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AUGUSZTUS 20. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Kedves Lakosok! 

Engedjék meg, hogy néhány szóban megemlékezzek 2019. évi augusztusi eseményeinkről ünnepeinkről. 

Mint minden évben ezen a napon, augusztus 20-án azért gyűltünk össze a Pátkai 
Katolikus templomnál, s az Országzászlónál, hogy együtt emlékezzünk meg államunk 
alapításáról és állam alapító Szent István királyunkról. Sokan Önök közül ott voltak 
tavaly is, de sokan vannak olyanok is, akik jellemzően nem járnak el az ilyen 
szervezett megemlékezésekre. Ez sokszor talán a mi hibánk is beszélőké, szervezőké, 
hiszen nehéz közel hozni az ünnepet, ha csak poros történelemkönyvek lapjait 
próbáljuk újra és újra megismertetni az ünneplő közönséggel. Minden évben 
beszélünk arról, hogy Istvánnal az általa alkotott törvényekkel kezdődik az ezeréves 
magyar törvénytár, hogy az államszervezet kiépítésével párhuzamosan megszervezte a 
magyar keresztény egyházat, ezért ő és utódai viselhették az apostoli király címet. 
Beszélünk arról, hogy augusztus 20-a, 1083-as székesfehérvári szentté avatásának 
évfordulója 1771 óta – kisebb-nagyobb megszakításokkal – nemzeti ünnep. És még 
megemlítjük, hogy mumifikálódott jobb keze, 
a Szent Jobb Magyarország legjelentősebb 
katolikus ereklyéje. Pedig Szent István 
örökségét, annak jelentőségét talán az egyik 

legegyszerűbb dolog átadni, és legkönnyebb dolog befogadni a ma élő korok 
gyermekének. Szent István öröksége itt van körülöttünk mindenütt, ott van 
mikor egy gyermek először mondja ki a szót anya, ott van amikor 
kimondjuk otthon, vagy átérezzük Szózatot énekelve, mi az, hogy haza. 
Mert hiszen mégis csak az a helyzet, hogy az Istváni alapoknak, vele 
minden ősünknek köszönhetjük, hogy 1000 év után is van nyelv, amin 
megszólalhatunk, hogy van otthonunk ahová hazatérhetünk. 

„A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.” Ez 
a David Brower idézet ma gyakran elhangzik azon felelősségünk bemutatására, 
hogy igen is van bőven tennivalónk azért, hogy ez a hely 50-100 vagy akár újabb 
1000 év múlva is lakható maradjon. De ha a földet nem is, a rajta lévő hazát, a 
házat mindenképpen apáink szorgos munkája, kitartása, hite hagyta ránk örökül. 
Egy II. János Pál által mondott miséből idéznék néhány mondatot, mely István 
király sziklára épített házáról, hitéről és rólunk az örökösökről szól: 

„Mindnyájan tudjátok milyen sok támadás érte ezt a házat különféle időkben a külső ellenségek részéről, és azt is, 
hogy mennyi nehézséggel kellett megbirkóznia a belső feszültségek és megosztottságok miatt. Ma Magyarországon 
új helyzet állt elő, most nem fenyegetik külső ellenségek. Ez egyedülálló lehetőséget nyújt az ősöktől épített ház 
megerősítésére. Ennek a vállalkozásnak sikeréhez azonban az szükséges, hogy a benne lakók féken tudják tartani 
az egyéni jólétük önző és gátlástalan keresését, valamint az ellenségeskedés kísértését, amely újra meg újra 
egymás elleni küzdelemre uszítja az állampolgárokat, a társadalmi rétegeket és osztályokat. 

Az Úr Krisztus - az út, az igazság és az élet - az a szilárd szikla, amelyre maradandóan lehet építeni. Magyarország 
felszabadult a külső elnyomástól; eljött az óra, amikor meg kell szabadulnia a lelki rabszolgaság különféle 
formáinak belső kötelékeitől is. A béke neve igazságosság, szolidaritás és szeretet. A nemzet csak akkor remélhet 
egy jobb jövőben, ha polgárai képesek közös erőfeszítéssel felelősséget vállalni a közjóért. 

Szent István felismerte, hogy a kereszténység felvétele az igazi útja a túlélésnek, és annak, hogy a különféle 
törzsekből egy nemzetet alkosson. A valódi emberi kultúra számára ugyanis csak a keresztény értékek tudnak 
szilárd alapot teremteni. Magyarország most pluralista társadalommá vált, amelyben az egyes állampolgárok és 
csoportok eltérő értékrendszerekhez csatlakoznak. De a történelem arra tanít, hogy a modern emberiség életébe 
olyan alapvető keresztény értékek épültek be, mint a személy méltósága, a szolidaritás, a szabadság és a béke. Az 
Egyház veletek van, hogy folytassa Isten Országának hirdetését, és bizonyítsa, hogy ez az Ország az emberi 
méltóság alapja és az a transzcendens távlat, amelyben minden emberi érték elnyeri teljes értelmét.” 

1991-ben köszöntötte itt Magyarországon a magyarokat az új szabad Magyarországot a Pápa ezekkel a szavakkal. 
(II. János Pál pápa szentmiséje a Hősök terén Szent István király ünnepén - Budapest, 1991. augusztus 20.) 
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Ünnepi megemlékezéseink kapcsán jogosan vetődik fel a kérdés, hogy a kötelező emlékezésen, tiszteletadáson túl, 
milyen személyes, nekünk szóló üzenete van annak, ami ezer évvel ezelőtt történt? Mindig megkérdezem ezt 
magamtól is amikor egy egy megemlékezésre készülök. 

Így most is mikor kerestem az Istváni örökséget körülöttem, rátaláltam egy egyszerű képre, amellyel sokkal inkább 
megértem mit is jelent az a fundamentum, amely ránk maradt. Kisfiam, aki 4 éves imádja az építkezéseket és 
gyakran megkérdezi ki építette a házat, amiben lakunk? El szoktam mesélni neki, hogy az ő dédnagymamája 
testvére és a dédnagypapa - aki egyébként éppen augusztus 20-án lett volna 113 éves - építették, és az ő 
nagypapái és nagymamái voltak azok, aki segítették, hogy a szülei megtarthassák és otthont építhessenek belőle 
neki és a kis testvérének. 

Látják mennyivel egyszerűbb, sokkal inkább velünk él az Istváni nagyság, mint azt gondolnánk, körülvesz minket 
mindenütt. 

Kívánom Önöknek is, hogy találják meg személyes Istváni örökségük, amelyet be tudnak fogadni, és át tudnak 
adni családjuknak, gyermekeiknek. 

Augusztusban még két alkalommal ünnepelhetünk közösen előbb Báró Ivánka László előtt tiszteleghetünk, aki a 
községünk első hősi halottja volt az első világháborúban. 1888. április 3-án Felsőszemeréden született, 
honvédzászlósként 1914. augusztus 31-én, a mai Ukrajnában levő Dzibulkinál kapott fejlövést. Emlékére emeltette 
testvére, báró Ivánka Géza a Sági-keresztet. A pátkai férfiak közül 648-an kerültek a frontra, közülük százan 
vesztették életüket. Végül a hónapot és az idei nyarat a kisgyermekek köszöntésével és különböző kultúrák 
megismerésével búcsúztatjuk, fiataloknak és időseknek szervezett tűzijátékkal, táncmulatsággal. 

Nagy Dániel 
polgármester 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Pátka - Energiahatékony Önkormányzat 

Idén is meghirdették a Virtuális Erőmű Program energiahatékonysági kiválósági pályázatát, amelynek díjátadó 
ünnepségét 2019. március 6-án tartották a Parlament felsőházi üléstermében.  
Tizedik, jubileumi díjátadó gálán a nemzetközi energiatakarékossági világnapon a Parlamentben, Pátka település 
képviseletében mi is átvehettük az Energiahatékony Önkormányzat Címet. A gálát a Magyar Innováció és 
Hatékonyság Kft. rendezte. A Virtuális Erőmű Program (VEP) fővédnöke Dr. Áder János köztársasági elnökünk, és 
védnöke Dr. Szili Katalin, a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsának (NFFT) tiszteletbeli elnöke. A díjat Dr. 
Molnár Ferenc a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. programigazgatója vezényletével adták át.  

 

Ezúton is szeretném megköszönni a díjátadók egyikeként az eseményen résztvevő Tessely Zoltán országgyűlési 
képviselő úrnak, hogy az Önkormányzat figyelmébe ajánlotta a pályázatot, melyet benyújtottunk. Külön öröm és 
megtiszteltetés számomra, hogy többek közt személyesen tőle is vehettük át a településünk elismerő díját.  
Jó látni, hogy az elvégzett munka és a kitűzött céljaink másoknak is értékesek. Az elmúlt években a LED-es 
közvilágítással, a sportöltöző szigetelésével, az orvosi rendelő nyílászáró cseréjével, a művelődési ház energetikai 
korszerűsítésének munkálatával, az óvoda energetikai korszerűsítésének előkészítésével fontos lépéseket tettünk 
az energiahatékonyság irányába, azonban van még feladatunk bőven, hogy a Párizsi klímaegyezményben 
foglaltakat elérjük. Ahogy országgyűlési képviselő úr az átadáson gratulációja közben megfogalmazta a munka 
csak most kezdődött el.  

Tegyük együtt még zöldebbé Pátkát! 
 Nagy Dániel 

polgármester 
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ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK 2015-2019 KÖZÖTT 

Fejlesztés tárgya, megnevezése 
Forrás típusa 

Forrás megnevezése 

Elnyert 

támogatás 

(Ft) 

Fejlesztés 

átadása uniós hazai 

Fiat Ducato beszerzése x  
LEADER támogatás 

valamint önerő 
7 855 000 2015.10.22 

Defibrillátor beszerzés sportpályák  
biztonságossá tételének érdekében 

 
 

x MLSZ 371 475 2018.05.06 

Büszkeségpont pályázat 56-os emlékmű  x KKETTK 2 907 253 2017.06.15 

Játszótér és pihenő x  
LEADER támogatás 

valamint önerő 
11 810 630 2015 

Gyűjteményes ház x  
LEADER támogatás 

valamint önerő 
7 542 813 2015 

Könyvtár felújítása  x NKA 1 965 150 2015 

Műfüves pálya  x MLSZ 17 484 650 2016.12.02 
Önkormányzati konyha, szerver szoba,  
Pénztár kialakítása, ügyféltér ajtó cseréje  

 
 

 
 

Saját beruházás 1 000 000 2018 

MTZ 82 vásárlása   Saját beruházás 1 800 000 2016.03.16 
JCB vásárlása x  LEADER 24 125 000 2015 
Rézsűkasza x  LEADER  2015.07.22 
AP500 mezőgazdasági billenő pótkocsi vásárlása x  LEADER  2015.07.22 

I. világháborús emlékmű felújítása  x KKETTK 
2018/P02/85/2/261 

770 000 2018.05.31 

Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű  
fejlesztések 2017  
(nyílászáró korszerűsítés - orvosi rendelő) 

 
 
 

x BMKAT/1-4/2017 1 600 000 2018.12.31 

Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért ivóvízminőség 
javítási program 

x x 
KEHOP-2.1.2-15-2016-

00005 
184 230 000 2019.09.30 

Pátkai futballpálya lelátó és eredményjelző beszerzése  x MLSZ 1 855 210 2018 

2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap 
rendezvény 

 
 

x 
Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium 
100 000 2016.09.30 

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – 
Csákváron és térségében 

x  
EFOP-1.5.2-16-2017-

00011 
18 839 922 2019 dec. 

Ivánka Kúria közösségi házának energetikai 
korszerűsítése 

x  
VP6-7.2.1-7.4.1.1- 

161777241546 
32 787 363 2016.08.20 

Pátkai Tó legendájának nyomában x  
TOP-1.2.1-15-FE1-

2016-00019 
69 999 000 2017.06.01 

Óvoda energetikai felújítás  x BMÖFTE/1-2/2018. 22 490 534 2019 dec. 

2017. közbiztonság javítása  x BMÖGF/944-2/2017 250 000 2018 dec. 

Tűzifa pályázat 2015  x BMÖGF/ 69- 14 /2015. 657 860 2016 febr. 

Tűzifa pályázat 2016  x BMÖGF/ 69-50 /2016 889 000 2017 febr. 

Tűzifa pályázat 2017  x BMÖGF/ 69 - 67 /2017. 1 315 720  2018 febr 

Tűzifa pályázat 2018  x BMÖGF/ 69 - 59 /2018. 1 671 320  2019 febr. 

Magtár Helyi piac kialakítása a Belmajorban x  folyamatban, igényelt támogatás 44 920 728 

Digitális Jólét Program  x nem nyert eszközök éreztek volna 
IVÁNKA KÚRIA SPORTPARK  x nem nyert eszközök érkeztek volna 

Külterületi helyi közutak fejlesztése és 
önkormányzati utak kezelését biztosító gépek 
beszerzése 

x  nem nyert igényelt támogatás 16 595 436 

Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP) x  nem nyert igényelt támogatás 15 712 282 

ZÁRTKERTI PROGRAM (útépítési program)  x nem nyert igényelt támogatás 10 000 000 

Önkormányzati fejlesztések (2016) (Petőfi u,  
Park u, Gárdonyi összekötő részleges felújítás) 

 
 

x nem nyert igényelt támogatás 12 749 999 

Rendkívüli szociális támogatás – 2016  x nem nyert igényelt támogatás 1 300 000 
Önkormányzati fejlesztések (2018) 
(Vak Bottyán tér járda felújítás) 

 
 

x nem nyert igényelt támogatás 14 120 346 

Az Önkormányzat beruházásai közül külön szeretnénk megemlíteni két beruházást, melyek kitűnnek a többi 
közül. A táblázatban szereplő beruházások mintegy 45 millió Ft önerőt igényeltek a megvalósításuk során. Ezekhez 
jött hozzá a Közösségi ház belsejének renoválása, akadálymentesítésének kialakítása, mely szintén több  
millió Ft-ba került, illetve a közvilágításunk korszerűsítése, mely során a leszerelt 219 db lámpa helyett 297 db 
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került felszerelésre, amely így nettó 34 millió Ft összegű fejlesztést jelent. Mindezeken felül az elmúlt öt év során 
sikerült támogatni a Pátka Sportkör fejlesztéseit mintegy 12,5 millió forinttal, a táblázatban szereplő fejlesztéseken 
túl. Ehhez jön hozzá, a családi bölcsőde, az iskola és több helyi civil szerveződés kisebb támogatása, mellyel 
végtére is elmondhatjuk, hogy a nagyberuházásaink mellett szentelhettünk némi figyelmet a településünkön 
dolgozó szervezeteknek is. 

 

VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉNYEK 

A köztársasági elnök 2019. október 13. napjára, vasárnapra tűzte ki a helyi önkormányzati általános választásokat. 

Közlemény ajánlások számáról 

Tájékoztatom Pátka község lakosságát, hogy polgármesterjelölt az lehet, akit a - település központi 
névjegyzékének 2019. augusztus 07-i adatai alapján nyilvántartott - választópolgárok legalább 3 %-a, azaz 
43 (negyvenhárom) választópolgár jelöltnek ajánlott.  
Egyéni listás helyi önkormányzati képviselőjelölt az lehet akit, a -település központi névjegyzékének 2019. 
augusztus 07-i adatai alapján nyilvántartott - választópolgárok legalább 1 %-a, azaz 15 (tizenöt) 
választópolgár jelöltnek ajánlott.  

Közlemény roma nemzetiségi önkormányzati képviselői ajánlások számáról 

Tájékoztatom Pátka község roma nemzetiségi lakosságát, hogy roma nemzetiségi önkormányzati 
képviselőjelölt az lehet, akit 5 (öt) roma nemzetiségi választópolgár jelöltnek ajánlott.  

A jelöléshez szükséges ajánlások számát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. § (1), 
valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása 
eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII. 29.) IM rendelet 20. §-a alapján 
állapítottam meg.  

A jelölteket ajánlóíven lehet ajánlani 2019. augusztus 24-től 2019. szeptember 9-ig. Egy választópolgár 
több jelöltet is ajánlhat.  

Dosztály Csaba jegyző megbízásából 
 Szendrei Eszter aljegyző 

 
 

ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ 

Tájékoztató az elmúlt időszak kulturális eseményeiről 

Március 15. 

Megemlékezést tartottunk az 1848 as forradalom és szabadság harc  
171. évfordulója alkalmából. A0 koszorúzás után a Művelődési házban volt az 
ünnepi műsor.  

A megjelenteket köszöntötte Varga Géza Képviselő. 

Műsorban résztvettek:   
• Pátkai Csemetekert Óvoda, 
• Pátkai Református Általános Iskola, 
• Bel Canto kórus  
• Pántlika Táncegyesület  
• Pátkai Joo Madarak Hagyományörző Baráti kör.  

Ünnepi beszédet mondott Nagy Dániel Polgármester Úr, melybenméltatta a Forradalom és szabadság harc 
jelentőségét.  

A Joo Madarak egy Pilvax kávéházi jelenetet adtak elő, majd az összes fellépő bevonásával a szinpadon egy 
fergeteges forradalmi jelenet indult el énekszóval, meneteléssel! 

Nagy Dániel 
polgármester 
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Március 28. - IV. Pátkai Borverseny 

Március 28-án került megrendezésre a IV. Pátkai Borverseny. 
A megmérettetésre a gazdák 16-féle fehérborral és 15-féle vörösborral 
neveztek.  
A bíráló bizottság elnöke, Pánczél József borász volt, aki elmondta, hogy az 
elmúlt 4 év alatt a borok kezelése sokat fejlődött a falunkban és kimondottan 
rossz bor nem volt a versenyen.  
Fehérborok közül a legtöbb pontot Zaka Amália bora kapta.  
Vörösborok közül a legtöbb pontot Varga Géza bora érte el.  
A verseny jó hangulatban ért véget, a beszélgetés finom sertéspörkölt 
fogyasztása közben folytatódott. 
. 

Április 17. – Tojásfa díszítés 

Pátka község önkormányzata és a Joo Madarak Baráti társaság rendezésében 
2019. április 17-én az óvodásoknak és az iskolásoknak húsvét közeledtével 
tojásfa díszítést szerveztünk a Vak Bottyán téren felállított fánál.  
A gyerekek nagy örömmel díszítették a fát különböző tojásokkal és az általuk 
készített díszekkel. 
A díszítés után énekkel és körtánccal köszöntötték a húsvétot.  
Jó hangulatban fejeződött be a rendezvény. 
 

Április 22. - Hagyományos locsolkodás Pátkán 

2019. április 22-én a Pátkai Joo Madarak baráti hagyományőrző társaság szervezésében csoportos húsvéti locsolás 
volt a falunkba. Gyene Lajos lovas fogatával jártuk a falu utcáit és kölnivel, szódavízzel locsoltuk a lányokat-
asszonyokat, hogy el ne hervadjanak, jövő ilyenkorig.  
A kocsin harmonikán játszott Sági László, aki a hangulatot fokozta a jó nótákkal.  
A fő verselőnk Jakab János volt. 
Jó hangulatban ért véget a locsolkodás 12 órakor. 

   

Április 30. – Májusfa állítás  

2019. Április 30. án este  hagyományokhoz híven fel állítottuk az 
Ivánka kúria udvarán a falú május fáját. 
A május fa 16 méteres volt. A fát az önkormányzat dolgozói és a Joo 
Madarak baráti társaság díszítette és állította fel. 
Utána jó hangulatú beszélgetések kerekedtek a régi május fa 
állítások történetéből.  

 

Június 4. - Trianon 2019 megemlékezés 

2019. június 4-én megemlékeztünk a Fehérvári úton lévő kettős keresztnél a 
gyászos Trianoni tragédia 99. évfordulójáról. 
A megjelenteket Varga Géza képviselő köszöntötte. 
A himnusz elhangzása után Nagy Dániel Polgármester emlékezett a gyászos 
napra és annak következményeire.  
Együtt koszorúzott: Nagy Dániel polgármester az Önkormányzat nevében és 
Árky Zsolt a falu lakosai képviseletében. 

" Magyar az, akinek fáj Trianon " 
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Június 9. – Pünkösdi fesztivál 

Délután pünkösdi kiskirály választás gyerekeknek, vetélkedő ügyességi játékok, több 
fordulóban. Pünkösdi kiskirály lett: legifjabb Jakab János. 
17 óra 30 perckor kezdődött a májusfa kitáncolása. A résztvevők: a Pátkai Pántlika 
Táncegyesület, Joo Madarak hagyományőrzők és a jelenlévő közönség.  
A Májfa döntés után a program a Táncházzal folytatódott a Pántlika Táncosok jóvoltából, 
akik a Tilinkó zenekart hívták Jó hangulatú Táncház alakult ki a Kultúrház előtti placcon, 
kicsik, nagyok és felnőttek ropták a táncot.  
Este zajlott a vetélkedés a Felnőtt Pünkösdi királyságért. Nagy küzdelem után Varga Zoltán 
lett a PÜNKÖSDI Király.  
A fesztivált zenés mulatság zárta az Ivánka kávéház előtti téren, a talpalávalót Jeges Károly 
zenész barátunk szolgáltatta.  

A rendezvény szervezői és támogatói voltak:  Pátka Község Önkormányzata, Pátkai Pántlika Táncegyesület 
 Joo Madarak Hagyományőrző egyesület, Ivánka Kávézó 

Július 27. – Anna napi rendezvény 

2019 július 27-én Anna napi rendezvény volt a falunkban. Reggel 10 órakor indultunk a Vak Bottyán térről aratni. 
Albrecht Attila és Kovács István traktorjával, illetve Gyene Lajos lovas fogatával indultunk Jakab János portájára 
aratni muzsika- és énekszóval. A helyszínen Jakabné és Csik Sándor köszöntötte a megjelenteket, egy kis pálinka 
után indult a munka. Többen vállalkoztak az aratás műveletek elvégzésére. Kaszások voltak: Jakab János, Zaka 
István, Stroh Tibor és Varga Géza. Továbbá a Joo Madarak hagyományőrző baráti kör tagjai a kévekötők és 
vellások voltak. A Nőszirom énekkar énekekkel buzdította a munkásokat. A megmaradt gabonát Papp Tibor aratta 
le a kombájnjával. A pótkocsira egy kereszt gabonát raktunk fel és énekszóval mentünk csépelni az Ivánka Kúria 
udvarára. Csépelés és szelelés után jó ebéddel várta a szorgos kezű aratókat Papné Marika.  

     

14 órakor főzőverseny indult 6 csapattal.  
• I helyezett:  Vérhas Team.  
• II. helyezett:  Zsíros Zsiványok.  
• III. helyezett: Sárszentágota csapata.  
• IV. helyezett: Nyald meg a fakanalam.  
• V. helyezett: Ödön- Dinó csapata.  
• VI. helyezett: Nyugdíjas klub.  

Jó verseny volt, gratulálok a csapatoknak.  

16 órakor Pátkáról elszármazottak találkozója került megrendezésre. Műsorral kedveskedtünk nekik és vacsorával.  
A fellépők: Arconik-Köfém Nyugdíjas Klub Arany János versel, Néptáncok és harmonika trió, Pátkai Joo Madarak 

humoros műsorral, Honvédségi Nőszirom Nyugdíjas klub énekkara.  

Este retro bál és retro diszkó Lengyel Lacek vezetésével. 

Mindenkinek köszönöm az önzetlen segítséget, hogy létre jöhetett az Anna napi program! 

 

Július 13. – Hetényi falunap főzőversennyel 

Hetény testvértelepülésen 2019. július 13-án megrendezett falunapon főzőversenyen vettünk részt. 

A Pátkai főzőcsapat tagjai:  Jakab János, Jakabné Margit, Hajnáczkiné Edit, Németh Lehel,  
 Bódogh Annamária, Csík Sándor, Varga Géza  

A főzőversenyen 8 csapat indult és mi a III. helyezést értük el. 

Amit főztünk: Pátkai, vegyes pörkölt. Kaptunk fél birkát, azt dolgoztuk fel és adtunk hozzá 3,5 kg sertés csülköt 
apróra vágva, 60 dkg szalonnát pici kockákra szeletelve - sertészsírba pirítva kb. 5 percet /üvegesre/ és 2,5 kg 
vöröshagymát. Hozzáadott fűszerek: só paprika, bors, borókabogyó, rozmaring, egy kis csípős paprika stb.  
Főtt szeletelt burgonyával, uborkával tálalva. Nagyon ízletes volt mind elfogyott.  

Nagyon jól éreztük magunkat a rendezvényen, velünk voltak még a Körösfői Testvéreink is. 

 Tisztelettel: Varga Géza képviselő  
Köznevelési és Kulturális Bizottság Elnöke 
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ISKOLAI HÍREK 

Beszámoló iskolánk életéből, így zajlott a 2018/2019-es tanév 

A 2018/2019-es tanév 32 tanulóval indult, pedagógusaink köre 5 fővel bővült Endresz Ilona (tanítónő), 
Menyhártné Gáspár Ildikó (testnevelés tanárnő), Varga Anikó (napközis nevelő), Nagy Tímea (zongoratanár), 
Magánné Szanyi Renáta (pedagógiai asszisztens) személyében. 

Diákjaink egész évben térítésmentes szakkörökön vehettek részt: angol, lövészet, kézműves - és főző szakkörön. 
Tavasszal pedig a jelentkező tanulók úszás oktatáson vehettek részt. A gyerekek szállításában segítségünkre voltak 
Országh István, Németh Lehel, köszönet érte. 

Október 1-jén, a zene világnapján a gyerekek Timi néni felkészítésével kis zenei műsorral készültek. 

Az őszi szünetet október 26-án „Őszi szöszmötölő” foglalkozással kezdtük, melyen a gyerekek szüleikkel együtt 
vehettek részt, majd okt. 29-én az óvodásokkal közösen a szentendrei skanzenbe kirándultunk. 

Szülői munkaközösségünk az idei tanévben először (de nem utoljára) nagysikerű Jótékonysági Bált szervezett. 
Rendezvényünkön a Meteor Band zenélt.  

November 10-én a Márton napot is megünnepeltük. 

A téli szünet előtt a Kákics együttes szórakoztatta az óvodás és iskolás 
gyerekeket. 

A félévhez közeledve a zeneiskolás gyerekek december 13-án vizsgakoncertet 
adtak, ahol a szülők és a megjelent vendégek klasszikus és modern 
zongoradarabokat hallgathattak meg. 

Karácsony közeledtével hétvégenként a gyerekekkel közösen adventi gyertyát 
gyújtottunk és készülődtünk. Tanulóink a református és katolikus 
templomban is meghitt műsort adtak elő. 

A második félévben január 26-án a gyerekek Husz János Bibliatörténeti 
vetélkedőn vettek részt, köszönjük a felkészítést Országh István református 
lelkipásztornak. 

A farsangi időszak beköszöntével 
febr.15–én a gyerekeknek, márc. 2-án a 
felnőtteknek jelmezes bált szerveztünk, 
melynek bevételét az épülő tornaszoba javára fordítottuk. Ezúton is 
köszönjük vendégeinknek és azoknak, akik bármilyen formában 
hozzájárultak a tornaszoba építéséhez. 

A székesfehérvári Lego kiállításon is részt vehettek az érdeklődő gyerekek, 
tavasszal, 2 alkalommal színházba is eljutottak tanulóink. 

Az év lezárásaképpen a patcai Katica tanyára kirándultunk, köszönjük 
Rednáger Jenő, a Corn-Agro Kft. tulajdonosának, aki anyagi támogatást 
nyújtott, hogy ez az élmény megvalósuljon. 

Zeneiskolás tanulóink év végi koncerten mutathatták be az egész évben 
elsajátított tudásukat. 

Június 16-án tanévzáró istentisztelet keretében zártuk le a 2018/2019-es 
tanévet. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy szeptembertől 17 elsős tanulóval bővül 
iskolánk létszáma, ezúton is köszönjük a szülők bizalmát. 

Végül szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik anyagi, illetve társadalmi munka keretében hozzájárultak 
ahhoz, hogy a tornaszoba elkészüljön: elsősorban Pátka Község Önkormányzatának, aki rendelkezésünkre 
bocsátotta a régi hivatal épületét, továbbá Bognár Gábor és fia, Lengyel László, Gerencsér Laci bácsi, Belegrai 
István, Jánosik Patrik és csapata, dr. Mráz János és felesége, Inizió Kft., Hajdu Györgyné, Szatzker Alíz, Kovácsné 
Zsuzsa, Papp Lajosné, Dori- Horváth család, Pántlika Táncegyesület, Kiss Lászlóné, Éliás Beáta, Pappné Nyisztor 
Mária, Varga Zsolt, Nyári Mária, Jakab János, Hedlicska Károly és családja, Nagy Dániel, Nagy Ferencné Ibolya, 
Pallos Zsanett, Dr. Repka-Takács Judit, Varga Ákos, Píber Zoltán és családja, Óvoda és iskola SZMK tagjai.  

A munkálatok még mindig zajlanak, várjuk kétkezi segítőink jelentkezését (jelenleg a festés készül) és további 
anyagi felajánlásaikat.  

Magánné Szanyi Renáta 
Nagy Katalin 
SZMK Tagok 

 

Dobos Beatrix 
Intézményvezető 
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TÁBOROK 

Zenepalota Zenetábor 

2019. június 24-28-ig tizenöt pátkai gyermek részvételével tartottunk zenei 
tábort a Pátkai Református Általános Iskolában. A gyerekek értékes zenei 
programokon vehettek részt. Ismerkedhettek több különböző zenei műfajjal és 
rengeteg új hangszerrel. A tábort Mihály György, a székesfehérvári Hermann 
László Zeneiskola tanárának hangszerbemutatójával indítottuk. Gyuri bácsi 
elhozta saját gyűjteményének egy csekély részét, kb. 50 hangszert, melyeket a 
bemutató után ki is próbálhattak a gyerekek. A hét közepén Burcsik László 
gitár bemutatót tartott, majd ezt követően egyházi dalokat tanított a 
gyerekeknek gitár kísérettel. Utolsó napon Szőnyi Anna látogatott el hozzánk. 

Anna néni szintén a Hermann László Zeneiskolából érkezett, népdalokat hozott nekünk, vezetésével népi 
gyermekjátékokat játszottunk közösen és bemutatta csodálatos hangszerét a hegedűt, melyet szintén 
kipróbálhatott minden érdeklődő kisgyermek. 

    

A táborban minden kis zongorista odaült a pianínóhoz, a leendő zeneiskolások ismerkedtek a hangszerrel, a 
nagyobbak vidáman játszották az év közben megtanult darabokat, de volt olyan szorgalmas növendék is, aki a 
táborban új darab megtanulásával bővítette repertoárját. Sokat énekeltünk, zenét hallgattunk, igyekeztünk több 
zenei korszakba betekinteni. Hallgattunk Mozartot, Beethovent, énekeltük Beethoven Öröm ódáját, énekeltünk 
népdalokat, mesefilm dalokat és a Hahó együttestől is felcsendült két vidám dal. A zenei programokon kívül 
rengeteget táncoltak a gyerekek, minden reggel gyakoroltak, minek következtében péntekre már színpadra vihető 
minőségben tudták a táncok koreográfiáját. Nagyon sokat játszottuk, társasoztunk, kézműveskedtünk, arcot 
festettünk, a déli nagy melegben pedig moziztunk. 

      

A jó hangulatú tábor szervezésében és lebonyolításában ezúton is köszönöm kolléganőim; Dobos Beatrix 
igazgatónő, Polgár Ilona és Magánné Szanyi Renáta segítségét, köszönöm Szőnyi Anna, Burcsik László és Mihály 
György önzetlen munkáját és Pátka Község Önkormányzatának támogatását! 

Nagy Tímea 
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PÁTKAI PÁNTLIKA TÁNCEGYESÜLET HÍREI 

A Pátkai Pántlika Táncegyesület tavaszi-nyári eseményei 

• Mint ahogy az eddigi években, idén is az első jelentős tavaszi esemény a 
Március 15-ei Nemzeti Ünnepen való fellépésünk volt. Majoros Andor 
Mátyusföldi táncok c. koreográfiáját adtuk elő.  

• Következett a Húsvét. Mivel előző év őszén a Művelődési Ház felújítása 
miatt nem tudtunk szüreti bált tartani, ezért egy több részből álló 
programot állítottunk össze, minden korosztály számára. Mivel nemrég 
készültek el a belső munkálatok, az alapos takarítás is ránk hárult, hogy 
fogadóképes legyen a terem.  
Kezdődött délután a gyerekeknek tanított táncos játékokkal, Hajnáczki Bálint citerazenéjére. Ezt követte a 
nyugdíjasok részére nosztalgiazenés teadélután, ahol a teán kívül finom falatokkal és más frissítő italokkal is 
kedveskedtünk a vendégeinknek.  
Este pedig bált rendeztünk, ahol hagyományosan jó hangulatban szórakozhatott a nagyérdemű közönség. A bál 
bevételéből 35.000 Ft-al hozzájárultunk a tornaszoba felújítási költségeihez. A bontásban csoportunk tagja is 
segédkezett.  

• Június 9., Pünkösd. A Kultúrház udvarán felállított májusfát kitáncoltuk, majd 18 órától táncházat tartottunk 
a Tilinkó zenekar vezetésével. A program költségét pályázati pénzből Egyesületünk fizette. 

   

• Július 19. A Tóparti Lovarda új arab tulajdonosa műsort kért tőlünk külföldi vendégei, nagykövetek, 
diplomaták, üzletemberek részére tartott fogadására. A műsorba meghívtunk Alba Regiás táncosokat is, 
valamint csoportunk Mezőföldi karikázót és népdalcsokrot adott elő citerakísérettel.  

• Július 27. Falunap, Aratóünnep. Népviseletbe öltözve részt vettünk a hagyományos aratást bemutató jó 
hangulatú, nagy érdeklődéssel kísért rendezvényen. 
Pátkáról elszármazottak köszöntésével és részükre készült műsorral folytatódott a délután. Meghívtuk az 
Arconic Köfém Nyugdíjas Klub tánccsoportját Somogyi József vezetésével, akik Rábaközi táncokat adtak elő. 
Arany János versmondása és Dr.Takács László Harmonikás Triója színesítette a műsort, melynek végén 
jókedvű nótázásba vonták be a közönséget.  

   

A nyári próbaszünet után augusztusban indult a felkészülés a szeptember 14-ei szüreti felvonulásra és bálra.  
A felvonulás a szokott útvonalon, Kossuth utca – Petőfi utca – Fehérvári út – Kossuth utca útvonalon történik, 
megállók az előre egyeztetett helyeken.  

 
Minden kedves Olvasónak szép nyárutót, gazdag őszi időszakot kívánunk. 

 
  Tisztelettel: Abonyiné Fekete Katalin

egyesületi elnök     
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Itt pedig álljon egy részlet Gyulai István 
paksi dalszerző és zenész Örökségünk 
című művéből: 
„Mert én 
megtanulom, megőrzőm 
Tanítom, továbbadom 
A szüleim nyelvét a gyermekeim hangján  
Elkopni nem hagyom 

Én magyarul érzek 
Magyarul félek 
Magyarul kérlek 
Magyarul érted 

Magyarul sírok 
Magyarul mondom 
Magyarul írok 
Magyarul mosolygok 

Magyarul küzdök 
Magyarul tűrök 
Magyarul dobbanok 
és magyarul álmodom 
én magyarul álmodom „ 
  ( Aki teheti hallgassa meg az interneten! ) 

NYUGDÍJAS KLUB HÍREI 

A Nyugdíjas Klub eseményei az előző Pátkai Hírek megjelenése óta 

• Megtartva évről-évre a hagyományt, március 4-én ünnepeltük a nőnapot, valamint örökös elnökünk - Gács 
János - 80. születésnapját. Ezúton is köszönjük neki, hogy 2005-ben megalapította a klubot, és olyan alapokat 
teremtett az akkori vezetőséggel és az alapítótagokkal együtt, amit a később belépetteknek már csak meg kell 
őrizni és ha lehetséges tovább erősíteni. Példaadó munkát végeztek. János soha semmi energiát és időt nem 
sajnált, ha a közösség érdekéről volt szó. (Szerencsére ezt a jó szokását máig is megtartotta.) Még nagyon sok 
boldog évet és jó egészséget kívánunk neki! 

• A községi március 15-i ünnepségen szép számmal voltunk jelen. Sajnálhatja, aki nem látta a műsort! 
• Március 18-án körzeti megbízottunk tartott egy nagyon élvezetes tájékoztatót településünk közbiztonságáról, 

megmutatta a kamerarendszer működését, valamint kérdéseinkre, felvetéseinkre válaszolt. Köszönjük neki! 
• Április 1-én Hollósi Sándor mérte fel tájékozottságunkat a magyar közmondások ismeretéből egy vidám 

vetélkedőn. Utána Ódor Gyulát köszöntöttük 75. születésnapján, aki finom falatokkal és még finomabb 
süteményekkel vendégelt meg bennünket. Neki is még nagyon sok ilyen szép napot és a legjobbakat kívánjuk 
ezúton is! 

• Április 16-án Varga Géza tartott megemlékezést, a „Felvidékről 
kitelepítettek emléknapja” kapcsán. Az Országgyűlés 2012-ben 
ápr. 12-ét Országgyűlési emléknappá nyilvánította. Szomorú 
tény, hogy a Felvidéken talán nincs is olyan család, amelyet a 
kitelepítés borzalmai és annak máig sajgó fájdalmai ne 
érintenének. Csehszlovákiából - a Benes dekrétumok 
szellemében - többszázezer magyart elüldöztek szülőföldjéről 
és több ezer embert, - köztük gyermekeket és nőket is - 
tömegsírba lőttek a „kollektív bűnösség elve „alapján. 
Meghallgattuk a csaknem minden magyar által ismert 
szerzeményt, az Ismerős Arcoktól a Nélküled című dalt.  

• Május 18-án Gerván János várta közösségünket a tóparton, 
ahol 70. születésnapja alkalmából fantasztikusan finom 
halászlével és rántott hallal lepett meg bennünket. Köszönjük 
szépen. Még sok-sok ilyen vidám napot kívánunk neki 
szerettei körében! 
Este klubunk látta vendégül felsőszemerédi barátainkat, 
valamint a móri bányász nyugdíjas klub képviselőit egy remek 
vacsorával, hölgyeink süteményeivel és egy 7 tagú zenekar 
által szolgáltatott talpalávalóval. Mindenki nagyon jól érezte 
magát. 

• Májusban, mint mindig óvodásaink kedveskedtek nekünk egy 
megható anyák napi műsorral. Nagyon köszönjük a 
gyerekeknek és felkészítőiknek is! 

• Tavasszal, - többszöri nekifutásra sem tudtuk megvalósítani az esős idő miatt vállalásunkat, hogy az Ivánka 
kereszt környékét rendbe tegyük, de június 4-én délelőtt a férfiak derekas munkával teljesítették ezt az 
emberpróbáló feladatot. Most is kitettek magukért!  Délután „A nemzeti összetartozás napján” szervezett 
ünnepségen, a kettős keresztnél emlékeztek tagjaink az 1920-ban e napon aláírt gyászos Trianoni 
Egyezményre, a magyar történelem egyik legfájóbb eseményére.  Az esemény után klubfoglalkozáson Hajnáczki 
Editke tartott vetélkedőt csodálatosan gazdag népdalkincsünk ismeretéből. 

• Június 17-én szervezetten látogattunk el az Árpád Fürdőbe, ahol kipihenhettük a tavaszi fáradtságot. 
• Június 27-én testvértelepülésünk, Hetény nyugdíjas klubja várt bennünket, hogy kedves barátokként jól 

kibeszélgessük magunkat, hiszen egy éve találkoztunk utoljára. Ők egy szép népdalcsokrot adtak elő, a mi 
színjátszóink pedig egy humoros jelenettel fokozták a vidám hangulatot. A testvérklubbal való rendszeres 
kapcsolattartást a Corn-Agro Kft jóvoltából tudjuk tartani, mivel tőlük kapunk támogatást ahhoz, hogy el 
tudjunk menni Heténybe. Nagyon hálásak vagyunk ezért a segítségért, köszönjük. A mostoha időjárás ellenére 
is sikeres gazdálkodást kívánunk! 

• Július 3-án ismét – mint minden nyáron - a Gyenei pincénél költhettük el a kedves házaspár jóvoltából készült 
ebédet. Köszönjük a házigazdáknak! Nagyon jó hangulatú összejövetel volt, ahol dr. Mráz Jánost is 
elbúcsúztattuk, mint háziorvost, - megköszönve neki több évtizedes áldozatos munkáját, a klubban tartott 
érdekes, értékes előadásait. Reméljük ez utóbbiban továbbra is számíthatunk rá, hiszen jól ismer bennünket, a 
korral járó nyavalyáinkat, fájdalmainkat mindig lelkiismeretesen gyógyította, adott jó tanácsokat. Nagyon sok 
tartalmas, kellemesen eltöltött nyugdíjas évet kívánunk neki családja körében! 

• Július 5-én fájó szívvel álltunk Kindl Terike urnája előtt, aki hosszan tartó betegség után hagyta itt szeretteit. 
Klubunk alapító tagjai voltak kedves férjével együtt. Míg egészségük engedte mindenben számíthattunk rájuk. 
Terike halk szavú, mosolygós, kedves egyéniségére mindig szeretettel emlékezünk, és soha nem feledjük el őt. 

• Július 15-én meghallgattuk a vezetőség fél éves beszámolóját arról, hogy sikerült teljesíteni terveinket, valamint 
anyagi helyzetünket is áttekintettük. 

• Július 27-én tagjaink közül is többen aktív részesei voltak az Anna napi rendezvényeknek. Ez egy nagyon jól 
sikerült kezdeményezés volt, köszönet illeti a szervezőket, résztvevőket. 

                                                                                                                                      Benke Dénesné 
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OLVASÓI LEVÉL 

Pátka, ahogy én látom 

Tisztelettel üdvözlöm a kedves olvasókat, pátkaiakat! 

Márciusban kaptuk a meghívót a helyi Fidesz csoporttól egy, főként a külterületen élők problémáival foglalkozó 
fórumra. Az elképzelés jó, hiszen valós problémákról van szó, amikről beszélni kell. És talán a képviselőtestület is 
szervezhetne ilyeneket. Sajnos nem tudtam elmenni, remélem máskor is lesz hasonló, de engedtessék meg néhány 
gondolat: 
Választási év van, rendben van. De emlékezzünk! 2010-ben volt a Jobbik helyi csoportja (Z. Kárpát Dániel is itt 
volt.) Aztán kettős kereszt. „Mekkora cirkusz, mindig szervezzük minden évben!” - hangzott el stb. Hol vannak már 
ők? Most van megint helyi Fidesz, hányszor volt már, én kb. háromról tudok. Elkötelezettek stb. Aztán csalódnak. 
Meg mi is. Szerintem a józan ész, az őszinteség, egymás ismerete - na ezeknek kellene fontosnak, döntőnek lennie. 
Olyan emberek viszik csak előre ezt a kis települést, akik tudásukkal, képességeikkel, jellemükkel, bizonyítottak 
eme közösség előtt. Volt itt már ígérve toronyóra láncostul. Aztán lett…? 
Megjelent a Pátka Jövőjéért nevű újság is. És ez nem baj, ugye sajtószabadság van. Akad, akinek nem tetszik, van, 
akinek igen. Hát ez a demokrácia, hölgyeim és uraim! Nehéz lecke. 
Itt kell megjegyeznem: június végén képviselő úr zárt körben(?) tájékoztatta a meghívottakat az aktuális dolgokról. 
Így nem jó!  
Javaslom, hogy a civil szervezetek tagjai közül többen is induljanak az őszi választáson, erősítve a helyi civil 
csoportokat. 
Lehet, hogy rosszul látom, de még mindig van régi égős közvilágítási lámpa. Ezek maradnak? 
Március 15-én, sok év után, elmentem az ünnepségre. A műsor jó volt, de jobb lett volna, ha a végén kimarad az 
aktuálpolitika. De ma ez van. A kultúrház alakul. Néhány gondolat: a színpad nincs megfelelően megvilágítva, 
hiányoznak a reflektorok (állítólag ellopták). Csak az elöl állók látszanak, hátul árnyékok mozognak. A székek meg 
kevés. A kétezres évek elején vásárolt székek hova tűntek?! Hangosítás: vagy mindenki mikrofonba, vagy mindenki 
hangosan beszél… Nincs középút. Hiányoltan néhány képviselőt is. Varga Géza láthatóan szervezi, összefogja a 
megemlékezéseket, ez elismerésre méltó. Tisztelt közönség! Ha már elmegyünk egy ilyen műsorra, üljük végig 
CSENDBEN. Tiszteljük meg azokat, akik felkészültek, szívüket-lelküket odatették! És a Himnusz alatt is csönd 
van! 
Engedték a vizet a tározóból (április 1-től május 10-ig), vajon mi volt az oka? Szárazság? Pénz? Nem tudom. De 
valami bűzlik Dániában. Jártam a Vargahegyen, a túloldalon igazi nagy élet van, elképesztően sokan élnek már ott. 
Erre figyelni kéne sokkal jobban. 
A temetőben döbbenten láttam a szeméttárolók mellett a betondarabokat. Felújított emlékművek maradványai. 
Borzasztó, hogy képzelik ezt egyesek?! De a temetők tulajdonosainak is felhívnám a figyelmét: így nem lehet, így 
nem szabad hagyni. Tessék a rendet megkövetelni! Különösen azért, mert a református temetőben dolgozók komoly 
erőfeszítéseket tesznek a rendért. A katolikus temetőben a helyzet siralmas, keresni kéne a megoldást, mert van 
megoldás. 
Nincs a faluban eladó ház. Ez részben jó hír. Miért lettünk ilyen kapósak? Nem tudom. 
Felhívom mindenki figyelmét, hogy belterületen a kukás szemétdíj fizetése kötelező! Aki nem kapott kukájára 
matricát, annak elmaradása van. Tehát a dolog nem szabadon választott. Külterületen is, életszerű tartózkodás 
esetén, 2012 óta kötelező, közszolgáltatási szerződést kell kötni. Országosan ezen törvény betartatása lassan 
halad, hiszen a technikai feltételek nem mindenütt adottak. Ha viszont minden rendben, akkor már nem szabadon 
választott a dolog (infó: Depónia, április 8.). 
Tüzelés. Néhányan borzasztó dolgokkal tüzelnek, másokat mérgezve. Melegedni kell, de nem kell mindent 
mindenáron eltüzelni a kazánban, kályhában. 
A református iskolában 17 elsős kezd szeptemberben. Nagyszerű, és nagy siker! Remélem, most már mindenki 
magáénak érzi az iskolát. Mert ez a mi iskolánk. Bár az új újságban megjelent írás nem arra utal, hogy a testület 
és a presbitérium között nagy az egyetértés. 
Jó lenne hallani, milyen egyeztetések voltak a buszmenetrenddel kapcsolatban? Olvasni, hogy itt-ott van ilyen. 
Nálunk? 
Doktor úr nyugdíjba vonult. Nagyon fog hiányozni! Az életét ennek a kis közösségnek gyógyításával töltötte. Nem 
lehet eléggé és elégszer megköszönni. Boldog nyugdíjas éveket kívánok! 

Én így látom kis falunkat. Köszönöm, hogy elovastak! 

Jó egészséget kívánok minden kedves pátkainak! 
 

Hollósi Dezső 
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KÖNYVTÁRI HÍREK 

Szeretettel köszöntöm a Pátkai Hírek Olvasóit! 

A könyvtár várható programjairól: 
• A településen most kerül sor második alkalommal a Benedek Elek nevével fémjelzett Mesemondó versenyre. A 

faluból bárki jelentkezhet, aki a kiírás alapján megfelel a feltételeknek.  

Mesemondó versenyt hirdet a Pátkai Gárdonyi Géza Községi Könyvtár a „Magyar népmese napja” alkalmából. 
Pályázni lehet alsó tagozatos diákoknak és nagycsoportos óvodásoknak rövid magyar népmesével. 

Kategóriák:  óvoda nagycsoport,  1–2. osztály,  3–4. osztály 
A rendezvény időpontja: 2019. szeptember 26., csütörtök 14–16 óráig. 
Helyszín: Gárdonyi Géza Községi Könyvtár /a volt iskola épülete/ 
Jelentkezni lehet:  A helyi Általános Iskolában az osztályfőnököknél vagy a 

könyvtárban személyesen Helt Margit könyvtárosnál, 
telefonon a 06/30-4849-648 vagy 06/20-505-2995 számon. 

Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 16. 

• Október 3-án, már második alkalommal látogat el településünkre Böde Péter vándor meseíró. A nagycsoportos 
óvodások és az általános iskola tanulói számára tart nagyon érdekes interaktív foglalkozásokat. 

• Erőss Zsolt hegymászó felesége Sterczer Hilda is a könyvtár vendége lesz az ősz folyamán. Az időpont 
egyeztetése még folyamatban van. 

• Az évente megrendezésre kerülő Országos Könyvtári Napok 2019. szeptember 30-október 6.lesz. Ennek 
részletes programját később ismertetem.  

  

Az elmúlt időszak programja volt: 

• Tavasszal húsvéti játszóházat tartottunk az iskolával közösen. 

• Márciusban Kovács Gergely tartott vetítéssel egybekötött előadást az általános iskolásoknak a Madarak, fák 
napja alkalmából. Ezúton is szeretném megköszönni, hogy a délelőttjét nálunk töltötte és a gyerekeknek 
érdekes dolgokat mondott a környezetükben élő madarakról. 

• Az Internet Fiesta keretében az általános iskola tanulói egy játékos számítógépes foglalkozáson vettek részt. 
Szintén ennek a rendezvénysorozatnak részeként flashmob zenei rendezvény volt a könyvtár előtti területen.  

• Május végén a rajzpályázat eredményhirdetését is megtartottuk. A helyezést elért munkákat díjaztuk. A rajzok 
megtekinthetők szeptember végéig a könyvtárban. 

    
• Június elején az óvoda nagycsoportosainak a japán papírszínházzal mesét mondtam.  
 
 
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: telefonon 06/30-4849-648 vagy 06/20-505-2995 számon 
E-mail: patkakonyvtar@gmail.com 

Igénybe vehető szolgáltatások: 
Könyvek, DVD-k, folyóiratok egyaránt kölcsönözhetők. Internet használatra is van lehetőség az asztali gépeken. 
Ezen kívül szabad Wifi is rendelkezésére áll mindenkinek. Könyvtárközi kölcsönzés is lehetséges. 
A könyvadományokat ezúton szeretném megköszönni Mindenkinek! 

Amennyiben régi könyveit nem tudja értékesíteni, de megválna tőlük, kérem ne dobja ki, gondoljon a könyvtárra! 

A középiskolás diákokat továbbra is várom a kötelező közösségi munka elvégzésére! 
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KÖNYVAJÁNLÓ ÚJDONSÁGOKBÓL 

Podhorányi Zsolt Dámák a kastélyban 

Az ötvenes, finom, halk szavú író, könyvszerkesztő és rendező, kétgyermekes édesapa a magyar 
történelem rajongója, kiválasztott magának egy sajátos területet. Podhorányi Zsoltot a kastélyokban 
élő nemes hölgyek magán- és hétköznapi élete ragadta meg. Az oral history, azaz az elbeszélt 
történelem a terepe, s mivel a százötven-kétszáz éve élt hercegnők ritkán tudnak mesélni, egyéb 
személyes dokumentumok után kutat. Naplók, levelezések, feljegyzések, memoárok alapján tárta fel 
a paloták lakóinak, a lányoknak, asszonyoknak és anyósoknak (!) egykori életét.  

A sci-fi irodalom kedvelőinek: 
Dmitry Glukhovsky: Metro  

A szerző 1979-ben született; újságíró, tévés műsorvezető - és az orosz populáris irodalom 
legnagyobb sztárja. 2007-ben elnyerte a "Legjobb európai debütálás" díjat. 
Az író víziója 2033-ról. Az egész világ romokban hever. Az emberiség majdnem teljesen elpusztult. 
Moszkva szellemvárossá változott, megmérgezte a radioaktív sugárzás, és szörnyek népesítik be. A 
kevés életben maradt ember a moszkvai metróban bújik meg - a Föld legnagyobb 
atombombabiztos óvóhelyén. A metró állomásai most városállamok, az alagutakban sötétség 
honol, és borzalom fészkel. 
Artyomnak az egész metróhálózaton át kell jutnia, hogy megmentse a szörnyű veszedelemtől az 
állomását, sőt talán az egész emberiséget. 
A Metró 2033 azóta a világ számos országában bestseller lett, és népszerű számítógépes játék is 
készült belőle. 

Kisiskolás korosztály figyelmébe ajánlom: 
Wéber Anikó: Cseresznyeliget titka 

Kitti sokat van egyedül, és sokszor unatkozik: egy igazi kalandra vágyik! Folyton történeteket talál 
ki, álmodozik, de hiába: az osztálytársai közül senki sem értékeli a fantáziáját, és ő gyakran magára 
marad. Míg a többiek a lovastáborban vagy a tengerparton szelfiznek, ő a nagynénjénél, a világ 
legunalmasabb helyén, Cseresznyeligeten nyaral. De Kitti még Cseresznyeligetből is képes egy 
izgalmakkal teli mesevilágot teremteni - és a szomszéd gyerekekkel hirtelen egy igazi nyomozás 
kellős közepén találják magukat. Ráadásul közben talál magának egy legjobb barátnőt is. 

Ezen kívül még sok más olvasnivalóval és jó filmekkel várom Önöket! 

 

EGYHÁZI HÍREK 

Kedves Testvérek! 

Néhány gondolatot szeretnék megosztani az Pátkai Római Katolikus Egyházközség anyagi ügyeiről. 
Sajnos olyan időket él az Egyház, hogy a mi esetünkben öt község tart el egy papot. Egy 
egyházközségnek nagyon korlátozottak a bevételei: egyházadó, sírhelyek megváltása, perselypénz. 

Az egyházadót egyre kevesebben fizetik, ez meglátszik az éves zárszámadásokban. Pedig évtizedek 
óta nem emelkedett! A négyezer forinttól is anyagi helyzettől függően el szoktunk térni, 
természetesen lefelé! 

A sírhelyek megváltása Pátkán nem régi dolog. Az emberek többsége ezt úgy képzeli el, hogy egyszer „megveszi”, és 
onnantól kezdve ez az övé örökké. Nem, ez nem így működik. Ez tulajdonképpen egy földbérlet tíz vagy huszonöt 
évre, amit rendszeresen meg kell újítani. 

A perselypénz a legelszomorítóbb! Ez mutatja meg, hogy mennyire járnak templomba az emberek. A pátkai Szent 
Anna templomba vasárnaponként 6-10 hívő jár. 

Az Úrnapi körmeneten heten voltunk. Láttam olyan régi fényképeket pátkai körmenetről, ahol a Testvérek 
kimentek az utcákra és több kilométeren keresztül kísérték az Oltáriszentséget. 

Tehát az a 6-10 katolikus hívő bedob 1000-2000 Forintot. Ki lehet számolni, hogy ez egy hónapra mekkora 
összeget jelent. Ennyi pénzből és ennyi emberrel sajnos a temetőt sem tudjuk az elvárt módon rendben tartani. 

Szeretnék mindenkit arra buzdítani, hogy vegyünk részt a szentmiséken, mert kell a lelki táplálék! Éljünk az 
egyházadó befizetésének lehetőségével, mert nem tudunk mindenkihez elmenni és bekopogni. 

 Dicsértessék a Jézus Krisztus!  Demeter Zoltán 

Kedves pátkai Hívek! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyházadó befizetésére és a sírhelyek megváltására 2019. 
augusztus 24-én 10:00-tól 11:00-ig nyílik lehetőség a katolikus közösségi házban. Az 
egyházadó a Pátkai Római Katolikus Egyházközség Képviselő-testületének döntése alapján 
4000 Ft/család/év. Bármilyen felmerülő kérdéssel kapcsolatban keressék Demeter Zoltánt a 
06/30-652-6226-os telefonszámon. 

A Jóisten fizesse meg! 

Helt Margit  
könyvtáros 
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OSZTÁLYTALÁLKOZÓ 

Ötvenöt éves osztálytalálkozó 

A Pátkai Általános Iskola 1964-ben végzett tanulói gyűltek össze 55 éves osztálytalálkozóra. 

Lénártné Aczélvári Erzsébet szervezésében jött létre a találkozó, melyen osztályfőnökük, Pajor Józsefné Irénke néni 
betegség miatt sajnos nem tudott jelen lenni. 

2019. április 13-án szombat délután 15:00-kor kezdődött a találkozó 

.  

A 30 fős osztályból sajnos már tizenketten eltávoztak az élők sorából. Az estig tartó megemlékezésen sok régi 
történet szóba került, vidáman elevenítették fel a múltat. 

Németh Györgyné 

BEMUTATKOZÁS 

Szeretettel köszöntöm Pátka Lakóit! 

Nagyon kellemes, szeretettel teli fogadtatásban van részem mióta Pátkára 
költöztem. Ez megerősít abban, amit egyébként is érzek, hogy jó döntést 
hoztam. 

Mátészalkán születtem és ott volt az első munkahelyem is. Aztán 
Nyíregyházára költöztünk a családommal, ahol több mint 25 évig 
praktizáltam. Szakmai tapasztalataimat sürgősségi osztályon és szeptikus 
rehabilitációs sebészeten is gyarapítottam. A leghosszabb időt szemészként 
és sportorvosként töltöttem.  

Több mint 3 évet dolgoztam Ercsiben háziorvosi tevékenységet folytatva. 
Nagy álmom vált valóra azzal, hogy a festői szépségű Velencei Tó közelében 
telepedhetek   le és emellett még segíthetem is embertársaimat. 

Minden szempontból csodálatos asszisztens van segítségemre, nagyon 
hálás vagyok ezért. 

Mráz doktor úr pedig egy igen jól karban tartott praxist adott át nekem, ezt 
is köszönöm. 

Fizikoterápiás nővér is segíti munkánkat nagy lelkesedéssel. 

Pátka 2019. 08. 05                                 Tisztelettel: Dr. Nagy Angéla 
                         háziorvos 
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PÁTKAI „VÖLGY-HÍD” TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 

Ismerjük meg – óvjuk meg! 

Természetlesen Pátkán  

A Pátkai Természetbarát Klub (PITE) megalakulását tavaszra időzítettük, hiszen ebben az 
évszakban van talán a legtöbb látnivaló. Ezt a víztározó mindjárt a legelső kiránduláson be is 
bizonyította.  

Április 20-án gyönyörű időben találkoztunk lelkes pátkai és fehérvári természetbarátokkal, hogy egy nagyon 
könnyed, rövid szemlét tartsunk a Kis-tónál, Papáján utazó csecsemő, óvodások, iskolások, felnőttek mind 
remekül érezték magukat. Az alacsony vízállás a partimadaraknak kedvezett, láttunk is fokozottan védett nagy 
godát és sárszalonkát, néhány pajzsos-, füstös- és réti cankót, nyári ludat, több récefajt, vöcsköket. A 
nádszegélyben megszólalt a kedvünkért az év első nádirigója, három másik nádiposzátafaj, a legszerencsésebbek 
pedig teleszkóppal pár méterről csodálhatták a színpompás barkóscinegét. Még egy tojásain kotló dolmányos varjú 
családi életébe is bepillanthattunk, illetve üdvözölt bennünket egy ravasz róka is.  

Május 18-án a tavaly nagy sikerű Fülemülék éjszakája folytatása következett, ezúttal a régi vasútállomás 
környékén. Este hét után felmentünk a vasúti hídnál a töltésre, ami különösen a gyerekek számára volt kalandos. 
Az állomás vonalában a töltés oldalában nővő sűrű bozótban egymást érték a területüket hangos énekkel jelző 
fülemülék, fantasztikus koncertet adva. A szép hangokat szép látvány kísérte: a színpompás gyurgyalagok és 
sárgarigók jóvoltából. Amíg világos volt, megismerkedtünk egyéb élőlényekkel is: a töltésen nővő fákkal, a füzeken 
tanyázó tajtékoskabócákkal, illetve a Rovákjában ívó halakkal. Az estére a koronát a Telihold tette fel. Eleve úgy 
időzítettem, hogy ezt a látványt ne hagyjuk ki és a felhők sem zavartak minket. Teleszkóppal, 32-szeres nagyítással 
mindenki ámulva nézte égi kísérőnket. 

 

Július 23-án a református nyári tábor résztvevőivel kirándultunk kerékpárral a víztározó mentén. A hatalmas 
csapat (közel 30 fő) és a nagyon vegyes korosztály elég komoly kihívást jelentett. Végül kettévált a mezőny, a 
társaság egyik része szabadon mókázott a gátoldalban és a Rovákja iszapos partjának közvetlen közelében (vagy 
éppen benne), a többiek pedig a teleszkópba kémlelve ismerkedtek a madárvilággal. A kedvenc az év madara, a 
hosszú lábú gólyatöcs volt, de sokakat érdekeltek a sirályok és a réti cankó is. Egy nagy riadalom oka pedig a 
fenséges rétisas megjelenése volt. 

Szeptembertől ismét havonta lesznek túrák, ezek időpontját időben közzétesszük majd. fülemüle is. 

Kovács Gergely Károly 
„VÖLGY-HÍD” Természetvédelmi Alapítvány  

A Pátkai Hírek következő rendes száma várhatóan 2019 októberében jelenik meg. A lapzárta tervezett időpontja:  
2018. október 9., szerda. Kérjük, hogy írásaikat eddig juttassák el a patkaihirek@gmail.com címre,  

vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalba.  
A szerkesztőség nem feltétlenül ért egyet az olvasói levelek, hirdetések tartalmával, 

és nem vállal felelősséget azokért! 
Felelős szerkesztő: Gerencsér Attila. Közreműködött: Ferenczi Dóra. 

Szerkesztőség: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506, Mobil: 06-20-596-6869, Fax: (22) 580-509. 
Nyomdai generálkivitelező: Alphapress Nyomda És Reklám Ajándék 

Megjelenik 700 példányban. A kiadvány kereskedelmi forgalomban nem kapható. 
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HORGÁSZEGYESÜLETI HÍREK 

Horgász hírek 

Szinte egész nyáron aggodalommal figyelhetjük kedvelt 
horgászhelyünk, a Pátkai-víztározó vízszintjének alakulását. A 
tavasszal amúgy is alacsony vízszint miatt, a vízeresztéssel 
rohamosan csökkent a halak élettere, a meghorgászható 
vízterület. Történt mindez a pontyok, kárászok ívási ideje alatt. 
Erre ugyan lehetősége volt a Vízügynek, a tározók üzemeltetési 
szabályzata alapján. A Hofesz ügyvezetője próbálta jobb 
belátásra bírni az üzemeltetőt, többek között az ívás miatt is, 
de sikertelenül. A minimális üzemi vízszint a kezdetekor 370 
cm volt, majd a víztározó újra feltöltése után, emlékezetem 
szerint 1995-ben, sikerült az egyeztetéseknek köszönhetően 
420 cm-re módosíttatni, s egy olyan kiegészítés is bekerült a 

szabályzatba, hogy a Pátkai-víztározót csak havária helyzet esetén lehet teljesen leengedni. Ez nagy eredmény volt 
akkor. Sajnos a tározó eliszapolódása miatt ma már lényegesen kevesebb köbméter víz tartozik a meghatározott 
vízszinthez, kisebb a halak élettere. Mindenképpen szükség lenne egy kotrásra, melyet a szakemberek is 
elismernek, de a közeli jövőben ezt még nem tervezik megvalósítani. A szomorú az, hogy a vízeresztés ideje alatt  
1 cm-rel sem emelkedett a Velencei-tó vízszintje, ugyan legalább nem csökkent, a szinten tartásra volt ez elegendő. 
Ez nyomon követhető a Vízügy honlapján vezetett adatokból. Ezekhez az adatokhoz bárki hozzáférhet. A szerencse 
a szerencsétlenségben az, hogy elég csapadékos nyarunk van. A tározó vízszintje e sorok írásakor, augusztus 
elején 440 cm, mely továbbra sem megnyugtató. 

Április 27-én rendeztük meg egyesületi horgászversenyünket, a halőr ház melletti partszakaszon. A már bevált 
díjazási módszert követve, idén is két kategóriában értékeltük a versenyzőket. 
A verseny helyezettjei, a különdíjasokkal kiegészülve: 

Felnőtt: 
1. Mohácsi Máté 11.940 gr 
2.Burián József 7.320 gr 
3.Dezső Sándor 6.540 gr 

Szenior: 
1.Antal István 6.730 gr 
2.Frank Béla 6.360 gr 
3.Boross Lajos 6.000 gr 

 
A legnagyobb hal fogójának járó Kincses Ignác Gyula emlékdíjat Mohácsi Máté kapta, aki egy 2.900 gr súlyú 
pontyot zsákmányolt. 
Az egyetlen hölgyversenyző, Lemle Anasztázia pedig különdíjban részesült. Mindkét kategóriában a 4.és 5. 
helyezettek is értékes tárgyjutalomban részesültek, köszönhetően a Ciprynus Hungary internetes áruház 
támogatásának, melyet ezúton is köszönünk! 
Szakácsunknak, Újvári Gergőnek is köszönjük a remekül sikerült ebédet, a verseny lebonyolításában 
közreműködőknek pedig a segítséget! 
 
A tavalyi év után ismét külön rendeztünk horgászversenyt a gyermekek részére. Ez a gyermeknapot megelőző 
szombaton, május 28-án volt, a Pátkai-víztározó falu felőli partszakaszán. Az időjárási viszonyok jók voltak, enyhe 
nyugati szélben, napsütéses időben volt része a 23 versenyzőnek. Sajnos a tározó ekkor már alacsony vízállása 
miatt a kisebb halak már nehezen elérhetőek voltak, a parti növényzet már szárazon volt. Ez nagyban befolyásolta 
a fogási eredményeket, azonban a kevés halfogás ellenére is végig kitartott minden horgászpalánta. Itt is két 
kategóriában hirdettünk eredményt. 

A 10 év alattiaknál Farkas Hunor lett az első, ehhez 1 db kifogott küsz is elegendő volt. A 10 év feletti kategóriát 
Hendlein Ádám nyerte, aki 4.450 gr halat fogott. Természetesen minden résztvevő kapott valamilyen értékes 
nyereményt a támogatóknak köszönhetően, részben sorsolás, illetve egy szellemi vetélkedő alapján. De az 
aktívabbak távdobásban is összemérhették ügyességüket. A rendezvény ebben az évben is egy pizza ebéddel zárult. 

Köszönjük a támogatást az alábbiaknak: 
MOHOSZ, HOFESZ, Pátka Község Önkormányzata, Korona Horgászbolt, Golenyák Fa-Barkács Áruház, Cyprinus 
Hungary Internetes Áruház, Újvári Gergő, Ajándék Készítő BT Zámoly és Bánkuti Imre. 

Köszönet a verseny sikeréért munkálkodóknak. Külön köszönjük Mohácsi Máté horgásztársunknak, aki aktívan 
részt vett a támogatók felkutatásában és a verseny lebonyolításában is. 

Remélem, az elkövetkező időszak azért tartogat még számos horgász élményt a horgásztársaknak. 

Görbüljön a bot! 
 
Pátka, 2019.08.03.   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 

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

Lecsó csónak 
Hozzávalók: 

• olaj 
• 2 gerezd fokhagyma 
• 3 fej hagyma 
• 5 db paprika 
• 2 db paradicsom 
• 5 szál virsli 
• 1 db nagy cukkini 
• 500 ml paradicsompüré 
• 2 db tojás 
• Erős Pista 
• rizs 
• fűszerek: só, bors, zöldség fűszerkeverék 

Elkészítés: 
A hagymákat, a paprikákat és a paradicsomokat 
feldaraboljuk. Személy szerint nem szeretem, ha a 
lecsóban nagy zöldség csimbókok vannak, úgyhogy 
kisebb darabokra vágtam és mivel csónakba töltjük, így 
praktikusabb is. Serpenyőbe locsolunk egy kis olajat, 
beleszórjuk a zöldségeket, jól elkeverjük és lefedve 
pároljuk. Eközben feldaraboljuk a virsliket is, majd ha a 
zöldségek elkezdenek puhulni, hozzászórjuk. 
Fűszerezzük sóval, borssal, zöldség fűszerkeverékkel, 
kicsit pirítjuk, majd hozzáöntjük a paradicsompürét. 
Lefedjük, összerottyantjuk. Mikor már klasszul forr a 
lecsónk, hozzáadunk 2 tojást, amit előtte nagyjából 
összekevertünk és kicsit megsóztunk. Körülbelül még 
10 percig főzzük, kóstoljuk, ha kell még ízesítjük és a 
lecsóval kész is vagyunk. A cukkinit meghámozzuk, 
megmossuk, belsejét kikanalazzuk. Sóval és zöldség 
fűszerkeverékkel megszórjuk kívül-belül. Ezután a 
belsejét kikenjük ízlés szerint Erős Pistával. Nincs más 
dolgunk, mint belekanalazni az elkészült lecsót, majd 
200°C-ra előmelegített sütőbe tenni alul-felül sütési 
módban 40 percre. A felső virslik kicsit megpirultak, mi 
ezt nem bántuk, de ha esetleg valakit ez zavar, akkor 
lehet érdemesebb 180°C-ra betenni kicsit több időre. 
Míg a csónak sül, megfőzzük a rizst és tálalhatunk is. 
 
 

Görög csirke citromos rizzsel 
Hozzávalók: 

• 6 csirke felsőcomb 

A páchoz 
• 1 citrom leve és héja 
• 1 evőkanál oregánó 
• 4 gerezd zúzott fokhagyma 
• 1,5 teáskanál só 
• 2 evőkanál olívaolaj 
• A rizshez: 
• 2,5 dl rizs 
• 1 kis fej hagyma 
• 2,5 dl víz 
• 2,5 dl csirkealaplé 
• 1 evőkanál oregánó 
• 1,5 evőkanál olívaolaj 
• bors 

A tetejére: 
• Feta sajt 
• fél citrom leve 
• petrezselyem 

Elkészítés: 
A pác hozzávalóit összekeverjük, és beleforgatjuk a 
csirkecombokat. Legalább egy órát állni hagyjuk. 
Száraz serpenyőbe tesszük a combokat, és mindkét 
oldalukat megsütjük. Kivesszük a húst az edényből, 
egy papírtörlővel kitöröljük, és olívaolajat öntünk 
bele. 
 Megpirítjuk az apróra vágott hagymát, majd 
hozzátesszük a rizst. Felöntjük a vízzel, az alaplével, 
és a maradék páclevet is hozzáadjuk.  
Sóval, borssal, és az oregánóval ízesítjük. Puhára 
pároljuk, fetát morzsolunk rá, rányomjuk a citrom 
levét, és petrezselyemmel szórjuk meg.  
Végül visszatesszük a kisült csirkecombokat, és 
tálaljuk.  
 
 

Szőlős-diós-sajtos salátatál 

Egy szuper izgalmas saláta szőlővel, dióval, almával, aszalt szilvával, sajttal és egy isteni balzsamos 
dresszinggel. Vacsora előételeként friss bagettel, vagy csak úgy magában is bárkit levesz a lábáról. 

Hozzávalók / 4 adag: 

Saláta 
• 40 dkg madársaláta 
• 2 közepes db alma 
• 40 dkg szőlő 
• 25 dkg dió (pirított) 
• 20 dkg aszalt szilva 
• 30 dkg ementáli sajt 

Dresszing 
• 1.5 dl olívaolaj 
• 1 tk akácméz 
• 1 kávéskanál mustár 
• 0.5 teáskanál balzsamecet 
• só ízlés szerint 
• bors ízlés szerint 

Elkészítés: 

Saláta 
Gusztusosan a galambbegysalátára helyezzük a 
felszeletelt almákat, a felkockázott sajtot, a 
pirított diót, a szőlőszemeket és az aszalt szilvát. 

Dresszing 
Egy tálban összekeverjük a balzsamecetet az 
olajjal, mézzel, mustárral, sóval és borssal, majd 
meglocsoljuk vele a kész salátánkat. 

Friss pirítóssal tálaljuk.  

 
Jó étvágyat! 

 

Gerencsér Attila 
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