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ADVENTI PROGRAMOK

A Katolikus Templom kertjében felállított adventi koszorún, minden ADVENTI VASÁRNAP, a
Szentmiséhez kötött gyertyagyújtás.
December 6. Szombat:

December 14. Vasárnap:

ÉRKEZIK A MIKULÁS
A Mikulás megáll:
13:00-kor
13:15-kor
13:30-kor
13:45-kor
14:00-kor
14:15-kor
14:30-kor

a Fehérvári úton
a Liget Kis ABC-nél
a Postánál
a Kert utcában
az Arany János utcánál
a felső buszmegállónál
a Coop Boltnál

Mikulás-napi programok a Művelődési Házban:
13:00-17:00 Mikulás vásár és bolhapiac
17:00 Szedte-Vette Táncház, ahol a Pátkai
Pántlika Táncegyesület várja a kicsiket.
A foglalkozás vezetője Laczkó Krisztina.
21:00 Retro Disco

13:00 Adventi
Vásár,
kézműves
foglalkozásokkal egybekötve kicsiknek és az
érdeklődő felnőtteknek.
Készítsd el saját kezűleg a karácsonyi
ajándékokat!
Kézműves,
foltvarró
foglalkozások.
Közreműködik a Reményik Sándor
Református
Iskola,
zenés
foglalkozásokkal és rendhagyó játékos angol
gyakorló
programmal
várják
a
gyermekeket és szüleiket.
December 20. Szombat:
10:00 Karácsonyi rajzfilmvetítés a Katolikus
Közösségi Házban.

December 21. Vasárnap:
13:00 Adventi Vásár
15:30 Mindenki Karácsonya
Karácsonyi műsorral készülnek az óvodások, iskolások,
hittanosok. Közreműködik a kórus és a Nyugdíjas Klub.
Mindenkit szeretettel várnak a rendezők!

Kellemes és békés ünnepi készülődést,
áldott ünnepeket kíván Pátka Község Önkormányzata!
ÜNNEPI PERCEK

Kosztolányi Dezső: Karácsony
Ezüst esőben száll le a karácsony,
a kályha zúg, a hóesés sűrű;
a lámpafény aranylik a kalácson,
a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű.

Zelk Zoltán: Karácsonyi ének
Nem alszik még kis Jézuska,
lágy szalmában fekszik ébren.
Három csillag áll fölötte
mosolyogva fönn az égen.

Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezőket
karcolja éles, kék jégkörmivel.

Szól egy csillag két társának:
"Nem mennénk le Jézuskához?
Melengessük, hátha fázik!...
Keljünk útra jászolához."

Hozdik Heni: Karácsony
Karácsony éjjelén, egy angyal súgja füledbe:
"Békesség és szeretet szálljon ezen a napon lelkedbe!"
Zeneszó és szép dalok szállnak át az utcán,
Mikulást meglátva az anyjához szegül a kislány.
Majd az ölébe ül, és kér szépet és jót,
és a Mikulás azon nyomban teljesíti a szót.
Gyermek, felnőtt álma valóra válik e napon,
mert az öregúr a fa alá teszi ajándékát egy hajnalon.
Szeretet száll le a földre, minden ragyog, mi szép,
a karácsonyfa tetején is csak egy kis csillag ég.
Fehér hó lepi be a tájat,
ezen a napon már semmi sem fájhat.
Hideg van odakint, de a lelkem jóság melengeti,
mert mindenki egymást nagyon szereti.
Csoda szele ragyogja be az eget,
mert a Mikulás a szarvasokkal járja be a felleget.
Csengőszó és víg harang,
légy jókedvű, semmi harag.
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ÜNNEPI PERCEK
Szent Miklós – az igazi Mikulás
Mürai Szent Miklós (Patara, 270. március 15. – Myra (Mira, Müra), 343. december 6.) myrai püspök, a
tengerészek, kereskedők, az illatszerészek, a gyógyszerészek, a zálogházak, gyermekek és diákok védőszentje
Oroszországban, Görögországban és Szerbiában, a pálinkafőzők és Kecskemét város védőszentje Magyarországon.
Életéről több legenda ismert, ezekből alakult ki a Mikulás személye is.
A történelmi Miklós életéről kevés dokumentált adat áll rendelkezésre.
Az életéről szóló források egyrészt a krétai Andrástól származnak (700
körül), másrészt egy János nevű konstantinápolyi szerzetestől. Miklós
valószínűleg 270 és 286 között született Patara kisvárosban, Kis-Ázsiában.
19 éves volt, amikor nagybátyja (szintén Miklós myrai püspök) pappá
szentelte. Utóbb a Sion kolostor apátja lett Myra közelében. (A Lycia római
provinciában fekvő Myra ma Demre néven egy kis település kb. 100 km-re
délnyugatra Antalyától Törökországban. A 4. században püspöki székhely
volt.)
A szüleitől örökölt vagyont szétosztotta a szegények között. Segítette a
szegény gyermekeket és ezért szentnek tartották őt. Egy szegény embernek
három lánya volt, akiket megfelelő hozomány hiányában nem tudott
férjhez adni. Így az a sors várt rájuk, hogy hajadonok maradnak. Miklós
elhatározta, hogy segít rajtuk, de szemérmességből vagy szerénységből ezt
titokban tette. Az éj leple alatt egy-egy arannyal telt erszényt tett a szegény
ember ablakába. Az elkövetkező években így tett a másik két lánnyal is, a
harmadik évben azonban az apa megleste az adakozót, hogy megköszönje
neki az ajándékot, de Miklós azt mondta, hogy egyedül Istennek tartoznak
köszönettel.
A legenda egyik változata szerint, a megajándékozott legkisebb lány
éppen akkor tette a harisnyáját a kéménybe száradni, amikor Miklós
püspök abba beleejtette és az ajándéka pont a harisnyájába esett. A névtelen jótevőről elterjedt a szóbeszéd, hogy a
mindig hóborította Taurus hegységből, maga a "Tél-Apó" volt az ajándékhozó. Azonban mégis kitudódott a titok,
hogy a jótevő nem más, mint maga Miklós, a város keresztény püspöke. A legkisebb lánynak bedobott aranyak
között ugyanis volt egy olyan érme, amit egy helybéli aranykereskedő előzőleg Miklós püspöknek adományozott.
A magyar Mikulás elnevezés a Miklós név cseh fordításából eredeztethető. A december 6-i ajándékozás szokása
csak a 19. század közepén érkezett Magyarországra. Bár számos helyen olvasható az az állítás, hogy korunk – így a
Magyarországon is ismert – klasszikus Mikulásának külsejét (kövérkés, piros ruhás, jókedvű idős apóka) a CocaCola nevű üdítőitalokat gyártó cég találta ki 1931-ben, ez korántsem igaz, bár tény, hogy az említett cégnek is
lehetett szerepe abban, hogy Mikulás alakját az említett figurával azonosítjuk manapság. Régi gyermekkönyvek
oldalain (az 1920-as évekből) ugyanis már ennél korábban is találhatunk nagyon hasonló rajzokat, grafikákat a
Mikulásról.
Forrás: Wikipédia - Összeállította: Gerencsér Attila
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Idén már hatodik alkalommal került megrendezésre falunkban a Fejér Megyei Kettesfogathajtó Bajnokság egyik
fordulója, ami új helyszínre költözve is megmaradt a legnagyobb helyi közönséget, a megyéből pedig sok látogatót
vonzó rendezvényünknek.
Ami nem jöhetett volna létre támogatók, segítők nélkül, akiknek ezúton szeretnénk köszönetet mondani.
Támogatóink voltak: Pátka Község Önkormányzata, Horog István, Árpási Béla, Kendel Kft. (Kaszti Tamás),
Kandi Szerelvény (Katonka Antal), Paizs Fatelep (Paizs Eszter), Abonyi Géza, Corn-Agró Kft. (Rednágel Jenő),
id Magyaródi József, ifj Magyaródi József, Vicsacsán Pál, Szideropulosz Jorgosz, Füri János, Balaskó János, Dobos
János, Szabó Ferenc, Szabó László, Göllén János, Buda Józsefné, id Gyenei Lajos, Jádi Zoltánné, Jádi Zoltán,
Mayer Zoltán, Stroh Tiborné, Zsiga Péter, Csete József
A területet biztosította: Varga Zsolt, Bakics János, Füri József
A helyszín előkészítésében segített: Albrecht Attila és Családja, Varga Géza és Családja
Köszönettel és elismeréssel tartozunk a kiszolgáló személyzetnek: Nagyné Mayer Nelli, Baloghné Mayer Ilona,
Kincsesné Mayer Piroska, Nagy Ivett, Kincses Szandra, Jádiné Gerencsér Vera, Magyaródiné Dene Eszter, Balogh
Bianka, Balogh Blanka, Nagy Imre, Balogh Tamás, Kincses János
Pályaszolgálat: Csizmarik Tamás, Kiss Norbert, Tamás László
Valamint a Pátkai Pántlika Táncegyesületnek műsoráért és a Pátkai Polgárőrségnek a rendezvény
biztosításában teljesített szolgálatáért.
Bízunk benne, hogy amennyiben jövőre is megszervezhetjük ezt a rendezvényt, akkor Támogatóink és alkalmi
Segítőink ismét segítenek a rendezvény létrehozásában, lebonyolításában.
Gyene Lajos
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ÓVODAI HÍREK
A Pátkai Csemetekert Óvoda Hírei 2014
A 2013/2014-es tanévben az alábbi programok valósultak meg:
•
Az óvodai vízvezeték felújítása, cseréje a nyári szünet ideje alatt
•
Mikulás ünnepség, melyen Gács János vállalta a gyerekek köszöntését, köszönet a Pátkai ég nyílt nap
keretében, itt a Nyugdíjas klubtól kaptunk ajándékot, köszönjük.
•
Meseelőadást tekinthettek meg a gyerekek a szülőkkel együtt, köszönet Helt Margitnak, aki pályázat útján
nyerte az előadást a gyerekeknek.
•
Ősszel a Tolnai úti Általános Iskola tartott művészeti kiállítást óvodánkban és bemutatkoztak a leendő
1. osztályos tanítók, illetve sport bemutatót tartottak az iskolás gyerekek.
•
Mikulás Kupán vettek részt nagycsoportosaink decemberben a Tolnai úti Általános Iskolában.
•
Tavasszal óvodahívogató foglalkozást tartottunk a leendő óvodásoknak, ahol bemutattuk óvodánkat.
•
Húsvét előtt a családok részére játszóházat szerveztünk.
•
Tavasszal a Református Iskola tartott szülői értekezletet óvodánkban, illetve a leendő 1. osztályos tanító
néninek több alkalommal biztosítottunk lehetőséget a csoportban foglalkozás megtartására.
•
Évzáró ünnepség keretén belül 23 nagycsoportosunk ballagott el az óvodából.
Köszönetet mondunk az alábbi személyeknek, akik társadalmi munkát végeztek vagy eszközökkel, terményekkel
támogatták óvodánkat: Bokor Bernadett, Dori-Horváth Béla, Tanárki Gáborné, Kovács Bernadett, Nánási László,
Dr. Mráz János, Kovács Brigitta, Nagy Dániel, Mohácsi Béláné, Gerencsér Attila. Gerencsér Gyula.
2014/2015 tanév indulása:
Óvodánk szeptemberben 38 fővel indult, 18 új gyermek iratkozott be. Jelenleg 42 fő jár köztük több 2,5 éves.
Minden jelentkezőt fel tudtunk venni. A nem szobatiszta gyermekeket is felvettük (a törvény erre nem kötelez
bennünket) segítve evvel a szülők munkába állását. 2015 szeptemberétől kötelező lesz a 3. életévüket betöltőknek
az óvodába járás, óvodánk mindenki számára tudja a férőhelyet biztosítani.
Logopédia, gyógypedagógiai ellátás biztosított, fakultációban református és katolikus hittan foglalkozáson
vehetnek részt a gyerekek.
Laborcáné Tatai Anikó
tagintézmény vezető

ÓVODA GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNYÍ HÍREK
A Pátkai Csemetekert Óvoda Gyermekeiért Alapítvány hírei és közhasznúsági beszámoló
A 2014-es évben az alábbi programok valósultak meg a kuratórium döntése nyomán:
•
Februárban a gyermekes családok részére farsangot rendeztünk a községben, mely a szülők közösségének
és az óvodai dolgozók segítségével jött létre, köszönet még Dori-Horváth Bélának.
•
Márciusban műsorral szerepeltünk a község Március 15. műsorában.
•
Pályázatot nyújtottunk be a Pátkai Önkormányzathoz, ahol 50.000 Ft nyertünk a túranapi programunkhoz,
ez úton is köszönjük a támogatást.
•
Májusban gyermeknapot rendeztünk az óvodások és szüleik részére.
•
Pályázatot nyújtottunk be az FGSZ Zrt. Földgázszállító Üzeméhez használt számítógépek beszerzésére.
Ebben sokat segített nekünk Gerencsér Attila (köszönjük!), így 3 db számítógépet sikerült beszereznünk,
melyből 2 darabot átadtunk használatra a községi könyvtárnak, hogy minél több gyermek tudjon
számítógépet használni.
•
Kirándulni vittük az óvodásokat autóbusszal Székesfehérvárra, ahol Németh Sándor segítségével
bejárhatták a gyerekek az egész MÁV állomást, műhelyeket, vonatokra szállhattak fel. Nagy élményt
jelentett ez számukra.
•
Áprilisban a civil törvények változásai miatt újra be kellett az Alapító Okiratot nyújtani a bíróságra, ezért
átdolgoztattuk és regisztráltattuk magunkat, hogy a folyamatos működésünk biztosított legyen.
•
Május végén túranapot szerveztünk a tó körül. A programban sokat segítettek a szülői munkaközösség
tagjai, Oláh Lajos és felesége Marika, ők főzték az ebédet, illetve Lengyel László és testvére, akik kávéval
kedveskedtek a szülőknek és mesefilmet vetítettek a gyerekeknek. A program során megemlékeztünk a
pátkai emlékműnél az első világháborúban elhunyt katonákról, itt Demeter Zoltán tartott ismertetőt a
gyerekeknek, majd gyertyát gyújtottunk. Az óvoda udvarán az óvodai dolgozók segítségével
akadályversenyen vehettek részt a családok.
•
Novemberben az ALCOA pályázati programjában vettünk részt, mely során ifj. Gyenei Lajos munkatársaival
önkéntes munkában az udvari játékeszközöket festette le.
•
Decemberben karácsonyi játszóházat fogunk tartani a családok részére.
Az alapítvány egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete a www.patka.hu önkormányzati honlap
Civil szervezetek oldalán letölthető.
Köszönjük az alapítványnak adott 1 %-os felajánlásokat, és kérjük a jövőben is támogassanak bennünket!
Laborcáné Tatai Anikó
kuratóriumi elnök
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NYUGDÍJAS HÍREK
A nyár közepére kell visszamennünk, hogy nagy vonalakban beszámoljak tevékenységünkről.


Július 26-án a fogathajtó versenyen ismét fellépett alkalmi kórusunk,- katonadalokat énekeltünk, amihez
a közönség is csatlakozott.



Augusztus 23-án testvértelepülésünkről, Hetényből érkeztek hozzánk nyugdíjas barátaink, mintegy
harmincan. Először a fehérvárcsurgói kastélyt tekintették meg, majd Zámolyon ebédeltek. Két órától este
10 óráig pedig helyben töltöttük kellemesen a délutánt, ahol a polgármester úr is köszöntötte őket, a
néptánccsoport kis műsorral kedveskedett nekik. Laborca Lászlóval a méhészkedésről beszélgethetett több
vendég méhész, majd vacsora után Füri Henrik zenéjére táncolhattunk. Köszönjük mindazoknak, akik
közreműködésükkel segítették, hogy mindenki nagyon jól érezze magát.



Augusztus 30-án a tóparton rendezett lecsófőzésen 2. helyezést ért el csapatunk. Az asszonyok remekeltek
a süteményekkel és a vakarccsal.



Szeptember 2-án Tatabányára mentünk kirándulni. A rossz idő ellenére is több szép helyet bejártunk,
délután pedig a meleg vizes fürdőben pihentük ki magunkat.



Szeptember 7-én egy küldöttség látogatott Heténybe, ahol részt vehettek a Széchenyi István halálának
évfordulójára szervezett megemlékezésen.



Október 1-én az Idősek Világnapján az óvodások és iskolások adtak műsort tiszteletünkre. A rendezvényen
az idősek házának lakói is jelen voltak. A polgármester úr is felköszöntötte a nyugdíjas korosztályt. Az
ünneplés után megkoszorúztuk Vak Bottyán emléktábláját. Mindenkinek köszönjük a részvételt!



Október 15-én szokásos névnapi rendezvényünkre meghívtuk a polgármester urat és feleségét, a doktor
urat, Dénes Andreáékat / akik rendszeres támogatóink /, valamint körzeti megbízottunkat is. A finom
ételekről mi magunk, a jó hangulatról pedig Dori-Horváth Béla gondoskodott.



Október 29-én rendhagyó módon tiszteletünket tettük az óvodásokkal együtt névadónk - Gárdonyi Géza
halálának évfordulóján az emléktáblánál.



November 11-én az I. világháborút lezáró fegyverszünet évfordulójára rendezett gyertyagyújtáson a falu
emlékparkjában és a temetőben is részt vett a klub tagsága.



A Márton napi programon asszonyaink finom süteményekkel kedveskedtek a gyerekeknek, Varga Géza
pedig egész nap a kemencében sütötte a finomságokat: pizzát, sütőtököt, almát.



Varga Géza klubvezető helyettesünk bekerült az új önkormányzati képviselő testületbe, aminek mi nagyon
örülünk és kívánunk neki jó munkát, kitartást! Neki köszönhetjük a község közepére felállított tetszetős
szalmabábut is.



November 19-én Gyenei Lajos állított nekünk össze nagyon érdekes vetélkedőt.



November 22-én a klubtagok közreműködésével, de főként Géza szervezésében és lebonyolításában volt egy
jó hangulatú Erzsébet-Katalin bál, aminek csak egy szépséghibája volt: csekély volt a mulatozni vágyók
létszáma.

Továbbra is várjuk magunk közé azokat, akik kéthetente szívesen eltöltenének egy-egy tartalmas, színes, vidám
estét a klub keretein belül!
Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub
DEPÓNIA HIRDETMÉNY
Zöldhulladék gyűjtési akció!
Pátka Község Önkormányzata értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a Depónia Nonprofit
Kft. lebonyolításával
2014. december 13-án zöldhulladék gyűjtést szervez Pátka
település területén.
Az ingatlanukon keletkező zöldhulladékot összekötözve, zsákba csomagolva a közlekedési út mellé kérjük
kihelyezni úgy, hogy az sem a gyalogos sem a járműforgalmat ne zavarja.
Nem kerül




elszállításra:
kommunális jellegű hulladék
egyéb hulladék, ami lomtalanítás keretében kerül elszállításra
veszélyes hulladék

A kipakolást a jelzett időpontot megelőző este vagy legkésőbb reggel 06:00 óráig végezzék el!
Depónia Nonprofit Kft.
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CIVIL SZERVEZETEK
A Pátkai Pántlika Táncegyesület
Közösségünk szellemi kulturális örökségének megőrzése, tiszteletben tartása, jelentőségének tudatosítása, átadása
a fiatalabb generációnak kiemelten fontos feladat. Ehhez kapcsolódóan munkájukról, terveikről kérdeztük a Pátkai
Pántlika Táncegyüttes művészeti vezetőit, Abonyiné Fekete Katalint és Tóthné Botos Ritát.
Kati, honnan hoztátok magatokkal a néptánc szeretetét?
- Mindketten a nagy múltú Alba Regia Táncegyüttes műhelyében nőttünk fel, melynek édesapám, Fekete Ferenc
egyik alapítója volt. 17 évig aktívan táncoltam, majd többek között Rita édesapjával, Botos Józseffel megszereztük
az akkori legmagasabb fokozatú szakmai végzettséget olyan kollégákkal együtt, akik a 70-es évektől kezdve a hazai
néptáncmozgalom meghatározó szereplői lettek. Ezután hosszabb ideig tanítottam az együttes utánpótlás
csoportjait Botos József művészeti vezetése alatt, akinek munkásságát többek között Csokonai Vitéz Mihály Alkotói
Díjjal és Fehérvár Díszpolgára címmel díjazták. Rita is pedagógus végzettségű, az Alba Regia Alapfokú Művészeti
Iskolában dolgozik. Hat éves kora óta van az Alba Regia műhelyében, alapító tagja volt a Vörösmarty Színház
hivatásos tánckarának, a néptánc mellett más táncművészeti területen is van színpadi gyakorlata.
Hogyan kerültetek a csoporthoz?
- Négy évvel ezelőtt. Dobos Edina keresett meg. Mi akkor költöztünk Pátkára, Ritáék akkor még csak építkeztek.
Előtte itt nem volt állandó tánccsoport, Edináé volt a feladat, hogy a szüreti felvonulásra összetrombitálja a
fellépőket, és szerencsére mindig volt valaki az Alba Regiából (Máté Zsuzsi, Tóth Balázs), aki tudott neki segíteni a
táncosok felkészítésében. Emlékszem, négy éve az első márciusi ünnepségünkre még Fehérvárról kellett
táncosokat hoznunk. Azóta nagy örömünkre létrejött egy 8-10 fős állandó csapat, amely évről évre bővül kéthárom taggal. 2012-ben létrehoztuk az együttest segítő saját egyesületet, ekkor adták a csoporttagok az együttes
elnevezését is.
Milyen célt tűztetek ki magatok elé?
- Szeretnénk olyan példát adni a helyi közösségnek, amely nemcsak a kulturális örökségeinkre hívja fel a figyelmet,
hanem az egymás közötti és a helyi közösségekhez fűződő kapcsolatrendszert is megújítja. Szeretnénk a fiatalokat
ösztönözni, hogy bátran kapcsolódjanak be tartós, színvonalas művészeti munkát végző közösségek munkájába,
mert egy jó, valódi közösséghez tartozni nagyon fontos a mai, interneten élt világban.
Rita, egyre szebb viseletekben látni benneteket.
- A magyar népviselettár szerencsére nagyon színes és gazdag, épp ezért nagyon sokba kerül egy-egy viselet
elkészíttetése. Egyik nagy eredményünknek tartom, hogy az együttes már több tájegység táncait is a hozzá illő
ruhában tudja eltáncolni. Köszönhető ez egyrészt a község önkormányzatának, ami pályázati támogatással segíti a
ruhatárunk bővítését. De hálásak vagyunk adományozóinknak és önkéntes segítőinknek is, köztük varrónőinknek,
a székesfehérvári Pölczné Várbíró Mariannak, valamint Csornáné Jolikának, akik eddig is társadalmi munkában
varrták a ruháinkat.
Láthatjuk-e a csoportot helyi viseletben?
- Az önkormányzat támogatása mellett a Magyar Művészeti Akadémia 300.000 forintos pályázati támogatásából
most készítjük a régi pátkai asszonyviseletet, melyet fotók és lejegyzés alapján rekonstruált egy viseletkészítő.
Különösen fontos ez nekünk, helyieknek, mert a megyeszékhely közelsége miatt e kis közösségnek a szellemi,
tárgyi öröksége már a XX. század első felében elkezdett asszimilálódni, eltűnni. A helyi viseletet is korán felváltotta
a modernebb öltözet, majd megjelent az úgynevezett „pártás magyar ruha”, amely a XIX. századi nemesi nemzeti
díszöltözék leegyszerűsített, olcsóbb változata volt. A trianoni békeszerződés (1920) után viselésével fejezték ki a
hazafiságot. Ez a fajta nemzeti színű „magyar” ruha elsősorban a már „kivetkőzött” (azaz az eredeti helyi
népviseletet elhagyó) területeken terjedt el. 1945 után háttérbe szorult, majd a 90-es években ismét felütötte a fejét
a szüreti felvonulásokon, falunapokon. Megjelenésével sajnos országosan uniformizálta a különböző szebbnél
szebb magyar népviseleteket, háttérbe szorított mindent, ami egyedi, egy területre, falura sajátosan jellemző.
Pátkán az asszonyok maguk varrták a kötényt, ingnyakat, alsószoknyát, pruszlikot (mellényt), a réklit Fehérváron
csináltatták. Sok alsószoknyát viseltek. A leányok fedetlen fővel jártak, a fiatalasszonyok hátrakötött
menyecskekendőt, az asszonyok áll alatt megkötött kendőt viseltek, melynek színe a kor haladtával sötétedett.
Külön ruhadarabokat hordtak ünnepre és hétköznapra. Az elkészült régi pátkai viseletet először a március 15-ei
ünnepségen mutatja be a csoport.
Kati, milyen programjai vannak a csoportnak?
- Az idei évben sok fellépésünk volt itt helyben a faluban, de képviseltük a községet Sárkeresztesen és
Budapesten is. Ritával mi négy éve társadalmi munkában dolgozunk, mert oktatót fizetni egy kis falusi
egyesületnek sajnos luxus. Azonban a Magyar Művészeti Akadémia támogatásának köszönhetően pár hétre
férfioktatót tudunk fizetni a csoport fiainak, hiszen fontos, hogy a táncosok férfimintát is lássanak. Szintén e
pályázati támogatásból valósul meg adventi programunk is: decemberben a Szedtevette zenekar táncházi
programjára szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Szkok Andrea
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Pátka történelme
ADALÉKOK PÁTKA TÖRTÉNETÉHEZ [6.] 2. rész
A hatalom megszilárdításának folyamatát szakította meg 1919. március 21-e a Tanácsköztársaság kikiáltása. Az új
rendszer szintén a hatalmi viszonyok megszilárdítását tekintette az egyik legfőbb célnak. Ennek érdekében tovább
folytatták az előkészületek alatt lévő választások megtartására irányuló szervezési munkát. 1919. április 7-12.
közötti időszakra hirdették meg az országos választásokat. Igaz nem úgy, ahogy a Népköztársaság alatt elképzelték,
hanem a tanácsrendszer kialakításának megfelelő formában.
A választások megtartásáig ideiglenes direktóriumok jöttek létre a hatalom helyi gyakorlása érdekében.
Lényegében a helyi képviselő-testületek munkáját vették át ezek a direktóriumok, amelyeket a falugyűléseken
leginkább közfelkiáltással választottak meg. Pátkán nem választottak ideiglenes direktóriumot.
Érdemes néhány gondolat erejéig megvizsgálni a választójog kérdését a Tanácsköztársaság időszakának kezdetén,
mert ezzel kapcsolatosan nem csekély a téveszmék elterjedése.
A Forradalmi Kormányzótanács XXVI számú rendelete az úgynevezett „ideiglenes alkotmány” az aktív és passzív
választójogot azonos feltételekhez kötötte. Eszerint választhatók és választók mindazok, akik 18. életévüket
betöltötték és a társadalomra hasznos munkából élnek. Választójoggal rendelkeznek a Vörös Hadsereg katonái,
valamint azok, akik korábban hasznos munkából éltek, de munkaképességüket egészen vagy részben elvesztették.
Érdekes, hogy idegen állampolgárok is választhattak, ha ezeknek a feltételeknek megfeleltek.
A választójogból ki voltak zárva a nyereség céljából bérmunkásokat alkalmazók, a munkanélküli jövedelemből élők,
a kereskedők, a lelkészek és szerzetesek, az elmebetegek és a gondnokság alatt állók, valamint azok, akiknek
politikai jogaik aljas indokból elkövetett bűncselekmény miatt fel voltak függesztve.
Látható, hogy messze nem volt általános a választójog a Tanácsköztársaság időszakában. Azt sem nehéz
észrevenni, hogy az úgynevezett ellenzéki társadalmi rétegek (kereskedő, lelkész stb.), illetve ezen társadalmi
rétegek szellemi potenciáljának jelentős része is meg volt fosztva választójogától.
A megyei tanács a választások levezényléséhez segítségként küldötteket nevezett ki, akiknek feladatuk volt az
előkészületek segítése. A székesfehérvári járásba három főt, Pápai Istvánt, Kiss Györgyöt és Kövér Ferencet küldték
ki a feladat ellátására.
Pátkán 1919. április 10-én voltak a választások megtartva, amikor tanácstagokat választottak, akik majd maguk
közül háromtagú direktóriumot választottak. A korabeli dokumentumok szerint a választáson nagyon magas
részvétel volt, hiszen 946 fő vett részt rajta, amiről a kortársak azt tartották, hogy soha ennyi ember nem
nyilvánított véleményt politikai kérdésben Pátkán.
A választáson az alábbi személyeket választották meg:
Tanácstagok:

Árpád Jenő
Füri József
ifj. Kis Pál
Nagy Lajos
Rekettyei József

Bácskai Ferenc
Indi József
Magyaródi Sándor
Novotni István
Simon József

Dani Antal
ifj. Gyenei József
Nagy Ferenc
Nyitrai Lajos
Sipos Mihály

Fazekas István
Káka János
Nagy József
Oláh Mihály
Weisz Jenő

1919. április 11-én a tanácstagok megválasztották a háromtagú direktóriumot.
Árpád Jenő

Magyaródi Sándor

Indi József

A tanácsválasztások a lehetőségekhez mérten különösen a vidéki településeken lezajlottak. Ennek ellenére több
megyei településen kifogások fogalmazódtak meg a megválasztott tanács összetételével kapcsolatosan. Ilyen kifogás
fogalmazódott meg Pátkán is, ahol azért elégedetlenkedtek az emberek, mert kevés kisgazda került be a tanácsba.
Annak érdekében, hogy kissé tompítsák az elégedetlenséget, a direktóriumot újraválasztották, és a kisgazdák
kerültek ott többségbe.
A direktórium tagjait 1919. április 13-án újraválasztották. Ráadásul a három tag helyett négy tagot választottak a
tanácstagok maguk közül a direktóriumba.
Füri József

Ifj. Kis Pál

Magyaródi Sándor

Nagy Lajos

A megválasztott tanácstagok közül kiemelkedik, mint az egyik legmegbízhatóbb kommunista káder - korabeli
elnevezéssel elvtárs - Simon József. 1919. április 22-i megválasztását követően Ő képviselte járási szinten Pátkát mert Ő volt a székesfehérvári járási községek részéről a falu megbízottja, és a járás Munkás-, Katona-és Földműves
Intéző Bizottságába is bekerült. 30 települési megbízott közül 6 fő kerülhetett az Intéző Bizottságba, köztük Pátka
megbízottja is. Ezen kívül a Fejér Megyei Tanács székesfehérvári járásának is a képviselője lesz 1919. április 25-én.
Mindezt betetőzte az a tény, hogy Fejér Megye képviseletében a Tanácsok Országos Gyűlésébe megyei delegáltként
részt vett a döntések meghozatalában, többek között a Tanácsköztársaság alkotmányának elfogadásában. Ez a
tény nagyon komoly elismertséget jelentett, hiszen a több száz városi, megyei és járási tanácstagok közül
mindösszesen 5 fő vehetett részt a megye küldöttjeként az országos gyűlésen.
A hatalmi szerkezet kialakítása után más kérdések kerültek előtérbe az új hatalom részéről. Egy államhatalmi
szerkezet kialakításához, és fenntartásához szükség van katonai erőre, valamint erőszak szervezetre. Katonai
erőként a vörös hadsereget kezdték el szervezni, míg erőszak szervezetnek a rendőrség és csendőrség helyett a
vörös őrséget szervezték meg.
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A Forradalmi Kormányzótanács a vörös hadsereg felállítását már 1919. március 25-én elrendelte. A hadsereg
toborzása önkéntes alapú volt. Az általános hadkötelezettséget csak 1919. május 2-án rendelték el.
Érdekesség, hogy a vörös hadseregbe nemcsak, férfiak, hanem nők is jelentkezhettek, és jelentkeztek is. A
toborzást a megyei párttitkárság irányításával a szakszervezetek végezték. Székesfehérváron április elejére már
több mint kétezer fő jelentkezett a vörös hadseregbe, és ebből 80 fő nő volt.
Természetesen Pátkán is volt toborzás. Erre 1919. április 7-én került sor. A korabeli források érdekes képet
festenek erről. A toborzó gyűlésen Osváth János gazda a kor dokumentumai szerint izgató jellegű
megnyilatkozásokat tett, ennek ellenére 11 fő jelentkezett a vörös hadseregbe, majd másnap április 8-án további
5 fő.
A szerveződő vörös őrségbe is jelentkeztek pátkaiak, de arról sajnos nincs adat, hogy hány fő tette ezt meg.
Alapvető fontosságú kérdésként kezelte – tanulva a Károlyi Mihály féle kísérlet kudarcából - a földkérdés
rendezését a Forradalmi Kormányzótanács, mint a Tanácsköztársaság kormánya.
A hatalom átvételekor a március 21-i kiáltványban meghirdették, hogy a földreformot nem a törpebirtokosoknak
történő termőföldosztással, hanem szocialista termelőszövetkezetek kialakításával kívánják megoldani. A
végrehajtáshoz szükséges rendelet a XXXVIII számon született meg, április elején. A rendelet szerint a szövetkezet
tagja lehet minden 16 éven felüli férfi és nő, aki a termelésben megfelelő számú munkanappal vesz részt.
Időközben a termelés folytonosságát fenn kellett tartani, ezért a Forradalmi Kormányzótanács XL számú rendelete
alapján minden községben, járásban, megyében földműves proletárokból és melléjük beosztott gazdabiztosokból
háromtagú birtokrendező és termelést biztosító bizottságot alakítottak.
Fejér Megyében a Földművelésügyi Népbiztosság vette kezébe március végétől a termelőszövetkezetek
szervezésének munkáját. Pátkán már volt március végére megszervezett termelőszövetkezet, ráadásul kettő is. Az
egyik a falu szövetkezete, a másik külön a Fülöp-majori szövetkezet volt. Így a Népbiztosságnak ezek vezetéséről
kellett intézkednie. Pátkán a szövetkezetek vezetését Sárosi Sándorra bízták.
A hatalom kiépítését és megszilárdítását biztosító lépések döntő többsége nem tudott befejeződni, mert 133 nap
után megbukott a Tanácsköztársaság.
A világháború, két új társadalmi rendet megalapozni kívánó kísérlet (Károlyi Mihály féle Népköztársaság,
Tanácsköztársaság) rengeteg szenvedést hozott a falusi parasztság számára is. Mindegyik rendszer előszeretettel
alkalmazta a beszolgáltatást. Az élelmiszer elosztás központosított volt. Komoly mértékű infláció nehezítette az
emberek életét.
A nehéz viszonyokat, és a krónikus élelemhiányt egy pátkai eset is jól mutatja. 1919 májusában Farkas Jánosné
és 10 éves kislánya Balassagyarmatról menekült Pátkára a rokonaihoz. A rokonság hattagú családból állt, akik
maguk is eléggé nehezen éltek meg. A székesfehérvári Járás Intézőbizottsága – soraiban Simon Józseffel – maga ír
1919. május 12-én a menekültek ügyében a megyei Direktóriumnak, mert az illetékes községi direktórium azzal
védekezett, hogy 1918 novembere óta sem gabonát, sem lisztet nem kapott és a község ellátatlanjai is
könyöradományokból tartották fenn magukat.
Tüneti kezelés történt, mert a közellátási megbízott azonnal kiutalt 2,5 mázsa lisztet Pátkára.
Ez az eset is nagyon jól mutatja be a falu sanyarú helyzetét, és az élelmiszer hiányát.
Ebben a helyzetben a Tanácsköztársaság bukása után kiépülő új hatalom igyekezett a lehető leghatékonyabb
eszközökkel az új rendszer kiépítéséhez és megszilárdításához beszerezni a megfelelő forrásokat. Azonban ez nem
volt egyszerű, mivel 1920 őszén a törvényhatósági bizottság megállapította, hogy Fejér megyében a gazdasági
helyzet rosszabb, mint a háborút követően volt.
Az új hatalom az adófizetési morál maximalizálása érdekében tömeges végrehajtásokat eszközölt az elmaradt adók
behajtása miatt. Sajnos a végrehajtásokat sok esetben árverések is követték.
Pátkán érdekes eset történt 1920 őszén. A végrehajtót ingyenélő kopcihérnek nevezték, és nem akadt ember az
árverés levezetésére.
A rossz szociális viszonyok kialakulásában nagy mértékben közrejátszott, hogy mind az 1919. évi, mind az 1920.
évi termés eléggé gyenge volt. Ennek következtében a gabonarekvirálások mindennaposak voltak még 1920-ban is.
A Tanácsköztársaság bukása, 1919. augusztus 1. után még működtek a direktóriumok a Peidl kormány bukásáig.
A helyzetet nehezítette a megszálló román csapatok jelenléte. Jelentős haderővel 1919. augusztus 17-én
bevonultak a románok, így Pátka is ekkor került román érdekszférába. A románok 1919. október 6-ára vonultak ki
Székesfehérvárról, és helyüket a Nemzeti Hadsereg vette át. Maga a Nemzeti Hadsereg vezére nagybányai Horthy
Miklós 1919. október 12-én érkezett meg Székesfehérvárra.
Az új hatalmi rend szintén első tevékenységei között a választások megszervezését tekintette, mert csak így lehetett
legitimációt szerezni.
1920 elején voltak az első választások. Átszervezték a megyei választókerületeket, mert Pátka az újonnan
megszervezett lovasberényi választókerületbe került.
A választókerületbe négyen indultak a mandátumért. A küzdelem Reichenbach Béla nagybirtokos kormánypárti
jelölt, és Cserti József ellenzéki lovasberényi református tanító között zajlott. A választásokat Cserti József nyerte.
Ezen kívül megemlítendő, hogy jelöltként indult a választásokon a pátkai illetőségű báró Ivánka László
földmívespárti programmal.
Lényegében a Tanácsköztársaság kialakulása és bukása utáni választások megtartásával lezárult az a folyamat,
ami az új hatalmi rend megszilárdítását vonta maga után.
A Pátkai Hírek következő számában az I. világháborúban részt vett pátkai katonákról szeretnék

írni.
Visi Szilárd
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PÁTKA ÉS A TERMÉSZET VI.

Az éjszaka madarai
A hosszú téli esték alkalmat adnak rá, hogy közelebbről megismerkedjünk a sötétséghez jól alkalmazkodó
madarakkal. A cikksorozat korábbi részében már volt szó a csodálatos hangú, védett fülemüléről, amely Pátka
környékén sok helyen fészkel. A legjellemzőbb élőhelye a vasút környéke, a Rovákja menti bokrosok, a Páskom és
a temető. Énekesektől szokatlan módon éjjel is énekel, sőt talán ekkor a legszebb a koncertje. Ebben azonban csak
tavasszal és kora nyáron gyönyörködhetünk, hiszen madarunk később már nem dalol, ősz elején pedig el is vonul
tőlünk.
Vonuló a gémfélékhez tartozó fokozottan védett bakcsó is. Népiesen vakvarjúnak nevezik, a Tüskevár Matula
bácsija szerint azért, mert vartyogó hangja valahogy így szól: „Kvak-vak”. A Velencei-tó nádasában fészkelő madár
hébe-hóba a víztározón is megjelenik. A bakcsók a tó északi részén vagy a délnyugati sarkában növő termetes
fűzfákon nappal általában sziesztáznak, szürkületkor indulnak békát, vízi rovart fogni. Kis szerencsével azért
nappal is megfigyelhetjük őket. Az utolsó példányok szeptember végén, október elején indulnak el délre.
A Velencei-hegység bokrosaiban kis számban költ a védett lappantyú. Másik neve nem csak magyarul, hanem
egy sor nyelven kecskefejő. Hatalmas szája természetesen nem arra szolgál, hogy a kecske tejét kiszopja; éjjeli
rovarokat kapdos. Különösen kedveli a jószágállásokat, hiszen az elpotyogó trágya gazdag rovarvilágnak ad
otthont. Rejtőszíne bámulatos, a földön vagy faágon elfekvő madarat szinte képtelenség észrevenni. Nyár végén
vonul el afrikai telelőhelyére.
A baglyok viszont egy kivétellel egész évben nálunk tartózkodnak. A kakukktojás a parányi, védett füleskuvik,
amely Afrika szavannáin telel, fő táplálékát ugyanis rovarok jelentik. Ezt a baglyot Pátka környékén még nem
észleltük, ám jó esély van rá, hogy a Páskom öreg, odvas gyümölcsfái, a benzinkút melletti eperfasor vagy egy
méretesebb harkályodú előbb-utóbb otthont nyújt neki, a faj állománya ugyanis hazánkban folyamatosan
növekszik. Jelenlétére monoton éjjeli füttyeiből lehet következtetni.
Az Alföldön csaknem minden tanyának, állattartó telepnek megvan a maga
kuvikpárja. Sajnos ez a madár a Dunántúlon nagyon megritkult. Ebben szerepet
játszhatott az állattartás összeomlása éppúgy, mint a vegyszerezés. Hatalmas örömöt
okozott, amikor 4-5 alkalommal hallottam hangutánzó kiáltásait a Páskomon.
Megpillantani itt Pátkán még nem sikerült, pedig nagyon szeret napfürdőzni, sőt néha
esőben is kiül az otthonául szolgáló épület kéményére vagy tetőgerincére (1. kép). A
füleskuvikhoz hasonlóan a kuvik is sok rovart fogyaszt (cserebogarak, éjjeli lepkék), de
1. kép
elkapja a pockokat, egereket, sőt eső után a gilisztákat is.
Hazánk leggyakoribb bagolyfaja a védett erdei fülesbagoly. Elhagyott szarka- és
varjúfészekben költ, a Pátka környéki erdőkben is több pár fészkel. Elsősorban a
mezőgazdasági területeken vadászik mezei pockokra (idén nem lehetett okuk panaszra...).
Bár állandó madár, mégis van éves mozgalma. Telente szívesen bemennek a települések
belsejébe, ahol nagyobb fenyőkön, tujákon vagy lombhullató fákon nappaloznak (2. kép).
Huhogó hangjukat kora tavasztól hallhatjuk.
Sokkal korábban, már a tél közepén megszólal a macskabagoly. Ez a termetes (és
természetesen védett) bagolyfaj hajdanán főleg az öreg tölgyerdők madara volt. Egy ideje
azonban terjeszkedni kezdett, ennek köszönhető, hogy településünkön is megjelent.
Semmi mással össze nem téveszthető nászhangját idén január óta tucatnyi alkalommal
hallottam a Császár-víz két víztározó közti szakasza felől. A nászhang első fele egy
elnyújtott, viszonylag magas, gyakran hajlított „húú”. Majd 1-2 másodperc szünet után jön
2. kép
egy kéttagú „hu hu-u-u-u-u”. A második tag remegtetett, nagyon jellegzetes. Valószínűleg egy kikorhadt öreg fában
tanyázhat, mérete folytán ugyanis még a fekete harkály odvába sem könnyen tud bepréselődni.
A legszebb, egyben legsebezhetőbb baglyunk a fokozottan védett gyöngybagoly. Korábban csak a kemény telek
tizedelték, napjainkban azonban a járművek is egyre többet ütnek el belőlük, ráadásul költőhelyet is nehezen talál
magának. Mivel a gyöngybagoly kifejezetten a magas épületekhez vonzódik, évszázadokon át a magtárak, malmok
mellett a templomok voltak a fő fészkelőhelyei. A 80-as években azonban általánossá vált, hogy a templomok,
kápolnák ablakait lezárják a galambok elől. Ezt sok esetben úgy végezték, hogy körül sem néztek a padláson, nem
egy esetben szörnyű kínhalálra ítélve az oda bezárt baglyot vagy baglyokat.
Az ország több pontján jó eredményeket értek el a madárvédők a templomok toronyablakához kihelyezett
speciális költőládákkal. A „VÖLGY-HÍD” Természetvédelmi Alapítvány idén nyáron kezdett bele a környékünkön
egy hasonló akcióba. A felkeresett egyházi személyek közül többen igazi természetvédőként reagáltak és örömmel
adták áldásukat a láda kihelyezésére (Magyaralmás, Nadap, Lovasberény, Pákozd, Velence). A pátkai katolikus
templom tornyába a gyöngybagolyvédők évekkel ezelőtt már vittek fel költőládát, amely alapos javításra szorult. A
hátfalul szolgáló eldeformálódott farostlemezt ki kellett cserélni, a ládát meg kellett tölteni forgáccsal (a baglyok
nem raknak fészket), de a láda röpnyílását is zavarta a hajdan galambok ellen felszegelt műanyag háló.
Ezek elvégzését követően a tornyot megpróbáltam „nyestbiztossá” tenni, hogy a pimasz kisragadozók belülről ne
tudjanak a harangok szintjéig feljutni. Most már csak türelmesen kell várnunk, hogy az idei pocokinvázió nyomán
kirepült népes gyöngybagolycsaládok önállóvá váló tagjai eltaláljanak a Szent Anna templomhoz és
szimpatikusnak találják az ottani ládát. Az ehhez szükséges lépést megtettük, ezért köszönetünket fejezzük ki az
engedélyt adó Tallér Krisztián atyának és a templomba bejutást biztosító harangozónak, Ida néninek.
Kovács Gergely Károly
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KÉPVISELŐI CIKK
Tisztelt pátkai lakosok, választópolgárok!
Ezúton szeretném megköszöni szavazataikat, melyekkel az újonnan alakult képviselő-testületbe bekerülésemet
támogatták. A rám leadott voksok nagy száma tette lehetővé alpolgármesteri kinevezésemet. Remélem továbbra is
meg tudom szolgálni a belém vetett bizalmat, igyekszem a település fejlődését elősegíteni.
Bárkinek bármilyen problémája van mindenkor rendelkezésére állok. Elérhetőségem: 06/30-3002-949
Mindenkinek Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánok!
Buda József
KÉPVISELŐI CIKK
Tisztelt pátkai lakosok, választópolgárok!
Szeretném megköszönni mindenkinek, aki szavazatával hozzájárult ahhoz, hogy bejuthassak a képviselőtestületbe. Igyekszem a bizalmat meghálálni, ezért ha valakinek valami problémája van, forduljon hozzám
nyugodtan és ha módomban áll, természetesen segítek is megoldani.
Ezen felül szívesen látunk mindenkit a képviselő üléseken (időpontja és helye a faluban kihelyezett plakátokon és
a www.patka.hu weboldalon kerül kihirdetésre), ahol első kézből értesülhetnek a falu életét érintő eseményekről és
terveinkről, az önkormányzatnál zajló munkákról.
Még egyszer köszönöm a bizalmat. Ha problémájuk van, ezen a telefonszámon elérnek napközben:
06/20-240-5419, de 18.00 óra után a 22/40-65-149-es számon is hívhatnak
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Békés Boldog Új Évet Kívánok minden pátkai lakosnak!
Nagy Imréné (Nelli)
KÉPVISELŐI CIKK
Képviselőként hiszem, hogy együtt, élve a közösség erejével, nem csak álom maradhat számunkra egy szebb, jobb,
élhetőbb település, község képe. Az önkormányzati választásokon azért indultam, mert hiszem, hogy együtt
tehetünk Pátkáért, s az itt élőkért. Szeretném megköszönni, hogy rám, szavaztak, bíznak bennem, s hisznek velem
együtt abban, hogy közösen eredményeket érünk el, a falu megújul, a közbiztonság nő, s a fiatalok is itt telepednek
majd le, itt találnak otthonra.
Közelednek az ünnepek, ilyenkor mindannyian jobban érezzük, milyen nagy szükség van az összefogásra. Az
együttélésnek vannak szabályai, melyeket betartva mindannyiunk kedve jobb, portája szebb, s az ünnepe
gazdagabb lehet. Ilyenkor még nagyobb szükség van arra, hogy együtt cselekedjünk, segítsünk a rászorulókon.
Együtt menni, bátorítani az elesetteket, szegényeket, megajándékozni a gyerekeket, segíteni az időseket, ez
mindannyiunk feladata. Ez mutatja meg egy igazi közösség erejét, összetartását, az itt élők jóságát. Egymásból
erőt, hitet merítve tehetjük szebbé a karácsonyt is.
Karácsony közeledtével fontos az is, hogy meghallgassuk egymást, merjünk kérni, vagy segítségünket felajánlani
másoknak. Olykor egy kedves szó, egy forró tea, egy szelet sütemény is elég, hogy a magányos, idős emberek
boldogabbak, a rászorulók vidámabbak legyenek. Épp ezért várok mindenkit szeretettel a dohányboltnál december
21-én délelőtt. Fogyasszunk el együtt egy pohár forró teát és néhány szelet bejglit. Beszélgessünk, töltsünk együtt
néhány órát, építsük a közösséget, nőjön az erőnk, az összefogás ereje. Tegyünk együtt, Pátkáért, az itt élőkért.
Góger Tamás
OLVASÓI LEVELEK
Köszönet.
Ezúton szeretném megköszönni az önkormányzati választáson rám leadott szavazatokat.
Sajnos nem voltunk elegen, ahhoz hogy nyerjek. De nagyon büszke vagyok arra, hogy közel kétszázan, úgy
gondolták én alkalmas lennék a falunk vezetésére. Higgyék el jól döntöttek, mert egy teljesen új felfogásban
vezettem volna községünket. Mégpedig valódi fejlődést elérve. A kor kihívásának megfelelni, és nem szembe menni
azokkal a folyamatokkal melyek ma hazánkat jellemzik. Most ezt tesszük, és fogják tenni a következő öt évben.
Borítékolom. Nem lehet fejlődni, előrelépni úgy, hogy a kormányzattal, nem vagyunk jó kapcsolatban. Az
országgyűlési képviselővel pedig baráti kapcsolat kell, másképp nem megy. E nélkül nem is fog. Ez egy
megkerülhetetlen kapcsolat.
Szerettem volna egy biztonságos falut, ahova szívesen jönnek haza az emberek, ahol büszkén lehet vendégeket
fogadni, mert rendezettek az utcák, közterületek. Ahol az önkormányzat és polgárok között jó a kapcsolat, a
tájékoztatás folyamatos. Vagyis együtt gondolkodunk, döntünk a jövőnkről, mindannyiunk jövőjéről. Mert csak
együtt megy, bárhogy ragozzuk!
Én azt gondoltam, talán tévesen, őszintén beszélve megértik mi a célom, és támogatnak, tévedtem. Ezt be kell
látnom, de a célom ma is úgy érzem az egyetlen igaz út.
A hazudozás, az álnokosodás, képmutatás, köpönyegforgatás, na ezek nem az én eszközeim.
Mindenestre sok tanulságot le lehet vonni ebből a választásból. De most vége, az élet megy tovább. Kívánok
mindenkinek kellemes ünnepeket, és kitartást egy újabb nehéz év alatt.
Hollósi Dezső
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RECEPTSAROK
Továbbra is várjuk kedvenceiket a patkaihirek@gmail.com címre vagy személyesen a Hivatalba.
Paszternákleves almával

Fűszeres almaszósz

Hozzávalók:

2 evőkanál olívaolaj, 1 evőkanál vaj

2 nagyobb paszternák

2 savanykás zöld alma

1 fej vöröshagyma

1 csomó friss petrezselyemzöld

1 liter zöldség alaplé

1 doboz tejföl

só, őrölt fehér bors

2 szelet szikkadt kenyér

1 gerezd fokhagyma

Hozzávalók:

Elkészítés:
A vajat és az olívaolajat összemelegítjük, és
megpároljuk benne az apróra vágott vöröshagymát.
Hozzáadjuk a megtisztított, feldarabolt paszternákot,
és enyhén megpirítjuk, majd felengedjük az alaplével.
Beletesszük a meghámozott, gerezdekre vágott almát,
megsózzuk és puhára főzzük. Akkor levesszük a
tűzről és pépesítjük a levest. Belekeverjük a tejfölt, és
újra
felforraljuk.
A
fehér
borsot
és
a
petrezselyemzöldet a végén, a tálalás előtt adjuk
hozzá. Miközben fő a leves, két szelet szikkadt
kenyeret
megpirítunk,
és
mindkét
oldalát
bedörzsöljük fokhagymával. Kockákra vágjuk, és
fogyasztás előtt a leveshez adjuk.










5-6 db alma
cukor (vagy édesítőszer)
3-4 db szegfűszeg,
1 teáskanál őrölt fahéj
1 citrom leve és reszelt héja
1 csomag vaníliás pudingpor
2 csomag vaníliás cukor
2 dl főzőtejszín, víz

Elkészítés:
Az almákat hámozzuk meg, a magházukat távolítsuk
el, majd vágjuk fel vékony kis kockákra. Ezután
öntsük fel annyi vízzel, hogy jól ellepje. Ízlés szerint
adjunk hozzá cukrot, vaníliás cukrot, tegyünk bele
szegfűszeget és fahéjat, reszeljük bele a citromhéjat,
és nyomjuk bele a citrom levét. Addig főzzük, míg az
alma teljesen megpuhul (ez kb. 15 perc). A
pudingport keverjük simára a tejszínnel, majd
állandó keverés mellett csorgassuk az almához.
Kevergetve főzzük még pár percig, hogy kellően
besűrűsödjön a szósz, majd hűtsük ki langyosra.
Tálaláskor az elkészült almaszószt kínálhatjuk sült
és főtt húsok mellé, de csak úgy magában
elkanalazgatva is nagyon finom.
Gerencsér Attila

HORGÁSZEGYESÜLETI HÍREK
Így az év vége felé, a horgászok többsége már elrakta a felszerelését, s csak a meleg szobában, az elmúlt horgász
szezon kellemes élményeit eleveníti fel magában, vagy ossza meg baráti társaságokban. Azonban egyre többen
vagyunk, akik a hidegebbre forduló időjárás ellenére is, próbáljuk horogra csalni, a még kapó kedvükben lévő
halakat. A késő ősz, a tél eleje a ragadozó halazás fő szezonja, de így november végén sem volt ritka a békés halak
fogása a Pátkai-víztározón.
Nem tudom, hogy milyenek lesznek a fogási eredmények összességében, de a halászati jog gyakorlója, a
HOFESZ, a halászati ütemtervben szerepelő mennyiségnél több halat telepített ebben az évben. Mégpedig a
következő mennyiségben:
Ponty (3 nyaras) 12.616 kg,
Ponty (2 nyaras)
600 kg
E sorok írásakor még várható 15-20 mázsa ponty és a halászati ütemterv szerinti süllő kihelyezése is. Így
mintegy 150mázsa ponty kerül(t) a Pátkai- víztározóba idén, amire nem volt példa az utóbbi 10 évben. Ez
megalapozhatja a jövő évi jó fogási lehetőségeket.
Ehhez azonban az is szükséges, hogy megfelelő vízállás is legyen, ugyanis olyan híreket hallani, hogy a zsilip
meghibásodása miatt, annak javítása várható a közeljövőben. Erre volt már példa, akkor csak a minimális
vízszintre csökkentették a tározót, úgy javították meg, azonban ennek költségesebb volta miatt, nem hivatalos
információ szerint, szóba jöhet a víztározó teljes leürítése is! Azt hiszem, hogy egy ilyen természeti értéket nem
tehetnek tönkre kizárólag anyagi megfontolásból, nem lenne európai megoldás, s valószínűsíthetően nagy
társadalmi ellenállásba is ütközne. Itt jegyezném meg, hogy 2015 év végén lejár a halászati jog gyakorlása is a
Pátkai-víztározóra vonatkozóan, melyet továbbra is megpályáz a HOFESZ.
Egyre több új arccal lehet találkozni a parton, köszönhetően az ebben az évben kiadott kombinált, több
vízterületre érvényes területi engedélyeknek. A Szövetség által szervezett csónakos bojlis és pergető
horgászversenyek, az országos csónakos pergető horgász bajnokság egyik fordulójának víztározónkon való
megrendezése is jó hírverése volt a tározónak, de községünknek is. Az országos pergető horgászversenyen az első
helyezett páros 915cm halat (mind süllő!) fogott, ami nagyon szép eredmény.
Egyesületünk taglétszáma, talán a kedvezményes belépési lehetőségnek is köszönhetően, nem csökkent az előző
évihez képest, jelenleg ez 178 fő. A tagsági viszony megújítását január 12-én kezdjük, hétfői napokon, a már
megszokott időpontban, 17-19 óra között. A 2014 évi állami horgászjegy és a Pátkai- víztározóra vonatkozó
éves területi jegy 2015.01.31-ig érvényes! A fogási naplókat pedig 02.28-ig kell összesítés után leadni. Aki nem
összesíti, annak a Halászati Tv. szerint dupla áron lehet csak új állami horgászjegyet adni! Információm szerint a
nem éppen praktikusra sikerült, ez évi fogási naplók módosított, használhatóbb formában kerülnek majd kiadásra.
Jó hír, hogy a jegyárak nem változtak.
Végezetül egyesületünk vezetősége nevében, mindenkinek Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Fogási
Eredményekben Gazdag, Boldog Új Évet Kívánok!
Pátka, 2014.11.25.

Hedlicska Károly
VHE elnöke
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FELHÍVÁSOK, HIRDETÉSEK
Kedves Vásárlóink!
Köszönjük Önöknek az egy éve töretlen hűségüket és reméljük, hogy még hosszú időn keresztül
kitartanak mellettünk nem engedve a csempészáru csábításának!
Minden kedves volt és leendő vásárlónknak Boldog Békés Ünnepeket kívánunk!
Ünnepi nyitva tartásunk:
December 24-én 08-16 óráig
December 25-én 08-16 óráig
December 26-án ZÁRVA
2015. január 1-én 08-16 óráig
A decemberi hónapban ajándékkosarak kaphatóak
és kérésre egyedi csomagokat is összeállítunk az
üzletben található kínálatból.
Nemzeti Dohánybolt, Pátka

Cipősdoboz gyűjtési akció
Pátka Község Önkormányzata a karácsony előtti időszakban lakossági élelmiszer- és
játékgyűjtést szervez.
Lehet, hogy ami számodra feleslegessé vált, az más számára ajándék. Szerezz Te is
örömet mások számára! Mert adni öröm!
Hogyan készíthetsz ajándékot?
1. Keress egy jó állapotban lévő, üres cipősdobozt!
2. Döntsd el, hogy felnőttnek, gyermeknek vagy családnak szánod az ajándékodat.
Gyermek esetében az életkort és a nemet is határozd meg. Ezeket a fontos
adatokat mellékeld a dobozra ragasztva, hogy tudjuk hol lesz a legjobb helye a
meglepetésnek. Ha pontosan tudod kinek szánod írd rá a nevet!
3. A cipősdobozt töltsd meg ajándékokkal az alábbi szempontok szerint:
 Játékok: kisautók, labdák, babák, plüssállatok, jojók, világító vagy hangot
adó játékok (extra elemmel!)
 Iskolai eszközök: tollak, ceruzák, számológépek, zsírkréta, kifestők,
jegyzettömbök
 Higiéniai eszközök: fogkefe, fogkrém, szappan, fésű
 Egyéb: cukorkák, nyalókák, rágó, napszemüveg, pólók, játék ékszerek,
hajgumik, óra, kis képeskönyv
 Konzervek, tartós élelmiszerek.
 Kedves lehet még: egy képeslap vagy családi fotó néhány üdvözlő sorral,
jókívánsággal (posta- vagy e-mail címét nem célszerű megadnia).
Az elkészült ajándékcsomagot legkésőbb december 17-ig juttasd el a
Pátkai Polgármesteri Hivatalba. A meglepetéseket Pátka Község
Önkormányzata Karácsony előtt eljuttatja a rászoruló családoknak.
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