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MÁRCIUS 15. 

 
„Forradalom van, barátom, s így képzelheted, mennyire 

vagyok elememben!” – Petőfi napja 

1848. március 15. a forradalmat elindító nap – jelkép; a kivívott szabadság megőrzésének és az elvesztett szabadság 
visszaszerzésének szimbóluma. Az 1860-as évek – a Bach-rendszert (1850–1859) fölváltó politikai enyhülés – óta a 
magyarság nemzeti ünnepének tekinti ezt a napot, függetlenül attól, hogyan vélekedett erről a mindenkori 
államhatalom. 
Március 15. a Magyar Országgyűlés 1991-es határozata értelmében nemzeti ünnepünk, a modern parlamentáris 
Magyarország megszületésének napja, a szabad magyar sajtó napja. 1848-ban ezen a napon nyomtatták a magyar 
sajtó első szabad termékeit, a Nemzeti dalt és a Tizenkét pontot. 

„Korán reggel volt: borús, esős idő. Petőfi az elmúlt éjjel megírta 
költeményét: »Talpra magyar, hí a haza!« Én pedig a pesti tizenkét pontját 
a fiatal Magyarországnak: »mit kíván a magyar nemzet?« a nép által 
megérthető magyarázattal alakítottam át. A tizenkét pont összeállítása 
Irinyi József műve volt, ki azt a Pesti Kör elé terjeszté. A kérdés csak az 
volt március 15-ikének reggelén, hogy mi történjék e tizenkét pontos 
petícióval. Apelláljunk a népre! Ez volt közös megegyezésünk. Vasvári Pál 
kezében elefántcsont-fogantyús botjával oly hevesen hadonászott, hogy 
a pálcatőr kirepült a botjából s az én falam szögletében állt meg a 
hegyével. »Jó ómen!« Előre a vassal! S ezzel a szóval kezdődött meg az 
örökké emlékezetes 1848-iki március 15-ike: a sajtószabadságnak, a 
népszabadságnak örökké emlékezetes napja.” 

Jókai Mór: A márciusi fiatalság (Visszaemlékezés), részlet 

1848. március 15. – Petőfi napja. A költő a népmozgalom élére került ezen a napon. Az ő kezdeményezésére 
határozták el a márciusi ifjak, hogy a március 19-ére tervezett népgyűlést – tekintettel a bécsi forradalom hírére – 
azonnal meg kell tartani. 

„Ezt a napot »Petőfi napjának« nevezte a magyar nép; mert ezt a napot ő állítá meg 
az égen, hogy alatta végig küzdhesse a nemzet hosszúra nyúlt harcát szabadsága 
elleneseivel. Petőfi merész föllépése nélkül ki tudja meddig elforgatták volna a 
politikusok a szóbeszéd archimedesi csavarát. Egy reggeltül estig tartó fényes álom 
volt ez az egész nap. Egy folytonos gyönyör, mely olyan édes, hogy szinte fáj! Mint 
két egymáshoz láncolt fegyvertárs, mentünk e nap fátuma elé, Petőfivel.” 

Jókai Mór: Petőfi Sándor élete és költeményei, részlet 
 

1848. március 21-én keltezett „Öcsém, Jankó!” megszólítású levelében Petőfi 
Sándor így ír Arany Jánosnak: 

„[…]Forradalom van, barátom, s így képzelheted, mennyire vagyok elememben! 
...Sokan el akarják mozgalmainktól e nevet disputálni, és miért? mert vér nem folyt. 
Ez csak dicsősége a dolognak, de a dolgot nem változtatja meg. Én forradalomnak 
tartok minden erőszakos átalakulást; márpedig mi erőszakkal vívtuk ki a 

sajtószabadságot és Stancsics kibocsáttatását. Hogy ellenszegülés nem történt, ez 
csak azt mutatja, hogy az ellen vagy teljesen átlátta tehetetlen gyöngeségét, vagy 
gyáva volt megtámadni bennünket. Hah, ha láttad volna, midőn a comité du salut 
publicből a deputáció megjelent ezrek és ezrek kíséretében a követeléseivel, milyen 
halvány volt s mint reszketett a nagyméltóságú helytartótanács!...” 

Petőfi Sándor levele Arany Jánoshoz, részlet 
 

A nevezetes nap eseményeit (még hatásuk alatt, 15-én éjjel, illetve 16-án) prózában is, versben is megörökítette. A 
pillanat mámorában, nem kis túlzással bár, de jogos büszkeséggel vetette papírra:  

„Magyar történet múzsája, 
Vésőd soká nyúgodott. 

Vedd föl azt s örök tábládra 
Vésd föl ezt a nagy napot! 

 
Nagyapáink és apáink, 

Míg egy század elhaladt, 
Nem tevének annyit, mint mink 

Huszonnégy óra alatt.” 
 
S e sorok is, mint a nap valamennyi történése, utóbb elfoglalták helyüket a nemzet panteonjában és a nemzeti 
legendáriumban. 

 
Részlet a https://nemzetikonyvtar.blog.hu cikkéből  Szerkesztette: Gerencsér Attila 

 

https://nemzetikonyvtar.blog.hu/
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Tisztelt Pátkai Lakosok! 

28/2020.(II.13.) határozat 

Pátka Község Önkormányzata 2020. évi bérleti díjainak felülvizsgálatára 

 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes bérleti díjakat az alábbiak szerint fogadta el. 

Megnevezés Nettó díj (Forint)+ÁFA Fizetendő (bruttó) díj 

Műfüves pálya (világítással) 3000,-Ft/óra + ÁFA 3810,-Ft/óra 

Műfüves pálya (világítás nélkül) 2500,-Ft/óra+ ÁFA 3175,-Ft/óra 

Piaci árusítás napidíja 4724,4,-Ft/alkalom+ÁFA 6000,-Ft/alkalom 

Önkormányzati ingatlan területén rendezvény 

tartása (Kúria udvara, sportöltöző előtti tér, 
tájház udvara) 

15.748,-

Ft/alkalom+ÁFA/ingatlan 

20.000,-Ft/ 

alkalom/ingatlan 

Művelődési ház (április 16-október 14-ig) 2362,-Ft/óra +ÁFA 3000,-Ft/óra 

Művelődési ház (október 15-április 15-ig) 2756,-Ft/óra +ÁFA 3500,-Ft/óra 

Művelődési ház bérlése esetén alkalmanként 
fizetendő kaució 

 35.000,-Ft/alkalom 

 
 

Megnevezés Nettó díj (Forint)+ÁFA Fizetendő (bruttó) díj 

JCB markoló (frsz:YMF-620) Önkormányzat 
részére 

8661,-Ft/ üzemóra+ ÁFA 11.000,-Ft/üzemóra 

JCB markoló (frsz:YMF-620) lakosság részére 8110,-Ft/ üzemóra +ÁFA 10.300,-Ft/üzemóra 

JCB markoló (frsz:YMF-620) vállalkozók részére 10236,-Ft/ üzemóra +ÁFA 13.000,-Ft/üzemóra 

JCB markoló (frsz:YMF-620) egyéb szervezetek* 
részére 

Kérelem benyújtásával, egyedi testületi döntés 
alapján. 

Kiszállási díj (10 km-ig) 3937,-Ft+ÁFA 5000 Ft 

Kiszállási díj (10 km felett) 5512,-Ft+ÁFA 7000 Ft 

MTZ 82 traktor (frsz:YAB-447) 5118,-Ft/ üzemóra +ÁFA 6500,-Ft/üzemóra 

T25 kistraktor (frsz:YIJ-414) 2677,-Ft/ üzemóra +ÁFA 3400,-Ft/üzemóra 

Kiseszközök (kezelővel) 2126,-Ft/óra +ÁFA 2700,-Ft/óra 

 

A bérleti díjakra vonatkozó egyéb értelmező rendelkezések: 

1. „Alkalom” időtartama: 24 óra (reggel 6-tól másnap reggel 6-ig) 

2. „Rendelkezésre állási idő” fogalma: Rendezvények előtt és után a takarítási és pakolási időtartam, amely 3 óra 
rendezvény előtt és 3 óra rendezvény után. A rendelkezésre állási idő alatt a Művelődési ház használata ingyenes. 

3. „Üzemóra” forgalma: Az üzemóra a gépnek a műszere által jelzett üzemóra állása alapján kerül elszámolásra. 

4. Civil szervezetekre vonatkozó szabályok a Művelődési ház és Pátka Község Önkormányzata egyéb ingatlanainak 
használata vonatkozásában: 

a) Egy civil szervezet - hétvégi (szombat, vasárnap) rendezvény lebonyolítására - egy évben 2 alkalommal 
ingyenesen veheti igénybe a Művelődési házat vagy más önkormányzati ingatlant. 

b) Külön kérelem esetén további alkalom engedélyezhető ingyenesen. A kérelmet első körben a Közművelődési 
Kerekasztalhoz kell benyújtani. Döntésnél figyelembe kell venni az előző 2 rendezvényen tapasztaltakat 
(Művelődési ház rendeltetésszerű használata, takarítás elvégzése, egyéb szempontok figyelembevétele.) 
Amennyiben a Közművelődési Kerekasztal nem jut döntésre, úgy abban az esetben a kérelemről második 
körben a Humánerőforrás Bizottság jogosult dönteni. 

c) Hétköznapokon (hétfőtől péntekig) az Önkormányzat ingatlanait a civil szervezetek ingyen használhatják, 
azonban előzetes bejelentkezés, időpontegyeztetés (legalább 10 nappal az esemény előtt) minden esetben 
szükséges. 

d) Amennyiben magánszemély civil szervezeti programként feltüntetve saját rendezvényt tart és erről a 
Humánerőforrás Bizottság tudomást szerez, úgy abban az évben- első vagy második rendezvény esetén - 
elveszíti további jogosultságát a Művelődési ház, vagy más önkormányzati ingatlan későbbi ingyenes 
használatba vételére. 
Amennyiben a 3., vagy további programszervezés keretében történik az előző mondatban meghatározott 
szabálytalan igénybevétel, úgy az érintett civil szervezet a következő évben ingyenes rendezvényre a Művelődési 
házban, vagy más önkormányzati ingatlanban nem jogosult. 

e) E pont tekintetében a civil szervezetek fogalmát a 2011. évi CLXXV törvény 2. § 6. pontja határozza meg. 

5. A JCB markoló bérlése esetén értendő egyéb szervezetek* körébe értendőek a 2011. évi CLXXV törvény 2. § 6. 
pont alapján meghatározott civil szervezetek, valamint a 2011. évi CCVI törvény 7.§ alapján meghatározott 
egyházak.  
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 

Közérdekű Információk! 

Tisztelt Adózók! 

Pátka településen megkezdődtek az adó értesítők kiküldései. Kérjük a tisztelt adózókat, hogy amennyiben nem 
kapták meg értesítőjüket, jelezzék az Önkormányzat adóhatósága felé. 

Az állami számítógépes rendszer működésében tapasztalható folyamatos hibák miatt a Telekadó határozatok 
küldése, így annak befizetése későbbre várható. 

Köszönettel: Pátka Község Önkormányzata adóhatósága 
 
 

Változások az helyi adó rendeletben! 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-Testülete módosította adórendeletét. Az elmúlt évek tapasztalatait és a 
Kormányhivatal kéréseit meghallgatva a korábbi rendeletünk több helyen módosult. 
 
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelete szabályozza a helyi 
adók fizetésének részletszabályait. Itt szeretném megjegyezni, hogy az Önkormányzat valamennyi rendelete elérhető 
a www.patka.hu oldalon valamint a www.njt.hu oldalon. 
 
Az Önkormányzat területén már évek óta a következő adó kerültek bevezetésre:  

a) vagyoni típusú adók közül, 
aa)  az építményadót 

ab)  a telekadót 
b) kommunális jellegű adók közül, 

ba)  a magánszemély kommunális adóját 
bb)  az idegenforgalmi adót 

c) a helyi iparűzési adót 
 
A gépjármű adó külön jogszabály alapján részben átengedett adó, melynek nagy hányadát a központi költségvetésnek 
kell befizetnie az Önkormányzatnak. 
 
Az építményadó évi mértéke – a továbbiakban nem részletezett esetekben – 500 Ft/m². 

a) egyéb nem lakás céljára szolgáló épülethez, lakáshoz, üdülőhöz tartozó gépjárműtároló, melléképület, 
melléképületrész esetén 

aa) 80 nm összterületig 15 Ft/m2/év 
ab) 80 nm összterület felett 200 Ft/m2/év. 

b) kereskedelmi egység esetén 
ba) 200 m2 összterületig 200 Ft/m²/év 
bb) 200 m2 összterület felett 15 Ft/m²/év 

c) telephely esetén 200 Ft/m²/év 
d) szálláshely esetén 150 Ft/m²/év. 
e) reklámhordozó esetében az adó évi mértéke 2 m² felületig 0 Ft a fölött 3.000,- Ft/m² 

Mentességet élvez az egyéb nem lakás céljára szolgáló épülethez, lakáshoz, üdülőhöz tartozó gépjárműtároló, 
melléképület, melléképületrész esetén 25 nm összterületet meg nem haladó építmény. Mentes továbbá az adó alól a 
magánszemély tulajdonában álló lakás, amely után a magánszemély kommunális adóját fizeti. 
 
A telekadó esetében nagyobb változásra számíthatnak a tulajdonosok, mely változás az elmúlt évek tapasztalata 
alapján került meghatározásra. A 2010-es fizetési értékeket idén lépjük át először, mivel az akkori 15 Ft adótétel 
drasztikusan csökkentésre került. 
 
Az adó alapja a telek m2-ben számított területe, mely alapján az adó általános mértéke 50,- Ft/m²,  
 
azonban 5,-Ft az adó évi mértéke, amennyiben az adóalany tulajdonában álló telek területén a víz, villany közművek 
bármelyike nem elérhető. 25,-Ft az adó évi mértéke, amennyiben az adóalany tulajdonában álló telek területén a 

szennyvíz közmű nem elérhető. 
 
0,-Ft az adó évi mértéke a belterületi helyrajzi számmal ellátott kivett közös udvar, valamint a hozzá kapcsolódó kivett 
beépítetlen terület megnevezésű telkek esetében, továbbá, ha a telek összterülete a 100 m2-t nem haladja meg. 0,-Ft 
a telekadó évi mértéke, ha az adóalany tulajdonában álló terület kivett közforgalom elől elzárt magánút, kivett út, kivett 
árok vagy kivett saját használatú út. 0,-Ft a telekadó évi mértéke az alábbi esetekben is  

a) akinek tulajdonát képező belterületi telkén vállalkozási célt szolgáló épület, vagy lakóépület áll, 
b) aki az adott telekre vonatkozóan jogerős építési engedéllyel rendelkezik. 
c) akinek a tulajdonát képező telek építési tilalom alatt áll, a tilalom időtartamára, 
d) akinek a tulajdonát képező telek közterület-csatlakozással nem rendelkezik. 
e) a magánszemély tulajdonában lévő zártkert minősítésű kivett telek, abban az esetben, ha a telken olyan épület 

található, melyet rendszeres lakhatás céljára használnak 

http://www.patka.hu/
http://www.njt.hu/
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A magánszemélyek kommunális adója esetében az adó évi mértéke a Htv. 11. §-ában és a Htv. 17. §-ában 
meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 14.000 Ft. 

 
Mentes az adó alól 

(1) a külterületen lévő építmény, 
(2) a nem lakás céljára szolgáló építmény, 
(3) a magánszemély tulajdonában lévő telek. 

 
Idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft.  
 
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,7%-a. 
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 2000,- Ft. 
 
Az adó befizetésekből származó közösségi forrás nagyon fontos eleme az Önkormányzat működésének. Mégis több 
kedvezmény került kialakításra az új adórendeletben. Legjelentősebb változás a telekadó területén érinti az adózókat. 
A magasabb adót fizető telektulajdonosok általában azok a területek tulajdonosai, ahol minden közmű elérhető, mégis 
csúszik a telek beépítése. Ez sajnos nem érdeke sem az ott lakó közösségeknek, sem az önkormányzatnak. Az ilyen 
foghíjas telkeken történő építkezések alatt sok bejelentés érkezik az ott lakóktól különböző károkozásokról, melyek 
miatt indokoltnak láttuk a magasabb adó kivetését. Úgyszintén nőtt az adó az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési 
tevékenység esetén, mely esetben szintén az építkezések által okozott többlet kiadások felszámolása az önkormányzat 
célja. Példának okáért az elmúlt években előfordult, hogy a Kert utca egyik építkezésénél ballagott végig a friss 
aszfalton a lánctalpas markoló, míg más esetben a Fehérvári utcánál okozott kárt a kavicsot rakodó rakodógép, de 
szemrebbenés nélkül felvágja az utat a közművet ásó markoló, nem gondolva rá, hogy a szomszédoknak azon kell 

évekig járniuk. A tervezett adónövekmény mellett kialakított kedvezmények célja továbbá az, hogy ösztönözze a minél 
gyorsabb beépítést. Erre is sok bejelentés történik, amikor lakóterületek melletti foghíjas telken nagyüzemi 
mezőgazdasági művelés eszközeivel végeznek munkát akár az előkert részben is, vagy állattartás folyik ugyanezen a 
területen. Ezt a korábbi rendelet nem vette figyelembe. Az ebből származó bevételt az érintett közterületek 
rendbetételére szeretnénk fordítani. 

Pátka Község Önkormányzata 

 
 

 
Rendezés terv készítéséhez 

Kedves Ingatlan tulajdonosok! 
Az Önkormányzat 2020-ban szeretné befejezni rendezési eszközei módosítását. Véget ér ezzel az elmúlt évek 
munkája. Pár mondatban megemlíteném, hogy mi is a rendezési eszközeink felülvizsgálatának célja és a változtatási 
irányok. 
A jelenlegi helyzetet vizsgálva elmondható, hogy az évek során több rendezési terv módosítás történt, melyek miatt 
egységes szerkezetben nem áll rendelkezésünkre a teljes terv állománya. A rendeletet értelmezni így nagyon nehéz. 
A jogszabályi környezet változása miatt továbbá elmondható, hogy több ponton elavult mára a rendelkezésünkre álló 
anyag. Változtak természetesen a tulajdonosok igényei is, melyet próbálunk szemmel tartani a rendezési terv 
készítésekor. Az Ingatlantulajdonosoktól több igény érkezett a módosításokhoz. Az igényeket minden esetben 
nyilvántartjuk és továbbítjuk a tervezők részére, akik a szakmailag elfogadható és alátámasztható igényeket a 
tervezési programba beépítik. Itt szeretném megjegyezni azonban, hogy itt lakó állampolgárként személyes 
álláspontom szerint a rendezési terv elsődleges feladata a lakók érdekeinek képviselete, így más fejlesztések nem 
mehetnek a lakók életminőségének rovására. 
Szeretnénk megváltoztatni egyes területek beépítési százalékát, övezeti besorolását beépítési módját. Szeretnénk új 
építési övezetet kijelölni a Fehérvári út fenyvessel szembeni részéig.  Tervezzük a kijelölt ipari, és gazdasági 
területeink átcsoportosítását a lakóövezettől távol eső volt szovjet laktanya irányába. Szeretnénk felülvizsgálni a volt 
zártkerti területek építési szabályait. A fenti munkaanyagok részletesen elérhetőek lesznek a település honlapján 

kérjük kísérjék figyelemmel a tervezés utolsó látványos fázisát. 
Nagy Dániel 

polgármester 
 
 

FELHÍVÁS 

 

Tisztelt pátkai lakosok! 

Szeretnénk megkérni azokat, akik a temető területén helyezik el rendszeresen a háztartási szemetet, zöld 
hulladékot, kivágott fákat, földet vagy építési törmeléket, hagynak fel ezzel a káros és tiszteletlen 
tevékenységgel!! 
A településünkön kihelyezett szemetesek sem azért vannak az utcákon, hogy abba kerüljön bezacskózva a 
háztartási hulladék! 
Kérünk tisztelettel mindenkit, hogy a következőkben jobban figyeljünk erre! Az illegálisan kihelyezett hulladék 
elszállítása is mind pénzbe kerül az Önkormányzatnak, vagy az Egyházközségnek. 

Köszönettel: Pátka Község Önkormányzata 
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ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ 

Tájékoztató az elmúlt időszak kulturális eseményeiről 

2019. december 7. – Mikulás-járat 

Pátka Község Önkormányzata ismételten Mikulás járatot indított a falu gyermekei részére. A gyermekek nagy 

örömmel fogadták a hét helyen megálló (és hosszabban elidőző) Mikulást. A szülőknek forralt borral,  a gyerekeknek 
teával kedveskedett a járatot kisérő Lengyel László és családja illetve Szatzker Aliz.  

A Mikulás a gyermekeknek 130 db csomaggal kedveskedett. 

   

A Mikulás-járatot a következő civilek és vállalkozók támogatták: 

Kovácsné Zsuzsa, Vértesaljai Horgász Egyesület, Németh lehel, Nagyné Imréné Nelli, Princz-Börcsök Rita, Buda 
Józsefné, Corn-Agro Kft., Lejer László, Varga Géza 
 

Köszönjük a fenti személyeknek a támogatást, köszönjük Halász Ferencnek a Télapó megszemélyesítését, továbbá 
köszönetminden szervezőnek és résztvevőnek, hogy ismét elindulhatott a gyerekek örömére a Mikulás járat!  
 

2019. december 21. 15:30 óra - Mindenki Karácsonya 

A 2019-as év decemberében ismételten megszerveztük a Mindenki 
Karácsonyát Pátkán, helyszíne ezúttal a Református templom volt.  

A templom a rendezvény alatt megtelt, szép műsorokat adtak a Pátkai 
Csemetekert óvodásai, a református iskola tanulói és a Joó Madarak baráti 
köre. 

A civilek és a falu lakossága nevében ajándékokkal köszönte meg Dr. Mráz 
János volt háziorvosunk és Kállainé Margitka Védőnőnk munkáját 

nyugdíjba vonulásuk alkalmával Varga Géza képviselő.  

Ünnepség után kint a sátorban szendvicsek, tea, forralt bor várta az 
ünneplőket a Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub jóvoltából. 

 

Minden segítőnek, résztvevőnek köszönöm a munkáját! 

 

2020. január 12. - a Doni katasztrófára emlékeztünk  

2020. január 12-én emlékeztünk 1943-ban a Don kanyarban történt szovjet áttörésre. 
A tragédiára, ahol sok magyar fiatal ontotta vérét a hazánkért. 

A Vak Bottyáni téri iemlékparkban Nagy Dániel Polgármester mondott beszédet, 
emlékezett a tragédiára, majd Varga Géza képviselővel koszorút helyezett el a II. 
világháborús katonai emlékműnél. 

„Hol van a sok hős katonánk? 

Tényleg ott védték a hazánk? 

Helytálltak Oroszországban, 

De haltak jégben és sárban...” 

Kustra Ferenc: Hova lettek a katonák? (részlet) 

SOSE FELEDJÜK ŐKET! 
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2020. február 8. – Bormustra Vereben 

2020. február 08. 14 órára a pátkai boros gazdák meghívást kaptak a Verebi Bor Barátok Klubjától bormustrára. 
Községünket több boros gazda képviselte:  

Zaka István  

Ódor Gyula 

Varga Géza 

Kovács János  

Oros Valentin 

Nagy József  
Jakab János boros gazdák. 

A rendezvényen résztvevő faluk Vereb, Pázmánd, Lovasberény, Pátka több mint 80 borral képviselték a településüket. 
Jó hangulatú estébe nyúló rendezvény volt.   
 
 
  

PÁTKAI JOÓ MADARAK HÍREI 

A Pátkai Joó Madarak hagyományőrző baráti társaság  

• November 27-én a Lovasberényi Nyugdíjas Klubban léptünk fel a Vas Menyegző című paródiával.  

• December 07-én a kukoricafosztás és a morzsolás hagyományait mutattuk be a pátkai lakosoknak és 
vendégeinknek. 

Nagy sikert aratott a hagyományosan kézzel végzett műveletek ismertetése és bemutatása. 
A gyerekek nagy örömére csuhéjból kis babákat és csutából különféle játékokat készítettek. 
Közben megérkezett a Mikulás is, aki a gyerekeknek cukrot osztott és fényképezkedett – a Mikulás piros köpenye 
Jakab Jánost rejtette. 
Velünk voltak a Székesfehérvári Nőszirom énekkar és a Pátkai Pántlika Táncegyesület.  

• December 21-én Adventi műsorral szerepeltünk a Mindenki Karácsonyán a falunk hagyományos közös 
ünnepségén.  

• December 30-án együtt búcsúztattuk az Óévet énekkel-zenével jó hangulatban. 

• December 31-én egy kis filmmel köszöntöttünk minden pátkai és magyar embert a világon. A kisfilm felkerült 
a világhálóra.  

• B:U:É:K: 2020.  

• Január 22-én a kultúrházban mutattunk be egy új paródiát (címe: Riporter a klubban) a lovasberényi 
vendégeinknek.  

• Január 28-án értékeltük a 2019. évet. Majd a 2020. évi programjainkat terveztük meg!! 
De a támogatás és a pénz hiánya miatt idén nehéz lesz a régi hagyományokat bemutatni a falunkba az utókor 
és az érdeklődők számára!  

• Február 25-én 10 órakor hagyományos húshagyó keddi télűzést szerveztünk az iskolásoknak és az 
óvodásoknak. Az iskolától jelmezbe öltözve mentünk az óvodához, ahol az óvodások is csatlakoztak hozzánk és 
a az Ivánka kúria udvaránál a műfüves pálya mellett énekelve-táncolva búcsúztattuk a 2019-es telet majd a 

Kisze bábut elégettük „Vesszen a tél!” kiáltásokkal.  

    

Lejegyezte: Varga Géza a Pátkai Joó Madarak 
Hagyományőrző Baráti civil társaság nevében 

 

Lejegyezte Varga Géza képviselő  
Humánerőforrás Bizottság Elnöke 
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ELŐSZÓ ÚJ ROVATOKHOZ 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Olvasók! 

Egy rövid előszóval szeretném felvezetni a következő két új rovatát az újságnak. A Pátkai Hírek évek óta ad 

megjelenési felületet a helyi közéletben tevékenykedő szervezeteknek, személyeknek, azonban azt vettük 

észre, hogy az újság tartalmához általában ugyanazok a szereplők küldik be cikkeiket. Bár mindig örömmel 

olvassuk a beérkező írásokat, az újság szerkesztési alapelveit követve szükségét láttuk annak, hogy másokat 

is felkérjünk arra, mutassák be magukat és tevékenységüket. 
Ha a településen kívül járok és be kell mutassam a kis falunkat, gyakran mesélek a településünk szépségéről, 

az itt működő vállalkozásokról és a helyi sportolóinkról, civil szervezetekről és a lakókról, akikre büszke 

vagyok. Mások ilyenkor méltatják, hogy milyen sokszínű hely Pátka, sokszor azonban mi itt élők nem is tudjuk 

mennyi minden szép és jó van körülöttünk. A két új rovatunkkal az elkövetkezendő hónapokban szeretnénk 

kis ízelítőben bemutatni Önöknek is, milyen sokszínű vállalkozói és sportélet van településünkön. Bízom 

benne Önök is örömmel olvassák az új rovatok írásait. 
Nagy Dániel 

polgármester 

BEMUTATKOZNAK A PÁTKAI VÁLALLKOZÓK 

 

Szabó Tamás – ZÁR-SZABÓ 

Kedves Pátkaiak! 

Mindenekelőtt szeretném megköszönni ezt a megtiszteltetést, hogy ezen a fórumon írhatok!  

Törzsgyökeres pátkaiként nőtem fel és egy rövid idő után ide költöztem vissza a 
családommal. Vállalkozásomat 2015 szeptemberében indítottam el 
másodtevékenységként (ez máig így van), mellyel hálával tartozom Herman 
Bernadettnek és Oláh Tamásnak az „első lépésekért”.  

Anno a személyautómat cseréltem le a mostani kisteherre, melyből mára 
szerszámokkal és alkatrészekkel kellően felszerelt műhelyautót csináltam. Ennek a 
„felkészültségnek” köszönhetően nagyobb hatékonysággal tudok bármilyen 
időpontban munkát vállalni. Itt az azonnali hibaelhárítás sarkalatos, mert alkatrész 
hiányában nem lehet például egy bejárati ajtót félbehagyni, mint mondjuk egy autót. 

A manapság használatos zárakból, alap és középszintű zárbetétekből tartok készleten, de előfordult olyan 
eset is, ahol szerelési improvizációval tudtam készletemből azonnal megoldani a problémát.  

Fő profilként a lakásokban található mechanikus zárakra 
orientálódtam. Megfelelő háttér hiányában egyelőre az 
autókban lévő zárakat nem tudom vállalni, pedig az 
alapszakmáim (autó és autóvillamossági szerelő) ezt lehetővé 
tennék. 

Egy évvel ezelőtt indítottam el saját honlapomat 
(www.zarszabo.hu), ahol sok információn túl, megtörtént 
eseményeket is megosztok. 

Fejlődésem következő szintjeként kulcsmásoló gépeket, 
nyerskulcsokat vásároltam, s Pátkán ez év februárjától 
kulcsmásolást is vállalok. Távlati terveimre egy fotóval 
válaszolnék, ahol az első közösen másolt kulcsot tartjuk a 

kezünkben, fiammal, Áronnal.       

Üdvözlettel, Szabó Tamás 
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BEMUTATKOZIK A PÁTKAI SPORT 

FIT-KID 

Pátkán a gyermekek körében nagynépszerűségnek örvendenek a 
tornaszobában tartott Fit-Kid foglalkozások. A foglalkozásokat tartó  
Fit-Kid oktatóval, Bene Emese trénerrel készítettünk interjút: 

− Egyre többen ismerik a településünkön is a szülők között ezt a 
mozgásformát, de talán röviden összefoglalhatnánk, mi a célja, és 
mire jó a fit kid? 

− A Fit-Kid elősegíti a gyerekek életmód kialakítását, szép tartást, lazaságot, hajlékonyságot 
eredményez. Ez a sport táncból, tornából, ritmikus gimnasztikából tevődik össze. Ezáltal fejleszti a 
ritmusérzéket, segíti a nőies tartás kialakítását. 

− Nagyon örültünk, hogy nálunk is biztosítjátok ezt a lehetőséget a szülőknek és a gyerekeknek. Figyelve 
a munkádat és érezve a hozzáértést felmerül a kérdés mióta csinálod? 

− „Civilben” testnevelő tanár vagyok, testépítés-fitnesz edző, aerobikedző. 2013 óta tartok Fit-Kid-et.  

− Igen ez látszik az órákon is, de talán érdemes megemlíteni, hogy milyen egyesülettől jársz órákat 
tartani? 

− Egyesületünk az Alba Fit SE, interneten a Fit-Kid ALBAFIT SE Facebook oldalán érnek el minket. 

− Néhány szóban tudnál mesélni nekünk a Pátkai Fit-Kid órákról? 

− 2019 novembere óta tartok Pátkán is órákat, jelenleg 2 csoportban összesen 20 gyerek jár.  
A legkisebbek 3 éves kortól, persze mindkét nem képviseli magát az órákon. Óráink kedden és 
csütörtökön fél öttől, illetve fél hattól egy-egy órában kerülnek megtartásra. 

− Köszönjük, hogy válaszoltál kérdéseinkre.  

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 
Tisztelt pátkai lakosok! 

Szeretnénk megköszönni a Pátkai Hírek hasábjain is Ozsváth Laci bácsi önzetlen felajánlását a tornaszoba 
fűtésének munkálataira. Eredményeként az iskolások és sportolni vágyó kicsik és nagyok teljes komfortban 
tudják most már használni.  

Ezúton is szeretnénk megosztani mindenkivel, hogy volt értelme belevágni, hiszen az iskolai tornaórákon 
kívül helyszínül szolgál heti két alkalommal 2 Fit-Kid csoport tornájához, heti két alkalommal a női tornán 
részt vevő lányoknak, hetente egy alkalommal Zumba órák számára biztosít helyszínt, a focisták használják 
rossz idő esetén erőnléti edzésekhez, illetve korábban gyógytorna is működött már itt. 

Nagy Katalin (SZMK elnök), Szatzker Aliz 
 

NYUGDÍJAS KLUB HÍREI 

A Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub Hírei 

▪ Hagyományos szellemi vetélkedőt tartottunk a klubunkban november 25-én, a vetélkedőt szervezte és vezette 
Varga Géza. Nagyon jól sikerült. 

▪ November 25-ére meghívást kaptunk a Lovasberényi Nyugdíjasoktól egy ismerkedési délutánra. A 
rendezvényen 16 fővel képviseltük klubunkat, jó hangulatú ismerkedés volt. 

▪ December 9-én Mikulás jött a klubunkba, jó hangulatú est volt. 
▪ December 21-én a Mindenki Karácsonyán a vendégfogadást vállaltuk, kentük a szendvicseket, főztük a teát és 

a forralt bort. 
▪ December 23-án Karácsony a klubban. 
▪ Németh Lászlóné-Irénke- 75. születés napját ünnepeltük meg. 
▪ B.U.É.K.  2020.  
▪ Január 06-án jó hangulatú Pótszilvesztert tartottunk a klubban  
▪ Január 22-én a lovasberényiek látogatták meg a mi klubunkat, bemutattuk nekik az Ivánka kúriát és 

megismerkedhettek Nánási Józsefné festményeivel 
▪ Február 03-án beszámoló taggyűlést tartottunk, majd a elfogadtuk a 2020-as év programját. Nánási Józsefné 

felvétele a klubba. 

▪ Február 17-én Kovács Gergely mutatta be Pátka érdekes növényvilágát a klubban. 
Varga Géza 

Nagy Katalin 
SZMK elnök. 
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A PÁTKAI CSEMETEKERT ÓVODA HÍREI  

Óvodai hírek 

2019. december 6-án a gyermekek nagy örömére megérkezett a Mikulás, akit énekekkel és versekkel köszöntöttünk. 
Gács János bácsinak köszönjük, hogy felöltötte magára a piros jelmezt és vállalta újra, hogy a gyermekeknek örömet 
okozzon! 

A karácsonyi ünnepségünkön a nagycsoportos óvodások betlehemi játékkal készültek kisebb társaiknak. Az előadás 
után a csoportokba kis ajándékok kerültek, amit örömmel és nagy gyorsasággal bontottak ki a csemeték. Az óvodai 
alapítványon keresztül egy nagy hangfalat is beszereztünk mikrofonnal, mely jó célt fog szolgálni az óvodai 
csoportokban és rendezvényeinken is. Az aktív szülők idén is megrendezték a már hagyománynak számító adventi 
vásárt, melyre -kézműves- karácsonyi díszekkel készültek, és egymás között árulták a portékákat. A bevétel 54 000 
Ft lett, melyet nagylelkűen felajánlottak az ovinak. Köszönjük szépen mindenkinek a segítséget és a felajánlást! 

A karácsonyi készülődés időszakában a Pátkai Református Egyházközség templomában rendezték meg a község 
karácsonyi ünnepségét, melyre óvodánk nagycsoportos gyermekei is hivatalosak voltak a betlehemi műsorukkal. A 

gyerekek izgultak ugyan a nagyközönség előtt, de csillogó szemmel adták elő kis begyakorolt szövegüket. Köszönjük 

szépen a meghívást, és azt, hogy lehetőséget kaptunk, hogy egy kicsit mi is hozzájárulhattunk a falu lakóinak 
karácsonyi ráhangolódásához! 

Időközben befejeződtek a kinti munkálatok óvodánk épületén. A külső szigetelését elvégezték és megkapta új fehér 
színét. Nagyon örülünk annak, hogy ilyen szép és energiatakarékos óvodába járhatnak a pátkai gyermekek! 
Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy óvodánk szépüljön és épüljön! 

2020. februárjában eljött a karnevál ideje, és mint ahogyan azt szoktuk, farsang napján felöltöttük maskaránkat, és 
egész nap szórakoztunk, ettünk, ittunk, mulattunk kicsikkel és nagyokkal egyaránt. 

Szeretnénk ismét köszönetet mondani egy nagyon kedves felajánlásnak. Nánásiné Erzsike néni felajánlott licitre 3 
festményét. A befolyt összeget az óvodának ajánlotta fel, ami nagyon megható és kedves gesztus! Köszönjük a 
felajánlást, örülünk, hogy ilyen kedves emberek élnek Pátkán! 

Ha támogatni szeretnék óvodánkat, akkor a Pátkai Csemetekert Óvoda Gyermekeiért Alapítványon keresztül 
megtehetik adójuk 1%-nak felajánlásával, mely adószáma: 18493942-1-07. Köszönünk szépen minden felajánlást 
előre is! 

 

A PÁTKAI REFORMÁTUS ISKOLA HÍREI  

Beszámoló iskolánk életéből,  
így kezdődött a 2019/2020-as tanév 

A 2019/2020-as tanévet 43 tanulóval kezdtük, az iskolánkban tanító pedagógusok :Törökné Endresz Mária tanítónő, 
Endresz Ilona (tanítónő), Menyhártné Gáspár Ildikó (testnevelés tanárnő), Varga Anikó tanítónő, Erdei-Nagy Nóra 
angol tanárnő, Országhné Pobrányi Anita hitoktató, Országh István hitoktató, Tallér Krisztián hitoktató, Nagy Tímea 
(zongoratanár), Pappné Fazekas Melinda gyógypedagógiai tanár, Láng Hedvig furulya tanár, Kovács Tamás furulya 
tanár, Magánné Szanyi Renáta (pedagógiai asszisztens) és Dobos Beatrix tanítónő. 

Ebben a tanévben bővítettük művészeti tagozataink körét. Szintetizátor tanszak mellett klasszikus zongora, furulya 
és festészet–grafika tanszakok közül választhatnak a gyermekek és szüleik. 

Diákjaink egész évben térítésmentes szakkörökön vehettek részt: lövészet, kézműves és főző szakkörön. Hétfőnként 
Abonyi Kati nénihez mehetnek a gyermekek néptáncot tanulni. Szeptembertől az elsős gyermekek 10 alkalmas 
térítésmentes úszás szakkörön vehettek részt. 

Az idei tanévben tanulóink részt vehettek kutyaterápiás foglalkozáson, meseterápiás előadáson, színház és 
mozilátogatáson, bagolylesen. Megemlékeztünk a pákozdi csatáról, részt vettünk és műsort adtunk október 23-án 
az 1956-os forradalom emléknapján. 

Mesemondó és szépíróversenyen méretették meg magukat tanulóink, valamint az országos festészeti versenyen több, 
mint 624 induló közül iskolánk 4. osztályos tanulója, Mikus Hajnalka bejutott az egri döntőbe. Felkészítő tanára 
Varga Anikó tanítónő volt. 

Október 1-jén, a zene világnapján a gyerekek Timi néni felkészítésével kis zenei műsorral készültek. Valamint 
decemberben félévi vizsgakoncertet adtak. 

Szülői munkaközösségünk az idei tanévben először (de nem utoljára) Boszorkány Bált szervezett.  

Januárban a leendő elsősöknek tartottunk bemutató órát, valamint 2020. február 28-án Suliváró foglalkozásra 
várjuk a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket. 

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

A farsangi időszak beköszöntével febr.7–én a gyerekeknek, jelmezes bált szerveztünk. 

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

A jövő tanévben felmenő rendszerben elindul iskolánkban a felső tagozat. 

Bízom benne, hogy pedagógusaink egész éves lelkiismeretes munkája meghozza a gyümölcsét és a 2020/2021-es 
tanévben ismét sok elsős kisgyermek mosolyog ránk szeptembertől az iskolapadokból. 

 

 

Tiringer-Schneider Helga 
intézményvezető 

 

Dobos Beatrix 
intézményvezető  
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PÁTKAI PÁNTLIKA TÁNCEGYESÜLET HÍREI 

Pátkai Pántlika Táncegyesület beszámolója 

Az előző lapzártakor még az év végi események előtt álltunk, amik aztán a jelzett időpontokban meg is valósultak. 

Nagy siker volt a Mikulás-napi program összeállítás, amely több civil résztvevő közreműködésével jött létre. 

A Gárdonyi Géza Könyvtár és a Pátka Gyermekeiért Alapítvány részéről Helt Margit és Varga Anikó kreatív kézműves 
foglalkozást tartott gyermekek számára, de szülők is bekapcsolódtak a karácsonyi dekorációk és ajándékok 
készítésébe.  

A Nőszirom Énekkar tagjait jó kapcsolatok fűzik Pátkához, gyakori résztvevői rendezvényeinknek. Most is a 

Pántlikásokkal együtt csatlakoztak a Joómadarak Baráti Köréhez, akiknek vezetésével kukoricafosztást és 
morzsolást mutattak be. A vidám nótázás közben végzett munkába bekapcsolódott a közönség is, kicsik-nagyok is 
kipróbálhatták - vagy felidézhették - ezt a hagyományos tevékenységet. 

   

Közben megérkezett a Mikulás, kísérői segítségével szaloncukrot osztogatott a gyerekeknek, amit a szülők fotón is 
megörökíthettek.  

De már itt is voltak a következő műsor szereplői: Varró János zenetanár, előadóművész és Kneifelné Laczkó Krisztina 
táncpedagógus. Elsőként népi hangszerek bemutatása, megszólaltatása következett, játékos kérdésekkel, a közönség 
bevonásával. Megismerkedhettünk dudák, furulyák, tekerőlant és ritmushangszerek megszólaltatása fortélyaival.  

Ezután pedig táncos gyermekjátékokat tanulhattunk hangulatos zenekísérettel, amelyben a felnőttek is önfeledten 
játszottak a kicsikkel együtt. Ezt a programot pályázaton elnyert forrásból finanszírozta a Pántlika Táncegyesület. 

   

Most is élveztük a Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub tagjainak támogatását, finom falatokkal, süteményekkel, forró 

teával gondoskodtak a résztvevők ellátásáról. 

Azonban a nap itt még nem ért véget, Mikulás-bál tette fel a koronát 
a rendezvény sorozatra. 

Eseménydús, sikeres nap volt. 

Ezután bekapcsolódtunk a Joó Madarak betlehemes előadásába, 
melyre a Mindenki Karácsonyán a Református templomban került sor, 
december 19-én. 

Karácsony, szilveszter elrepült hamar, beköszöntött az Újév. Mivel 
profilunkban a tánc mellett többek között rendezvény szervezés is 

szerepel, az Önkormányzat megbízásából sportdélutánt tartottunk 
18-25 év közötti fiatalok számára a tornaszobában. Ez az EFOP-1.5.2-
2017-00011 pályázatának keretében valósult meg, témafelelős 
Csertán Brigitta.  



12. oldal PÁTKAI HÍREK  2020. március 

Ugyancsak e pályázat adott lehetőséget január 25-én a Közösségi főzés és szerepjáték c. program megvalósítására a 
Művelődési Házban, szintén a fiatal korosztály részére. Fontos szempontja ezeknek a pályázatoknak, hogy 

lehetőséget biztosítson az ifjúság színvonalas szórakozására.  

   

Ezt követően, február 15-én került sor a 3. Farsangi Néptáncgála megrendezésére, melyen az előzőekhez hasonlóan 

közeli települések tánccsoportjait fogadtuk. A program anyagi szükségleteit szintén pályázati forrásból fedeztük. 
Műsorukkal gazdagították a rendezvényünket az Alcoa Köfém Nyugdíjas Klub Senior tánccsoport tagjai, valamint a 
Harmonika Trió, kiváló hangulatot teremtve, a közönséget is megénekeltették. A Sárkeresztesi Figurázó 
Néptáncegyüttes kislánycsoportja a felnőttekkel együtt aratott megérdemelt sikert. A Pántlika Táncegyüttes 
Zoborvidéki asszonycsúfolóval lépett fel.  

   

A Vértesacsai Német Nemzetiségi Táncegyüttes betegség miatt nem tudott fellépni, de vezetőjük és munkatársa így 

is eljöttek és nézőként támogattak bennünket. Jelmezversenyt is hirdettünk, melynek minden résztvevője 
ajándékban részesült. Ezt követően a kiváló M&M zenekar, a Mits-Mráz duó szórakoztatta a közönséget. 
Sajnos, a Nagyérdemű meglehetősen kis számban jelent meg az egész délutánt betöltő rendezvényen. Bízunk abban, 
hogy ezt nem az érdeklődés hiányának számlájára írhatjuk, hanem az influenza-szerű megbetegedések tartották 
távol őket. 
Köszönjük a program helyszínét biztosító Önkormányzatunk támogatását, valamint a Pátka Elektro Kft önzetlen 
segítségét a magas színvonalú hang- és fénytechnika szolgáltatásával! 
Hamar véget ért a február, utolsó téli hónapunk, bár ez a tél nem jelentett nagy kihívást a fázósabbak számára, sem 
lehetőséget a havat-jeget kedvelőknek a téli sportok űzésére. A kertek talaján már elnyílott a téltemető, a hóvirág, 

lassan a krókuszok is. Egyre több levélhegy, bimbó bújik ki a földből. Talán már nem tévednek ők sem, jön a tavasz. 
És az első tavaszi hónap közepén a legszebb nemzeti ünnepünk: az1848-as szabadságharc évfordulója. Óvodások, 
iskolások, Joómadarak, Pántlikások készülünk a megemlékezésre. Reméljük, a kedves Olvasókkal közösen tehetjük 
ezt március 15-én. 

Még egy meghívást szeretnék küldeni azok részére, akik szívesen vennének részt tánccsoportunk munkájában. Ezt 
megtehetik akár egész évben, de aki csak a szüreti felvonulásra vállalkozna, azt is szívesen látjuk. És örömmel 
fogadunk lovaskocsikat, lovasokat, traktorosokat és minden olyan járművet, amely személyszállításra is alkalmas, 
hogy a felvonulás minél gazdagabb formában valósuljon meg. 

És tisztelettel kérjük a kedves Olvasókat, hogy adójuk egy százalékával támogassák a Pátkai Pántlika 
Táncegyesületet. Adószámunk 18338544-1-07. Előre is köszönjük! 

Mindenkinek szép tavaszt, jó kedvet, jó egészséget kívánok a Pátkai Pántlika Táncegyesület tagjai nevében! 

SPORTHÍREK 

Asztali tenisz – barátságos mérkőzés 

A Pátkai DISE Sportegyesület asztalitenisz csapata, a Berényi egyesület meghívására 
barátságos mérkőzést vívott 2020. január 07-én. A női és férfi játékosaink az ismerkedés után 
a kaucsuk labdának adták át a főszerepet. A sportszerű és színvonalas mérkőzések után 
viszontlátással búcsúztunk el. Tehát folytatása lesz. A Pátkai és Berényi nyugdíjas klubok 
közti kapcsolatfelvétel után a sport terén is megtörtént az ismerkedés. Ezzel is bővítve a két 
falu közötti jószomszédi kapcsolatot. 

Tisztelettel: Abonyiné Fekete Katalin elnök 

Tudósított: Ódor Gyula 
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KÖNYVTÁRI HÍREK 

Tisztelt Olvasók! 

A könyvtár hírei: 

• Az idei év első rendezvénye egy kiállítás, amely március 15-ig 
látható a könyvtárban. Szili István székesfehérvári nyugdíjas 
középiskolai tanár, amatőr festő akvarelljeiből készült. Képein 
láthatunk pátkai, lovasberényi tájat, embereket, valamint 
madarakat.  

• Szili tanár úr novellákat is ír. Sajnos helyhiány miatt az újságban 
nem lehet leközölni. Így csak a könyvtárban lehet elolvasni. 

• Az idei évben van Fekete István író születésének 120. évfordulója. 
A könyvtárban is megemlékezünk a neves íróról. 

• Az idei évben a Föld napjára hirdet rajzpályázatot a könyvtár. 
Azoknak a gyerekeknek a rajzait is várom, akik nem helyben 
járnak iskolába. 

• A húsvéti játszóház megrendezésére 2020. április 4-én 9:30-11:30 a Művelődési házban kerül sor a Pátka 
Gyermekeiért Egyesület és a Gárdonyi Géza Községi Könyvtár szervezésében. 

Rajzpályázat gyerekeknek 

A pátkai Gárdonyi Géza Községi Könyvtár rajzpályázatot hirdet FÖLD napja 
alkalmából.  
Pályázni három kategóriában lehet:  

nagycsoportos óvodás, általános iskola 1-2. és 3-4. évfolyam 
Az alkotások bármely technikával készülhetnek. Rajzzal A/4 méretben várom az 
elkészült műveket vagy a csoportosan készített tárgyakat. Az elkészült munkák 
leadhatók nyitvatartási időben a könyvtárban. 
Beérkezési határidő: 2020. április 9. szombat.  

Helt Margit könyvtáros 
06/30-484-9648 vagy 06/20-505-2995 

  
 

Közlemények: 

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 

Az alábbi könyvtári szolgáltatások vehetők igénybe: 

Könyvek, hangoskönyvek, DVD-k, folyóiratok kölcsönzése, könyvtárközi kölcsönzés, irodai szolgáltatások. 

Középiskolás diákok továbbra is jelentkezhetnek a kötelező közösségi munka elvégzésére. 

KÖNYVAJÁNLÓ  

Kicsiknek:  
Amber Stewart- Layn Marlow: Szép álmokat, Brumó! 

Egy kisgyerek és szülei sokféle kihívással néznek szembe. Az első évek mérföldkövei sorozatban 
kedves állatcsaládok segítenek lépésről lépésre megbirkózni ezekkel a nehézségekkel. Ha leszáll az 
este, Brumó, a medvebocs fél, hogy rosszat fog álmodni. Szerencsére medvepapa mellette van, és 
megnyugtatja. Így sokkal könnyebb elaludni! 

Iskolásoknak: 
Wéber Anikó: Visszhangország 

Cinke igazán jó gyerek: nem zavarja a szüleit, akik nagyon elfoglaltak, és mindent megadnak neki: 

van a szobájában távcső, hogy nézhesse a csillagokat, a kertben madáretető, ahova szeretett 
madarainak szórhatja az eleséget. De egy nap Cinke eltűnik: valamit elvesztett, amit meg kell 
keresnie. Útja a titokzatos Visszhangországba, az elveszett dolgok földjére vezet, ahol különös 
emberekkel ismerkedik meg. Vajon aki belép Visszhangország földjére, azt örökre elfelejtik a másik 
világban lakók? Cinke és új barátja, Gréta, megpróbálják megmutatni a többieknek, hogy milyen 
fontos dolgokról feledkeztek meg, és közben maguk is megtalálják, amit elvesztettek, és ami 
láthatatlanná tette őket. 

Wéber Anikó regénye finoman szövi össze a varázslatos és hétköznapi dolgokat, és közben 
megmutatja, milyen fontos egymásra figyelnünk.  
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Felnőtteknek: Katie Fforde: Rózsaszírmú nyár 

A SZERELEMHEZ SOHA NINCS KÉSŐ 

A vadregényes Skócia kies szegletében egy idős úriember kisegítőt keres a birtokára.  
Caro Swansonnak kapóra jön a hirdetés, mert úgy érzi, ideje változtatni az életén. Amikor 
találkozik munkaadója fiával, Aleckel, Caro szíve nagyot dobban. Húsz évvel ezelőtt egy görög 
szigeten ugyanis már keresztezték egymás útját, és egy feledhetetlen estét töltöttek együtt. Vajon 
a férfi is emlékszik rá? 
Akkor elszalasztották a lehetőséget. Most azonban, amikor a birtok megmentése érdekében 
Londontól Dél-Franciaországig utaznak egy elveszettnek hitt, csodálatos parfüm nyomában, ismét 
felcsillan a remény. Hiszen hiába telt el több évtized a görögországi nyaralás óta, Alec még mindig 
érzi azt a bizonyos rózsaillatot... 
Romantika, humor, kedves, könnyen a szívünkbe zárható szereplők, valamint a "boldogan éltek, 
míg meg nem haltak" lehetősége - íme egy újabb tökéletes Katie Fforde-regény. 

Bálint György; Bánó András: Bálint gazda, a százéves kertész 

Vajon mi a hosszú élet titka? Ha a 100. születésnapját ünneplő Bálint Györgytől, az ország „Bálint 
gazdá”-jától kérdezzük, nem számíthatunk az ilyenkor szokásos válaszokra. A hivatásos és az 
amatőr kertészek százezreinek mentora ebben a különleges önéletírásban arról mesél, hogyan 
élte túl a munkaszolgálatot és a mauthauseni haláltábor borzalmait; milyen következményei 
voltak annak, hogy kuláknak nyilvánították; mit érzett, mikor közölték vele, nincs szükség a 
tízezrek kedvencévé vált Kedves Húgom! címet viselő kertészeti tanácsadó rovatára; miként tette 
túl magát azon, hogy megszűnt a számára országos ismertséget hozó tévéműsor, az Ablak. Bálint 
gazda aprólékos részletességgel veszi sorra élete fontos eseményeit, miközben az átélt 

szenvedések és megpróbáltatások miatt soha senkit sem hibáztat. Egy százéves ember szavára 
mindig érdemes odafigyelni, Bálint György esetében ez különösen igaz, hiszen hosszú élete során 
emberpróbáló időket, sorsfordító éveket is megélt. 

Ezen kívül még sok érdekes olvasnivaló vár minden korosztályra! 

 

PÁTKAI „VÖLGY-HÍD” TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 

Ismerkedés az év madarával 

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) a 2020-as évet a 

baglyoknak jelölte ki, az internetezők a három lehetőség közül leggyakoribb éjjeli 

ragadozónkat, az erdei fülesbaglyot választották. Ez a madár varjúfélék elhagyott 

fészkeiben költ, elsősorban ligetes területeken, fasorokban, erdősávokban. Telente 

azonban csapatba verődik, mostanában elég nagy arányban településeken. 

Pátka szerencsés helyzetben van, hiszen évek óta ismertek a belterületi baglyos fák. 

2020. január 18-án az ónos eső sem riasztotta vissza azt a 35 főt, akik a felhívásra 

összegyűltek a Gyűjteményes Ház előtt. A program egy kis ismertetővel indult, a 

legnagyobb sikert a bagolyköpet aratta. A jelenlevők izgatott moraja kísérte a pillanatot, 

amikor az emésztetlen rágcsálószőr közül kibukkant a mezei pocok koponyája. 

Természetesen a lényeg az volt, hogy az év madarát élőben is lássuk. A Petőfi és Jókai 

utca villájában helyezkedtünk el, az állványos távcsővel szépen sorban mindenki 

megnézhette a tujafán, illetve a fenyőfán üldögélő baglyokat, akiket még az sem 

zökkentett ki a nyugalmukból, hogy a fiatalság az úttestet korcsolyapályának használja. A meglehetősen 

barátságtalan időben persze érthető volt a gyerekek mozgás iránti vágya; a felnőttek a melegedés céljából inkább az 

önkormányzat által biztosított forró teát választották. 

Ez a rövid délelőtti program is jól mutatja, hogy az érdekes természeti csodákért még a faluból sem kell kitenni a 

lábunkat. A baglyok márciusig töltik a nappalokat megszokott fáikon, utána kezdetét veszi a költés. Ám utána is 

főleg a mezőgazdasági területeken nagy károkat okozó mezei pockokkal fognak táplálkozni, ilyen egyszerű 

megfigyelésükre viszont csak jövő télen lesz ismét lehetőség. 

 

Szűzvártól a Tikmony-völgyig - Pátka természeti kincsei 

Decemberi számunkban már hírt adtunk a Pátka természeti 
értékeiről szóló új könyvről. November 24-én nagy érdeklődés 
mellett lezajlott a művelődési házban a könyvbemutató, melyen a 
könyv elkészülésének kulisszatitkain kívül Kovács Norbert 
terepmadarász, a könyv egyik fotósa tartott vetített előadást a 
település határában készített madárfotóiból. 

A könyv ingyenes kiadvány, melyhez a Polgármesteri Hivatalban vagy a 
könyvtárban lehet hozzájutni. 

Kovács Gergely Károly 

Kovács Gergely Károly 

Helt Margit könyvtáros 
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FELHÍVÁSOK 

Európai polgári kezdeményezés a 

nemzeti régiók védelmében 

EU jogszabályt a régiók egyenlőségéért és  

a regionális kultúrák fenntarthatóságáért! 

Európai eszközökkel a nemzeti régiók jogaiért 

A Székely Nemzeti Tanács már megalakulásakor leszögezett két fontos dolgot: 

1. Egyetlen célja Székelyföld autonómiájának a kivívása. 

2. E cél megvalósításáért kizárólag a jog és a demokrácia eszközeivel fog élni. 

Az első perctől világos volt, hogy a cél eléréséhez szükség lesz a külpolitika eszközeire is, élnünk kell a nemzetközi 

szerződések és szervezetek adta lehetőségekkel is. Már 2008 elején határozat született arra nézve, hogy a Székely Nemzeti 

Tanács Kezdeményez egy uniós szintű szabályozást az Európai Unióban élő, szülőföldjükön őshonos, számbeli 

kisebbségben élő népek és népcsoportok jogaira vonatkozóan, különös tekintettel az önrendelkezés jogára. Ez a határozat 

kimondta: “Ennek a szabályozásnak az Európa Tanács 1201/1993, 1334/2003, 1811/2007 számú ajánlásaira, a Regionális 

Autonómia Európai Chartájára, az Európa Parlament uniós állampolgárságra vonatkozó 1991. november 21.-én elfogadott 

határozatára kell épülnie, és nemzetközi standardként kell kezelnie mindazoknak az egyéni és kollektív jogoknak az 

elismerését, amelyeket az Európai Unió tagállamai eddig általánosan elfogadtak.” 

A Lisszaboni Szerződés megkötése után természetes volt számunkra, hogy amint arra a konkrét lehetőség megnyílik, élni 

fogunk a polgári kezdeményezés lehetőségével, megtalálván ehhez a partnereket Európa-szerte. Ebből a célból született a 

tanács 2011. júniusi ülésén az a két határozat, amelyek közül egyik feltérképezi a potenciális szövetséges nemzeti régiókat, 

kimondva, a kezdeményezés alapelvét: Európai népei egyenlőek, a másik pedig túl azon, hogy kimondja: a Székely Nemzeti 

Tanács élni kíván az Uniós polgári kezdeményezés lehetőségével, rögzíti azt is, hogy konkrétan mi a kezdeményezés 

tárgya. 

Tudatában vagyunk annak, hogy az európai nemzeti régiók összlakossága bár igen jelentős, ennek ellenére nem lesz 

könnyű összegyűjteni az egy millió aláírást. Számos önkéntes munkájára lesz szükség ehhez. 

Ha ön egyetért céljainkkal, ha úgy érzi, hogy szűkebb hazája, de egész Európa érdeke is, hogy nemzeti sajátosságokat őrző 

régiói megerősödjenek, jogköreik bővüljenek, több önállósággal rendelkezzenek, hogy meg tudják őrizni történelmi 

hagyományaikat és mindeközben ne szenvedjenek gazdasági hátrányokat, a digitális aláírási ív Nemzetiregiok.eu címen 

érhető el a „Támogatom” fülre kattintva. Az internetes felület lehetővé teszi, hogy ki-ki kiválassza, az állampolgárságának 

megfelelő adatlapot, és az adatszolgáltatás nyelvét. Az aláírási ív helyes kitöltése után a honlapon megjelenik a köszönet a 

támogatásért és az aláírási nyilatkozat azonosító kódja. Az internetes felületről egy kattintással letölthetők az aláírás 

azonosító adatai. 

  

 
SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN - INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT 

Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése során? 
Ne hagyja annyiban! 

Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne történhessen meg! 
Vegye fel velünk a kapcsolatot! 

 
PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA? 

Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt 
pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem 

változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi 
Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a 

hiperaktivitás témájában. 
 

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány  
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 

Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 
E-mail: info@cchr.hu 

Weboldal: www.emberijogok.hu 
Minden információt bizalmasan kezelünk!" 

 

mailto:info@cchr.hu
http://www.emberijogok.hu/
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JOG 

Ne játssz a tűzzel! 

Mert megégeted magad, tartja a mondás. Persze a tűzzel kapcsolatosan még nagyon sok mondást 

lehetne idézni, hiszen a víz, a levegő, a föld mellett a négy őselem egyike. Ennélfogva a tűz lehet az 

egyik legjobb barátunk - ha megfelelően használjuk, és az egyik legádázabb ellenségünk - ha 

elővigyázatlanok vagyunk. A tűzgyújtás sokáig igen nagy tudománynak számított. Már elődjeink 

felfedezték, hogy a tűz melegénél fogva kiválóan alkalmas az ételek elkészítéséhez, fénye pedig távol 

tartja a vadállatokat és világításra is szolgál. A tüzet használták kultikus, vallási célokra is, illetve 

az ünnepek fontos kelléke lett. 

Mai korunkban, a technikai fejlődésével együtt pedig a tűz az ember egyik legfontosabb munkaeszközévé vált, a 

legtöbb gép működésének nélkülözhetetlen kelléke. Bár a megfelelő óvintézkedések betartásával a tüzek 

kialakulásának valószínűsége a töredékére csökkenthető, sajnos azonban még a legnagyobb elővigyázatosság mellett 

is előfordulnak olykor tűzesetek. Fontos, hogy bármilyen tevékenységet is végzünk a tűzzel, nem szabad azt felügyelet 

nélkül hagyni, mert ekkor automatikusan kialakul a tűzveszély, attól függetlenül, hogy végül bekövetkezik-e a 

tűzeset vagy sem.  

Ugyan elmúlt az Advent, a karácsonyi ünnepek, amik a háztartásokban is nagyban fokozták a tűzveszély 

kialakulását, azonban még tart a fűtési szezon, elkezdődik a kiskertek művelésével együtt járó kerti hulladék égetése 

is. Mindezek miatt szükséges a tűzvédelem rendeleti szabályozása, ami egyértelműen meghatározza a tűzveszélyes 

tevékenységet folytató magánszemélyek, illetve gazdálkodó szervezetek kötelezettségét a tűzesetek megelőzésének 

érdekében. 

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 

1. § (1) E törvény hatálya kiterjed 

a) Magyarország területén tartózkodó magánszemélyekre; 

b) Magyarország területén levő jogi személyekre, magán- és jogi személyek jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezeteire, ha ezekre vonatkozóan jogszabály vagy nemzetközi szerződés másként nem 

rendelkezik, ezek hiányában a viszonosság irányadó; 

c) Magyarország területén folytatott, a tűzvédelemre kiható valamennyi tevékenységre és a tűzoltóság által 

végzett műszaki mentésre. 

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról, amely rendelkezik a tűzvédelmi 

követelmények betartásáról, annak tételes kiterjesztéséről. 

9/2015. (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi 

tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak 

szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről, amely meghatározza azokat az eseteket, amikor a 

gazdálkodó szervezeteknek tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatni. 

3/2017. (V.2.) sz. önkormányzati rendelet Az avar és kerti hulladék égetés, a szabadtéri tűzgyújtás helyi 

szabályairól, amelyben Pátka Önkormányzata szabályozza a szabadtéri tűzgyújtást, a környezetvédelmi 

kötelezettségek szem előtt tartásával. 

Marad a nyitó mondat, ne játszunk a tűzzel, használjuk körültekintően előnyünkre a tűzvédelmi szabályok 

betartásával, környezetünk megóvásával. Végezetül a férfitársaknak néhány csemege, ami érdekes módon a „tüzes” 

női nemmel kapcsolódik össze. 

Tűz, víz és asszony épen győzhetetlen. Vén leány, vén tető hamar tüzet fog. Tűz, asszony és tenger miatt vesz el sok 

ember. Négyet nem lehet eltitkolni: tüzet, szeretetet, köhögést, szegénységet. Tűznél, tengernél, asszonyi állatnál 

gonoszabb nem lehet. Tűzön, vízen, asszonyon nehéz kifogni. 

Köszönettel: 

Szilvágyi József 
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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  

(igazi olasz recept és alapanyagok alapján készült, vékony és ropogós pizzatészta kétféle méretben)  ø32 cm ø50 cm 
Margherita (paradicsomszósz,mozzarella,paradicsomkarika) ..................................................................... 1590.- 3390.- 

Dolce Vita (paradicsomszósz,mozzarella,sonka,gomba,kukorica) ................................................................ 1990.- 3790.- 

Bacon (paradicsomszósz,mozzarella,bacon,lilahagyma) .............................................................................. 1790.- 3590.- 

Hawai (paradicsomszósz,mozzarella,sonka,ananász,kukorica) ..................................................................... 1990.- 3790.- 

Négysajtos (paradicsomszósz,mozzarella,márványsajt,füstölt mozzarella,parmesan) ................................... 1990.- 3790.- 

Bolognai (bolognai ragu,mozzarella) ........................................................................................................ 1890.- 3590.- 

Négy évszak (paradicsomszósz,mozzarella,sonka,gomba,kukorica,szalámi) ................................................ 2090.- 3890.- 

Perugia (fokhagymás tejföl,mozzarella,csirkemell,kukorica) ........................................................................ 1890.- 3590.- 

Magyaros (paradicsomszósz,mozzarella,bacon,szalámi,lilahagyma) ............................................................ 2090.- 3890.- 

Falusi (paradicsomszós,mozzarella,bab,lilahagyma,bacon,hegyes erős,paradicsomkarika) ............................. 1890.- 3590.- 

Chili Con Carne (bolognai ragu,mozzarella,bab,kukorica,jalapeno) ............................................................ 2190.- 3990.- 

Tonhalas (paradicsomszósz,mozzarella,tonhal,lilahagyma,paradicsomkarika,olívabogyó)  ............................. 2190.- 3990.- 

Carbonara (fokhagymás tejföl,mozzarella,bacon,tojás) .............................................................................. 1890.-  3590.- 

Calzone 
(hajtott 32 cm-es pizza) 

Dolce Vita (paradicsomszósz,mozzarella,sonka,gomba,kukorica) ................................................................ 1990.- 

Bolognai (bolognai ragu,mozzarella) ........................................................................................................ 1890.- 

Perugia (fokhagymás tejföl,mozzarella,csirkemell,kukorica) ........................................................................ 1890.- 

Menük  
Burger menük (választott burger + hasábburgonya) 

Rántott csirkemell (2 db rántott csirkemell + hasábburgonya) ........................................................................................ 1850.- 

Gyros tál (friss salátakeverék,csirkemell csíkok,hasábburgonya,fokhagymás tejföl) .............................................................. 1750.- 

Rántott sajt (rántott sajt + hasábburgonya + tartármártás) ............................................................................................... 1750.- 

Hasábburgonya (1 adag) ................................................................................................................................................ 400.- 
(csirkemell 10 dkg/db, sajt 6 dkg/db, hasábburgonya 20 dkg/adag ) 

Hamburgerek 
Retro burger (puffancs,saláta,marha vagy csirkehúspogácsa,csalamádé,lilahagyma,paradicsom,dresszing) ............................ 700.- 

Retro sajtburger (puffancs,saláta,marha vagy csirkehúspogácsa,cheddar sajt,csalamádé,lilahagyma,paradicsom,dresszing) ... 800.- 

BBQ Bacon burger (puffancs,saláta,marha vagy csirkehúspogácsa,sült bacon,lilahagyma,paradicsom,BBQ szósz) ................. 800.- 

Csibeburger (puffancs,saláta,rántott csirkemell,csalamádé,lilahagyma,paradicsom,dresszing) ............................................ 1100.- 

Jelen áraink 2019.11.19-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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HORGÁSZEGYESÜLETI HÍREK 

Horgász hírek 

Mikor ezeket a sorokat írom, még közgyűlésünk előtt vagyunk, de amikor olvassák, már remélhetőleg túl leszünk 

rajta. Eredményes esztendőt tudhatunk magunk mögött, úgy a gazdálkodást, mint a halfogást figyelembe véve. A 

HORINFO rendszer alkalmazása szerencsére nem okozott semmilyen problémát a tagsági viszonyok megújítása 

során, köszönhetően gazdasági vezetőnk felkészültségének. A beharangozott online területi jegy értékesítést egy évvel 

elhalasztotta a MOHOSZ, így ebben az évben is még a hagyományos, nyomtatott formában történik az értékesítés. 

Sajnos továbbra sem szűrhető le a programból az egyesületünk által kifogott halmennyiség, a visszarögzítés ellenére 

sem, tag névsort nem lehet belőle nyomtatni stb. Régi kérés volt pedig ez a program fejlesztői felé. De ezen kár 

bosszankodni… 

Eredményesen pályáztunk informatikai eszközök beszerzésére a NEA pályázatán, 200.000 Ft-ot nyertünk, melyen 

egy laptopot szeretnénk vásárolni az egyesület számára. Ugyancsak eredményes volt a MOHOSZ ifjúsági 

bizottságához benyújtott támogatási kérelmünk is, melyen a gyereknapi versenyre kaptunk értékes díjakat. Ezzel 

nagy örömet szerezve a versenyen induló 23 gyermeknek. 

Ha már a versenyekről esik szó, ezúton is tájékoztatom tagjainkat, hogy egyesületi versenyünket ebben az évben 

április 25-én rendezzük meg. A gyermekek számára ismét külön, a gyermeknap alkalmával rendezünk 

horgászversenyt, egyéb játékos vetélkedőt. Ez előre láthatólag május 30-án lesz.  

Reméljük, addig még javul valamit a vízállás, vagy legalább is nem csökken. Mert sajnos ebben az évben az alacsony 

induló vízállás miatt kell aggódnunk, mert a Velencei-tó vízszintje sem magas. Szerencsés esetben is csak egy 

csapadékos időjárás oldhatja meg a problémát, más lehetőség sajnos nincs. Jelenleg a Pátkai-víztározó vízszintje a 

minimális 420cm fölött van, mintegy 40cm-rel. Az éves párolgási veszteség is ennél jóval nagyobb szokott lenni, 

majdnem azonos a lehullott csapadékmennyiséggel. S akkor még nem említettem a vízeresztést, mely biztosan lesz 

ebben az évben is. 

A tározó halászati jogának gyakorlója, a HOFESZ a megszokottnál előbb, már február 

közepén jelentős pontytelepítést végzett, 72 mázsa, zömében 3 nyaras ponty kihelyezése 

már meg is történt, a kedvező időjárásnak köszönhetően. Az utolsó 14 mázsás 

szállítmányban 3-5 kg-os példányok is voltak szép számmal. Információm szerint már 

kedvező fogások is voltak a napokban.  

Jelenleg már 108 tagunk újította meg tagsági viszonyát erre az évre vonatkozóan. Március végéig erre a 

hagyományoknak megfelelően, minden hétfőn van lehetőség egyesületünk iroda helyiségében, majd azt követően 

pedig minden hónap utolsó hétfőjén. 

Közeleg az adóbevallások határideje is. Mióta a NAV elkészíti a bevallásokat, sajnos egyre kevesebb felajánlás érkezik 

a civil szervezetekhez, így egyesületünkhöz is. Kérem, hogy éljenek a SZJA 1% felajánlás lehetőségével, ezzel is segítve 

a szervezeteket, így ennyivel is több pénz maradna községünkben az államkasszából. A Vértesaljai Horgász Egyesület 

adószáma: 19822774-1-07. Támogatásukat ezúton is köszönjük! 

Sajnos a vízpart rendezettsége továbbra sem javult. Sok környezetkárosító eldobott hulladékkal 

találkozhatunk a vízparton. Ez továbbra is nehezen érthető számomra, hogy a kivitt csali, étel, 

ital csomagolása hazafelé miért nem fér el a táskában. Nem hiszem, hogy akkora helyet foglalna. 

A horgászrend tartalmazza, hogy szemetes környezetben tilos a horgászat megkezdése! Igaz, eddig 

nem igen kaptunk ilyen jellegű feljelentéseket. A szövetség szándéka szerint, ebben az évben 

szigorúbb elbírálás alá fog esni, ha valaki szemetel a tóparton, vagy szemetes helyen horgászik. 

Ez a szabálysértés a területi jegy azonnali bevonásával fog járni! Az erre figyelmeztető táblák 

rövidesen kihelyezésre is kerülnek. Kérünk mindenkit, hogy horgászata során ennek megfelelően 

járjon el, elkerülendő a kellemetlenségeket. 

Nem sok település mondhatja el, hogy területén több mint 300 hektáros vízfelület van, a hozzá tartozó növény- és 

állatvilággal. A jó idő közeledtével minél többen éljenek a lehetőséggel, még ha csak egy séta erejéig is, de 

látogassanak ki a vízpartra. 

Görbüljön a bot! 
Pátka, 2020. február 28.  

A Pátkai Hírek következő rendes száma várhatóan 2020 nyarán jelenik meg. A lapzárta tervezett időpontja:  
2020. július 31., 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. 

Hedlicska Károly  
VHE elnök 
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RECEPTSAROK 

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

Citromos, petrezselymes csirkemell 

Hozzávalók: 
Csirke 

• 4 darab csirkemellfilé 

• 2 evőkanál száraz fehérbor vagy alaplé 

• 3 gerezd fokhagyma 

• fél bögre liszt 

• 2 evőkanál petrezselyem 

• olívaolaj 

• 2 darab tojás 

• 2 evőkanál citromlé 

• opcionális chiliszósz 

• fél bögre parmezán 

• fél teáskanál só 

Öntet: 

• 2 evőkanál vaj 

• negyed bögre száraz fehérbor vagy alaplé 

• 3 evőkanál citromlé 
 

      Gerencsér Attila 

Elkészítés: 
A csirkemellfiléket vágjuk hosszában félbe, hogy 8 darab legyen 
belőlük. Klopfoljuk ki a hússzeleteket.  
A méréshez egy 2.5 deciliteres bögrét használjunk. Egy tálban 
keverjük össze a tojást, 2 evőkanál bort vagy alaplevet, 2 
evőkanál citromlevet, az összezúzott fokhagymát és a 
chiliszószt. 

Egy másik tálban keverjük össze a lisztet, 
reszelt parmezánt, petrezselymet és a sót.  
A csirkemellfiléket tegyük a lisztes 

keverékbe, majd a tojásosba, végül ismét a 
lisztesbe.  

Egy tapadásmentes serpenyőbe tegyünk egy 
kis olívaolajat, majd süssük meg a 
csirkemelleket, míg aranybarnák nem 
lesznek. Tegyük őket papírtörlőre. 

Ugyanebben a serpenyőben olvasszuk meg a vajat. Adjunk 
hozzá 3 evőkanál citromlevet és negyed bögre fehérbort vagy 
alaplevet. Mikor forr, vegyük alacsonyra a lángot, addig főzzük, 
míg felére, harmadára nem redukálódik. Locsoljuk a szószt a 
csirkére, majd rizzsel tálaljuk!

 

ÁZSIAI ÍZEK 

Koreai kimcsi 

Hozzávalók egy 4250 ml-es befőttes üveghez (5 literes): 

• 1,5 kg kínai kel 
(kb. 1 nagyon nagy vagy 2 közepes fej) 

• 4 csokor újhagyma 

• 0,75 kg sárgarépa 

• 0,75 kg jégcsapretek 

• 10-15 cm-nyi, előre beáztatott kombu* 

• 60 g, vagyis 3 csapott evőkanál só 

A pasztához: 

• 2 nagy fej (20-22 gerezd) fokhagyma 

• 3 teáskanálnyi reszelt gyömbér (ez nagyjából 
egy fél tenyérnyi, friss darabból jön össze) 

• 1 kis/közepes fej vöröshagyma 

• 2,5 evőkanál szójaszósz 

• 120 g chili vagy kimchi paprika 

• néhány evőkanál víz 

Elkészítése: 
1. A zöldségeket mosd meg. Ha szükséges, a kínai kelről fejtsd le a külső leveleket és vágd le a torzsája végét. A 

retkeket és répákat hámozd meg, az újhagymáról vágd le a gyökereket és az elhalt leveleket. 
2. A kínai kelt vágd négy részre, majd a negyedeket darabold tovább tetszőleges méretű kockákra. A répát és a 

retket vágd fel spirálozóval, esetleg szeleteld julienne-re vagy vékonyabb hasábokra, az újhagymákat pedig 
karikázd 0,5-1 cm-es darabokra. 

3. A zöldségeket és az előzőleg hideg vízbe áztatott kombut tedd egy 
nagy, mély keverőtálba és szórd meg kilónként 1 csapott evőkanál 
sóval. Hagyd így egy kicsit állni a keveréket, és időnként óvatosan 
forgasd össze a hozzávalókat. 

4. Reszeld le a gyömbért, hámozd meg a fokhagymagerezdeket és a 
vöröshagymát. Az utóbbit vágd cikkekre, majd tedd a paszta 
hozzávalóit (a chilipelyhet és a szójaszószt is) egy késes aprítóba. 
Ha szükséges, adagolj hozzá néhány evőkanálnyi vizet és magas 
fokozaton pépesítsd a fűszereket. 

5. A kész pasztát forgasd össze a zöldségekkel, de vigyázz, hogy közben ne törd össze a szálakat/darabokat! Ha 
ezzel megvagy, szorosan tömködd üveg(ek) be a keveréket és öntsd rá a saját levét! Figyelj arra, hogy az 
üveged majdnem színültig legyen, maximum 2 cm-nyi hely maradjon a tető alatt. 

6. Szorosan zárd rá a befőttes üvegre a lapkát, állítsd egy mély tálba vagy tálcára (az első néhány napban biztos, 
hogy folyni fog - néha egészen jelentős mennyiségű lé is kijöhet a kupak alól). Tedd 18-22°C-os, közvetlen 
napfénytől védett helyre és gyönyörködj a művedben! 

Ha ropogósabb, friss savanyúságot szeretnél készíteni, akkor a következő 5-10 napban minden nap lazítsd meg 
a befőttesüveg tetejét, hogy az erjedés során keletkező gázok távozhassanak. Amikor a napi üvegnyitáskor már 
kellemesen savanyú illatot érzel, kóstold meg a készülő savanyúság levét! Ahogy az elérte a kívánt ízt, zárd vissza 

az üveg tetejét, költöztesd a hűtőszekrénybe. Ilyenkor már nyugodtan elkezdheted fogyasztani, de ha a probiotikus 
hatásra gyúrsz, vagy még túl keménynek találod a zöldségeket, akkor hagyd pihenni további 2-3 hétig. Ha csatos 
üveget használsz, akkor az égvilágon semmi dolgod nincs, csak várni. Az első kóstolást a 7. nap környékén 
ajánlom, de ha nagyon kíváncsi vagy, rögtön azután próbálkozhatsz, hogy az intenzív buborékozás megszűnt. 

*A kombu egy szárított változatban itthon is kapható tengeri algaféle, 
amely a tradicionális verzióban használt halszósz és a rákpaszta 
tengert idéző ízét csempészi a receptbe. Kihagyható!  

 



20. oldal PÁTKAI HÍREK  2020. március 

Pátka programtervezet 2020. év 

Időpont Program Szervező 

2020.03.15. Március 15-ei ünnepség Pátka Község Önkormányzata 

2020.03.30. Fekete István megemlékezés Gárdonyi Géza Könyvtár 

2020.04.04. Húsvéti játszóház Pátka Gyermekeiért Egyesület 

2020.04.08. Tojásfa állítás Joó Madarak 

2020.04.13. Hagyományos húsvéti locsolás Joó Madarak 

2020.04.14. Internet Fiesta Gárdonyi Géza Könyvtár 

2020.04.18. Ingókövek kirándulás Diák, Ifjúsági és Sport Egyesület 

2020.04.25. Horgászverseny Vértesaljai Horgászegyesület 

2020.04.30. Májfa állítás Joó Madarak 

2020.05.16. Közösségek hete Gárdonyi Géza Könyvtár 

2020.05.30. 
Gyerek Horgászverseny  

0-24 óra sportnap 

Vértesaljai Horgászegyesület  

Pátkai Zenei és Kulturális Egyesület 

2020.06.01. Májfa kitáncolás Joó Madarak 

2020.06.04-07. Trianoni megemlékezés Pátka Község Önkormányzata 

2020.06.13. vagy 20. Nyár indító fiesta Pátkai Zenei és Kulturális Egyesület 

2020.07.18. Aratás-ünnep Joó Madarak 

2020. augusztusban Geotúra Pátkai Zenei és Kulturális Egyesület 

2020.08.20. Államalapítás ünnepe Pátka Község Önkormányzata 

2020.08.29. Sági-kereszt megemlékezés Pátka Község Önkormányzata 

2020.08.29. Rózsafesztivál Pátka Község Önkormányzata 

2020.09.12. Szüreti-felvonulás és bál Pátkai Pántlika Táncegyesület 

2020.09.29. Ingókövek kirándulás Diák, Ifjúsági és Sport Egyesület 

2020.10.03. Idősek-napja Hollósi Dezső/Pátka Község 
Önkormányzata 

2020.10.23. Megemlékezés Pátka Község Önkormányzata 

2020.11.02. Gárdonyi Géza emléknap, koszorúzás Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub 

2020.11.14. Márton-napi programok Joó Madarak 

2020.12.05. Adventi játszóház Pátka Gyermekeiért Egyesület 

2020.12.06. Mikulás-járat Pátka Község Önkormányzata 

2020.12.19. Mindenki Karácsonya Pátka Község Önkormányzata 

2020.12.20. Karácsonyi énekes körmenet Pátkai Zenei és Kulturális Egyesület    

DISE szervezésében:  
Hetente 2 alkalommal női torna 

 

 
Hetente 2 alkalommal pingpong 

 

 
Konditerem 

 

Gyerekek számára:  
Hetente 2 alkalommal Fittkid (3 éves kor 

feletti gyerekeknek két csoportban) 

 

 
Hetente 2 alkalommal Karate 

 

  Futball 5 év feletti gyerekek részére 

 

A programok változtatásának jogát a szervezők fenntartják. 


