSÉR LÁSZLÓNÁL: +36-20-223-0482. 

Szeretnénk megköszönni az Önkormányzat és a lakosság segítségét, támogatását és a bejelentéseket! 
 
Továbbra is a jó együttműködés fejében, a Polgárőrség vezetése nevében: 
                         Gerencsér László                                                         A cikket írta: 
                                   Elnök                                                               Nagy Imréné                      
                                                                                                    az Elnök Úr jóváhagyásával 

  

HIRDETÉS 

TRAFIK HÍREK 

Március 15-én a trafik zárva lesz!!! 

Trafik nyitva tartás változása 2019. április 1-től: 
Hétfő-péntekig  7-19-ig 
Szombaton  8-18-ig 
Vasárnap  8-16-ig!! 

Állás hirdetés! 

Pátkán üzemelő trafikba, hétvégén is nyitva tartó üzletbe keresünk megbízható kollégát.  
Nyolc-hat órás munkakörbe. Kérem, csak azok jelentkezzenek, akik a hétvégéken is tudnak 
jönni dolgozni. Lottóvizsga megléte és számítógép ismeretek előny, de a kereskedelmi 
tapasztalat nem feltétel. (Lehet nyugdíjas is. A lottóvizsga jelentkezésre tudok segíteni.) 

Jelentkezését fényképes önéletrajzzal várom személyesen az üzletben! 
Lázár Lívia 
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KÖNYVTÁRI HÍREK  

Szeretettel köszöntöm a Pátkai Hírek Olvasóit! 

A könyvtár programjairól: 
• 2019 márciusában jár le egy rajzpályázat, amelyen Arany László mesékhez készült rajzokkal lehet részt venni. 

Úgy gondoltam, hogy a határidőt meghosszabbítom az újság megjelenése utánig, március 18-ig. Így azok a 
gyerekek is tudnak még rajzolni, akik nem a helyi iskola tanulói. 

Pályázati felhívás 
A Pátkai Gárdonyi Géza Községi Könyvtár rajzpályázatot hirdet Arany 
László magyar költő és népmesegyűjtő születésének 175. évfordulójára 
gyerekeknek. A rajzok A/4 vagy A/3 méretben bármely technikával. 
készülhetnek.  
Pályázni három kategóriában lehet: nagycsoportos óvodás, általános 
iskola 1-2. és 3-4. évfolyam. 
A rajz témája: Arany László mesegyűjteményének bármely meséje. 
Kérem, hogy a rajz jobb alsó sarkában a mese címét tüntessék föl, a 
gyermek neve a rajz hátoldalán szerepeljen. A beérkezett munkákat zsűri 
értékeli. A rajzok a könyvtárban kiállításra kerülnek. Várom az elkészült 
műveket, amelyek leadhatók nyitva tartási időben, a könyvtárban.  
Beérkezési határidő 2019. március 06.  
Meseajánló az Arany László kötetből - óvodásoknak: A kiskakas gyémánt félkrajcárja, A kis gömböc,   
A kismalac és a farkasok - iskolásoknak: Fehérlófia, A farkastanya, Babszem Jankó  

 

• Március 21. és 28. között kerül sorra az INTERNET FIESTA megrendezésére, amelynek részletes programja 
később kerül meghirdetésre. 

• Április 13-án húsvéti játszóház 9 órától 12 óráig a Pátkai Református Általános Iskola és Gárdonyi Géza 
könyvtár közös rendezésében az iskola épületében. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Néhány közérdekű információ: 
A könyvtár állandó nyitva tartása: 

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

Az ettől eltérő időpontokat a beiratkozott olvasókkal tudatom, ill. a könyvtár Facebook oldalán látható, 
valamint plakáton.. 

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

Igény bevehető szolgáltatások: 

Könyvek, DVD-k, folyóiratok egyaránt kölcsönözhetők, Internet használatra is van lehetőség az asztali gépeken. 
Ezenkívül a könyvtárban szabad WIFI is rendelkezésére áll mindenkinek.  Könyvtárközi kölcsönzés is lehetséges. 

A középiskolás diákokat továbbra is várom a kötelező közösségi munka elvégzésére. 

KÖNYVAJÁNLÓ  

Gyerekeknek:  Vadadi Adrienn: Matricás Laci, a híres rabló  

Az írónőnek ebben a meséjében Matricás Laci, a híres rabló nyomába ered Sárika, ez a minden 
lében kanál kislány, hogy kinyomozza, Laci tényleg elrabolta-e még a kisbaba cumiját is… Ha 
kíváncsi vagy, mit lopott Laci, tarts velük! Oldalanként 2-6 sor, könnyen kiolvasható szavak, 
egyszerű, könnyen követhető történet és nagy betűk, hogy könnyen és gyorsan menjen az 
olvasástanulás! 

Bosnyák Viktória: Gyöngyi gyöngysora 

Ki ne ismerné Bölcs Elekné Gyöngyit, a Nevenincs erdőben élő bájos 
gyöngybagolyt? Azt már kevesebben tudják róla, milyen nagyszerű mesemondó. Férje javaslatára 
most lejegyzett egy csokorra – pontosabban gyöngysorra – való történetet. Vajon hogyan kell 
ábécésorrendbe állni? Mi az ikes igék rejtélye? És hány igekötő kószál Doktor Pancser robotos 
meséjében? De találkozhatunk galaktikus jelzőkkel, óriási eldöntendő kérdésekkel, sőt még a híres 
varázslóval is, aki toldalékos főneveket varázsol. Két mese között pedig jót kacaghatunk Gyöngyi 
kacifántos nyelvtörőin. 

Iskolásoknak:  Adams, Simon Ötven tény,  
amit tudni kellene, a második világháborúról 

Miután Németország 1939-ben lerohanta Lengyelországot, kitört a történelem legtöbb áldozatot 
követelő háborúja. Kövesd végig, hogyan zajlottak az események! Ismerkedj meg a konfliktus 
kulcsszereplőivel! Fedezd fel, hogyan változtatta meg a háború a világot! Megdöbbentő adatok, 
részletes térképek, színes grafikák és archív fotók sokasága segít eligazodni a tragikus korszak 
eseményeiben. A kötet végén Ki kicsoda…, Fogalommagyarázat és Név- és tárgymutató található. 
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Felnőtteknek: 
Robert Galbraith: Kakukkszó 

„A világ tele van nyilvánvaló dolgokkal, amelyeket soha senki nem vesz észre” – írta Sir Arthur 
Conan Doyle A sátán kutyájában. Nem volt igaza, mert még a legnyilvánvalóbb dolgok is 
kiderülnek egyszer. Például Robert Galbraith valódi személyazonossága. Utólag könnyű ugyan 
kijelenteni, hogy nem is tartott olyan sokáig rájönni az igazságra, de ha olvastuk a debütáló 
krimiszerző összes eddigi regényét, akkor tényleg nem kellett profi magánnyomozónak lennünk, 
hogy leleplezzük az exkatonát. Bár ehhez előbb rá kellett volna bukkannunk a Kakukkszóra az 
évente megjelenő több száz, ugyanannyira izgalmas krimi között, ami, ha nem egy bizonyos J.K. 
Rowling rejtőzik az álnév mögött, még Ethan Huntnak is lehetetlen küldetés lett volna. Így viszont 
lehet, hogy megvan a kortárs krimi irodalom következő legendás nyomozója, bár még van mit 
bizonyítania. 

Réti László: Budapest Boulevard 

Magyarország, a következő évtized elején. A kormányzó erő a választásokra készül, ám kezd 
számára roppant kellemetlenné válni a milliárdos költséggel felállított, de érdemi tevékenységet 
nem végző új terrorelhárító egység. Ekkor azonban váratlan merénylet rázza meg a békés napjait 
élő Budapestet. A rendőrség erőre kap, és a terroristák után veti magát. Az egyik kerületi 
rendőrkapitányság vezetője, a vidékről felkerült Básti Péter ezalatt a mindennapokkal küzd. A 
lusta nyomozók, a pénzhiány, a felső vezetés állandó, öncélú ellenőrzései lassan felőrölik az 
idegeit. Ebben a helyzetben már csak hab a tortán, hogy a testvére is belekeveredik egy súlyos 
ügybe. Az alezredesnek taktikáznia kell, hogy rendőr maradhasson, de az öccsét se hagyja 
sorsára a bajban. Saját szakállára nyomozni kezd, hátha azzal segítő kezet nyújthat a 
testvérének. A szálak egyre feljebb vezetnek, és már az sem biztos, ki melyik oldalon áll. 

Ezeken a regényeken kívül még sok más érdekes olvasnivalóval várom Önöket 

FOTÓARCHÍVUM 

Képek a múltból 

Engedjék meg, hogy most egy új kezdeményezést indítsak az újságban. Kezembe kerültek régi fotók, amely még az 
1970-es évkben készültek. A helyi termelőszövetkezetben kertészet üzemelt a vasútállomás környékén és a 
közelében lévő halastó is jövedelmező volt településünk számára. 
Ebből az időből láthatunk itt képeket. Sajnos már kevesen vannak, akik élnek közülük. 

A nevek a csónakos képhez:  
Fürjes Istvánné, Moharos Zsófi néni (őt csak így 
tudom), Jóó Józsefné, Fekete Józsefné, Helt Istvánné, 
Jelena Istvánné. 

A kunyhó "gunyhó" mellett ülő csapat:  

Véber Józsefné, Ozsváth János, Gyenei Ivánné,  
Helt Istvánné, Micheller Lajosné, Ozsváth Lászlóné 

 
Helt Margit 
könyvtáros 
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PÁTKAI „VÖLGY-HÍD” TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 

Természetbarátok figyelmébe! 
Lassan öt éve működik pátkai székhellyel a „VÖLGY-HÍD” Természetvédelmi Alapítvány. A 
különféle rendezvényeken tartott előadásokon tapasztalt érdeklődés, a fülemületúra sikere, a 
tóparti kiránduláson tapasztaltak lassan megérlelték bennünk az elhatározást, hogy Pátkán 
volna hátországa egy természetbarát kis közösség létrejöttének. Ennek most jött el az ideje. 
9 éves kor fölött minden érdeklődőt várunk, a cél ugyanis az, hogy a fiatalok éppúgy 
tudatosabban lássák a körülöttük levő világot, mint a következő nemzedék nevelésében 

kulcsszereplő szülők vagy akár nagyszülők korosztálya. Jó volna, ha a Természet ismerete, védelme minden pátkai 
számára alapvető fontosságú lenne, és nem csak a szavak szintjén. 
A PITE (PátkaI TErmészetbarát Klub) névre keresztelt klub működésének pontos részletei nagyban 
függnek a jelentkezők számától és korösszetételétől. Alapvetően azonban felváltva lennének 
„szobai” foglalkozások és kirándulások.  
A benti alkalmakon fontos szerep jut majd a Pátka környékén élő növények, állatok ismeretének, 
elsősorban vetített képek segítségével. De tervezünk közös odú- és madáretetőkészítést, 
nyomolvasást, hangismeret bővítését, filmnézést. Ennek helyszíne szervezés alatt van. 
A lényeg természetesen nem a négy fal között történik. Pátka minden évszakban sok látnivalót kínál, amiket 
legalább havonta egyszer közösen keresnénk fel. Lenne itt gyalogos és kerékpáros kirándulás erdőbe, ősgyepre és 
természetesen a víztározóhoz. Mód nyílik majd gyógynövények vagy kombájn által otthagyott napraforgókalapok 
gyűjtésére éppúgy, mint fotózásra, útjaink egy része pedig komoly szakmai feladat lesz: madárszámlálás, 
fészekkeresés, költő fajok felmérése. 
Nagyon lényeges, hogy nem kell számítani semmilyen kötöttségre. A foglalkozásokra, kirándulásokra az jön, akinek 
kedve és ideje van, bármikor ki lehet lépni vagy épp be lehet szállni, nincs tagdíj, névsorolvasás, pláne dolgozat. 
Bárki hozhat magával barátot, barátnőt, férjet, feleséget, gyereket, szülőt, nagyszülőt, ismerőst. 
A jelentkezéseket március 31-ig várjuk telefonon (+36/30-598-6002) vagy elektronikus levélben 
(fecskebarat@citromail.hu). Az első foglalkozásra és kirándulásra még tavasszal sor kerül. 

Kovács Gergely Károly 
VÖLGY-HÍD” Természetvédelmi Alapítvány 

HORGÁSZEGYESÜLETI HÍREK 

Horgász hírek 

Egyesületünk megtartotta éves beszámoló közgyűlését. Az elnökség beszámolójának elhangzása, majd az elmúlt 
évi gazdálkodásra és az ez évire vonatkozó tájékoztató megvitatása után, Antal István titkárunk részesült tárgy 
jutalomban, az egyesületért végzett tevékenysége elismeréséül. Ezt követően a horgászattal kapcsolatos 
változásokról hangzott el tájékoztató. Ez utóbbival kapcsolatosan szeretnék még néhány információt megosztani. 
Mint ahogy azt már tapasztalhatták, az éves jegyek ára 5.000 Ft-tal emelkedett ebben az évben a HOFESZ által 
kezelt vizeken, de a napi jegyek is drágultak. Ezt az indokolta, hogy a hal áfájának 27%-ról 5%-ra történő 

mérséklése ellenére, mégis jelentős mértékben emelkedtek a halárak. A haltermelők a 
szárazságra, takarmány drágulására való hivatkozással tették ezt. A másik befolyásoló tényező 
a halőrök létszámának növekedése, kötelező béremelésük fedezése, illetve eltökélt szándéka a 
Szövetségnek a horgászati körülmények fejlesztése. Ilyen fejlesztési céllal vásárolt egy építési 
telket Pátkán is a HOFESZ, a Gál-közben. Változás, hogy a 35.000 Ft-os jeggyel is hétvégén 
hosszabb ideig, éjfélig szabad horgászni. Új előírás a horgász rendben a nagytestű halak 
védelme, megóvása végett a pontymatrac használatának bevezetése is. A ponty kifogható mérete 
is változott, a legkisebb elvihető méret 35 cm. Koi pontyot pedig egyáltalán nem lehet 
megtartani. A méretkorlátozással nem védett, őshonos halakból naponta 3 kg vihető el. A 
darabszám korlátozás maradt a régi, azzal a szigorítással, hogy a kombinált jegyekkel 

rendelkezők egy vízterületen nem foghatják meg az összes mennyiséget, maximum 50% fogható meg egy helyen. 
Fontos tudni, hogy ebben az évben már kötelező a magyar horgász kártya kiváltása.  

A kártya, illetve a regisztráció megkezdése nélkül a jogszabály szerint nem lehet horgászni. 
Fontos tudni, hogy a gyermekek számára is kötelező a regisztráció, de ők kártyát nem 
kapnak, nekik fizetni sem kell ezért. A kártya díja egyébként 2.200Ft és 5 évre érvényes. 10 
éven felüli gyermekek, akik horgász vizsgát tettek, már ifjúsági horgászként kártyát is 
kaphatnak. Természetesen ez már díjköteles. 

A tejesség igénye nélkül röviden ennyit a változásokról, mindenki tanulmányozza azért át az adott vízterületre 
vonatkozó horgászrendeket, mert jelentős eltérések is lehetnek! 

Még néhány ez évi rendezvényünk várható időpontjáról szeretnék tájékoztatást adni. Egyesületi 
horgászversenyünket április 27-ére tervezzük. Ismét két kategóriában tartjuk meg, mégpedig a 60 éven aluliak és 
felüliek kerülnek külön értékelésre. A gyermek és ifjúsági kategóriában nem hirdetünk eredményt, nem lesz ilyen 
kategória. Számukra május végén, a gyermeknapon szeretnénk egy külön horgászversenyt szervezni, a az elmúlt 
évihez hasonlóan. A pontos időpontokról a későbbiekben adunk tájékoztatást. 

A várva várt tavasz beköszöntével ismét benépesülhet a vízpart. Az igazi megszállottakon kívül, akik télen is 
kimerészkednek a vízpartra, most már a szélesebb réteg is hódolhat szenvedélyének. Remélem erre jó lehetőséget 
fog biztosítani ebben a szezonban is a Pátkai-víztározó, de legyen az bármelyik vízterület. Kezdésnek már 40 mázsa 
3 nyaras, 2,5kg átlagsúlyú ponty telepítése e sorok írásakor „folyamatban” volt a tározóba, 02.26-án ebből 10 
mázsa már kihelyezésre is került. Remélhetőleg mikor e sorokat olvassák, már realizálódik is a tervezett 
mennyiség. A tervek szerint havi rendszerességgel fog történni a továbbiakban is majd a telepítés. 

Görbüljön a bot!  
Pátka, 2019. március   Hedlicska Károly  

VHE elnök 
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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 )  ...................................................................................................................... Normál Családi 

• Margarita ( p.alap, mozzarella )  ................................................................................................... 1090.- 2200.- 

• Bacon ( p.alap, mozzarella, bacon, lilahagyma ) ........................................................................... 1290.- 2550.- 

• Hawai ( p.alap, mozzarella, sonka, ananász, kukorica ) ................................................................ 1390.- 2750.- 

• Négysajtos ( p.alap, mozzarella, márványsajt, trappista, füstölt sajt ) .......................................... 1390.- 2750.- 

• Sonkás ( fokh.alap, mozzarella, sonka, paradicsomkarika ) .......................................................... 1390.- 2750.- 

• Dolce Vita ( p.alap, mozzarella, sonka, gomba, kukorica )  .......................................................... 1390.- 2750.- 

• Fitnesss ( p.alap, mozzarella, brokkoli, gomba, kukorica, paradicsomkarika ) ............................ 1490.- 2950.- 

• Bolognai ( p.alap, bolognai ragu, mozzarella )  ............................................................................ 1490.- 2950.- 

• Magyaros ( p.alap, mozzarella, kolbász, lilahagyma, paradicsomkarika, hegyes erős )  .............. 1490.- 2950.- 

• Négy évszak ( p.alap, mozzarella, szalámi, sonka, gomba, kukorica) ............................................ 1490.- 2950.- 

• Perugia ( fokh.alap, mozzarella, csirkemell csíkok, kukorica )  ..................................................... 1590.- 3150.- 

• Prosciutto ( p.alap, mozzarella, prágai sonka )  ............................................................................ 1590.- 3250.- 

• Falusi ( p.alap, mozzarella, bab, lilahagyma, bacon, paradicsomkarika )  ................................... 1590.- 3150.- 

• Tonhalas ( p.alap, mozzarella, tonhal, olajbogyó, lilahagyma, paradicsomkarika )  .................... 1690.- 3150.- 

• Báró kedvence ( p.alap, mozzarella, szalámi, sonka, lilahagyma, tojás )  ..................................... 1590.- 3150.- 

• Tengerészei ( p.alap, mozzarella, tintahal, rák, kagyló)  ............................................................... 1790.-  3550.- 

Pizzáink mérete 32 cm. Minden pizzánk kérhető családi pizzaként melynek mérete 50 cm.  
Pizzáinkat kérheted plusz feltéttel melynek ára feltétenként 150 Ft.- 

Menük:  

• Burger menük( választott burger + hasábburgonya ) 
• Gyros tál (csirkemell, friss kerti zöldség, fokh.tejföl, hasábburgonya)  ................................................................ 1350.- 

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

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

• Hasábburgonya (1 adag)  ....................................................................................................................................... 300.- 
( csirkemell 10-12 dkg/db, a sajt 6 dkg/db, hasábburgonya 20 dkg/adag ) 

Hamburgerek 

• Retro burger (puffancs, saláta, marhahúspogácsa, csalamádé, lilahagyma, paradicsom, dresszing)  .................. 700.- 

• Retro sajtburger (puffancs, saláta, marhahúspogácsa, sajt, csalamádé, lilahagyma, paradicsom, dresszing)  ..... 800.- 

• BBQ Bacon sajtburger (puffancs, saláta, marhahúspogácsa, sült bacon, lilahagyma, paradicsom, BBQ)  .......... 800.- 

• Csibeburger (puffancs, saláta, rántott csirkemell, sajt, csalamádé, lilahagyma, paradicsom, dresszing)  ............. 650.- 

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

Jelen áraink 2018.10.01-től visszavonásig érvényesek! 
Kártyás fizetés is lehetséges! 

SZÉP kártyát is elfogadunk!  

Az ételeink allergéntartalmáról tájékoztatást kérjen a 
felszolgálótól. 

 

Tel.: +36/20-359-2136 

Góg-Air 2006 Kft. 
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RECEPTSAROK 

Itt a tavasz. Ilyenkor évek óta sláger a medvehagyma, ami sok mindenre jó. A szezonja azonban 
sajnos csak pár hétig tart. Nem csoda, hogy sokan falják ilyentájt az ízes, és naná, hogy 
egészséges leveleket.  

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

Medvehagyma-krémleves füstölt sajttal  

Hozzávalók 
• 1 fej hagyma 
• 1 kevés olaj 
• 1 csokor medvehagyma levél (25-30 db) 
• 2-3 gerezd fokhagyma 
• 2-3 db burgonya 
• 1 db leveskocka 
• só 
• bors 
• őrölt szerecsendió 
• 1 dl főzőtejszín 
• reszelt füstölt sajt 

Elkészítés: 
A hagymát felkockázzuk, és egy kevés olajon 
serpenyőben megdinszteljük. Rátesszük a nagyjából 
összevágott medvehagymaleveleket, és megfonnyasztjuk. 
Hozzáadjuk az áttört fokhagymát, és összeforgatjuk. 
Egy másik edényben feltesszük főni a felkockázott 
burgonyát a leveskockával és sóval. Amikor megfőtt, 
levesszük a tűzről, és anélkül, hogy leszűrnénk, 
hozzátesszük a megpárolt medvehagymát, és botmixerrel 
krémesre dolgozzuk. 
Visszatesszük a tűzre, ha szükséges, felöntjük egy kevés 
vízzel. Megsózzuk, megborsozzuk, és megszórjuk őrölt 
szerecsendióval, majd hozzáadjuk a tejszínt. 
Végül a levest tányérba szedjük, és megszórjuk a 
lereszelt füstölt sajttal. 

Medvehagymás nokedli parmezánnal 

Hozzávalók 
• 25 dkg medvehagyma 
• só 
• bors 
• szerecsendió  
• 3 db tojás 
• 40 dkg liszt 
• 2 ek vaj 
• 5 dkg parmezán 

Elkészítés: 
A megmosott, leszárított medvehagymát durvára 
aprítjuk, és késes aprítógépben pasztává turmixoljuk. 
Megsózzuk, megborsozzuk, majd 2 tk sóval, valamint 
borssal és frissen reszelt szerecsendióval ízesítjük. 
A tojásokat habosra keverjük a medvehagymával. 
Apránként beleforgatjuk a lisztet és hozzáadunk 2 dl 
szódavizet vagy buborékos ásványvizet, majd 
fakanállal lágy tésztává keverjük.  
Nagy fazékban sós vizet forralunk, és 
nokedliszaggatóval vagy vágólapról késsel adagonként 
beleszaggatjuk a tésztát. A felszínre úszó darabokat 
kiemeljük, lecsepegtetjük és tálba tesszük. 
A vajat a meleg nokedlire daraboljuk, és 
összeforgatjuk. Végül tálalás előtt ráreszeljük vagy - 
forgácsoljuk a parmezánt  
 
Jó étvágyat! 

Gerencsér Attila 
 

EGÉSZSÉGÜGYI TANÁCS: 

A medvehagyma egészségre gyakorolt hatása olyan sokoldalú, hogy már-már aranyat ér. Nagyszerű méregtelenítő, alaposan kitisztítja a 

szervezetet. Optimalizálja a vérnyomást és a koleszterinszintet, gyógyító hatással van bél- és emésztőrendszerre, a vesére, a májra. 

Aki viszont véralvadásgátlót szed, az ne fogyassza. 

 

Nemzeti süti 
Nemzeti színű piskóta: 2x5 db tojásból készítsünk piskótát. Egyikbe tegyünk zöld 
ételszínezéket, a másikba pedig pirosat. A szokásos módon süssük meg azokat. 
A harmadik szín lesz a krém. Fehér csokis pudingot főzzünk meg 1 csomaggal,  
3,5 dl tejben és főzzünk tejszín ízű pudingot is, majd hagyjuk mindkettőt kihűlni. 
Keverjünk ki 30 dkg margarint jó habosra. Utána - ha kihűltek a pudingok - 
keverjük össze őket, tegyünk hozzá még egy kis vaníliás cukrot és vanília aromát. 
A kihűlt két piskótatészta közé töltjük. Ez lesz a fehér szín. 
Tetejére tehetünk csokimázt vagy porcukrot 

Jó étvágyat! 

 

A Pátkai Hírek következő rendes száma várhatóan 2019 nyarának közepén jelenik meg. A lapzárta tervezett időpontja:  
2019. június 14., péntek. 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. 

Nagyné Nelli 
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FELHÍVÁS 

 

 


