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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Szociális ellátások változása
Tájékoztatjuk az ügyfeleket, hogy 2015. március 1-től az aktív korúak ellátását – foglalkoztatási támogatás,
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás – is a járási hivatalok állapítják meg a települési jegyzők helyett, s a
támogatás folyósítását is a Kormányhivatal végzi minden hónap 5. napjáig. A 2015. február hónapra járó támogatást még a
jegyző folyósítja március 5-ig, a március hónapra járó ellátást április 5-ig már a Kormányhivatal folyósítja bankszámlára
vagy postai úton lakcímre utalással.
Az aktív korúak ellátására irányuló kérelmek, változás bejelentések benyújthatók:
- a településen hetente ügyfélfogadást tartó járási hivatali ügysegédnél, (szerda 10:00-12:00)
- a kormányablakoknál,
- a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél,
- a kérelmet elbíráló járási hivatalnál is.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultsági feltételek, illetve a támogatás havi összege (22.800,- Ft) nem
változik. Az aktív korúak ellátásán belül megállapított rendszeres szociális segély helyett 2015. március 1-jétől
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás kerül bevezetésre, vagyis az egészségkárosodott és a gyermekük
felügyeletét megoldani nem tudó állás nélküliek a Szociális törvényben foglalt feltételek alapján válhatnak jogosulttá ilyen
támogatásra. Azon személyeknek, akiknek rendszeres szociális segély került korábban megállapításra, ezen ellátást a
jegyzőnek kell február 28-ig felülvizsgálnia, s a feltételek fennállása esetén egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatást kell megállapítania. Amennyiben a felülvizsgálatot a jegyző nem tudta befejezni, úgy azt a járási hivatal végzi el.
Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás nem fix összegű támogatás, annak összege függ a támogatásra
jogosult személy családjának jövedelmétől. A fenti ellátásokkal kapcsolatban bővebb tájékoztatás kérhető a járási
hivataloktól, a települési jegyzőtől és a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalától.
Adóbehajtás
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Pátka Község közigazgatási területén a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője - mint
adóhatóság - végrehajtási eljárást folytat az önkormányzati adóhatóságot megillető tartozások, valamint az adók módjára
behajtandó köztartozások beszedése érdekében. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.)
144. §-a értelmében az adóvégrehajtót az eredményes végrehajtás érdekében mindazok a jogok megilletik, amit a
végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtónak biztosít. Az Art. 163.§ (1) bekezdése szerint az adózó,
illetve az adók módjára behajtandó köztartozás fizetésére kötelezett – külön jogszabályban meghatározottak szerint – köteles
a végrehajtással kapcsolatban felmerült költség (készkiadás) és emellett – jogszabályban meghatározott esetek kivételévelvégrehajtási költségátalány megfizetésére. Az Art. 163. § (2) bekezdése szerint az adóhatóság a költségekről végzést hoz,
amelynek összege ingó- és ingatlan- végrehajtás esetén nem lehet kevesebb 5.000 Ft-nál. A végrehajtási költségátalány és az
egyéb járulékos költségek elkerülése érdekében felhívom a figyelmet a fizetési kötelezettség határidőben történő
teljesítésére.
Fizetési halasztás és részletfizetés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség a kérelmezőnek nem róható fel,
vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, valamint a fizetési nehézség
átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján több esetben gond volt, hogy az adó nem a megfelelő adószámlára történt befizetésre,
amely további problémát szült. Példaként elmondható, ha az adós az építményadó helyett a késedelmi pótlék számlára fizeti
be a építményadóját, akkor az adott évi befizetendő építményadója nem egyenlítődik ki, az adóprogram továbbra is tartozást
fog mutatni, és a fizetési határidő lejártát követően ez után késedelmi pótlék fizetendő. A késedelmi pótlék számlán túlfizetés
fog jelentkezni, amely túlfizetés az építményadó kiegyenlítéséig csökkenni fog. Egy idő után pedig a késedelmi pótlék számla
is tartozást fog mutatni, ami valójában egy téves befizetés következménye. Ezen problémára megoldás, ha az adós az
adóhatóságnál kérelmezi az adószámlák közötti átvezetést téves befizetés esetén.
Kérjük a lakosságot, hogy az adó befizetésekor kiemelt figyelmet fordítsanak arra, hogy melyik adófajtát melyik csekken
fizetik be, valamint az adó határidőben történő befizetésére, a késedelmi pótlék elkerülése érdekében.
Talajterhelési díj módosítása
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a csatorna rákötések további elősegítése érdekében módosította
talajterhelési díjról alkotott rendeletét. A rendelet módosítása értelmében levonható a talajterhelési díj összegéből a
csatorna rákötés igazolt költsége.
Kérjük azon lakosokat, akik csatorna rákötést - bár ingatlanukon a lehetőség technikailag biztosított - ez idáig még nem
tették meg, környezetünk védelme érdekében tegyék meg azt, valamint ez által elkerülhető a környezetterhelési díjról
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény által kötelezően kiszabandó talajterhelési díj fizetési kötelezettség, melynek mértéke: 1800
Ft/m³.
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Képviselői fogadóóra
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 13/2014. (X.31.) önkormányzati
rendelete 40.§ (3) bekezdése alapján a képviselő fogadóórát tarthat. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2015. március 16.
napjától hétfőként a nyugdíjas klub helyiségben a képviselők 17:00-18:30 óra között képviselői fogadóórát tartanak,
forduljanak hozzájuk bizalommal!
Hulladékszállítás
A Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. által megküldött 2015 hulladékszállítás időpontjai Pátka
településen kifüggesztésre kerültek a hirdetőtáblákra, valamint megtalálható a www.patka.hu honlapon a hírek
menüpontban. Lomtalanítás évente egyszer, házhoz menő, rugalmas lomtalanítás 2015.03.01-2015.10.31. között történik,
kizárólag a 06 22/202-260 számon történt előzetes igénybejelentés alapján! A zöldhulladék elszállítása az önkormányzattal
egyeztetett és közösen meghirdetett időpontban díjmentesen évi 1 alkalommal, év közben matrica vásárlásával vehető
igénybe.
Iskola kijelölés
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (8) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján a kormányhivatal határozza meg és teszi közzé az általános iskolák felvételi körzetét, továbbá a pedagógiai
szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. Az Nkt. 50.§ (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni,
átvenni azt a tanköteles korú tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik. Pátka település
vonatkozásában a kötelező felvételt biztosító iskola a Székesfehérvári Bory Jenő Általános Iskola (8000 Székesfehérvár,
Tolnai u. 41.), a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény pedig a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvári
Tagintézménye (8000 Székesfehérvár, Salétrom utca 4-6. Tel: 06/22/328-688).

Közérdekű telefonszámok
Pátka Község Önkormányzat:

telefon:

06/22-580-508

Dosztály Csaba jegyző:

telefon:

06/22-251-001

Ficánkoló Óvoda Csemetekert
tagóvodája

telefon:

06/22-465-000

Dr.Mráz János háziorvos:

telefon:

06/22-465-013

Hétvégi Orvosi ügyelet:

telefon:

06/22-501-220

cím:

Székesfehérvár, Seregélyesi út 17.

Dr.Gyenes Szilárd fogorvos:

telefon:

06/22-504-947

cím:

Székesfehérvár, Zsolt u.16.

Nagy János falugazdász:

mobil:

06/70-436-2461

Rendőrség
Vass Arnold körzeti megbízott:
ingyenesen hívható:

mobil:
telefon:

06/20-210-7960
107 és 112 segélyhívó

Posta

telefon:

06/22-580-510

Fejér Megyei Kormányhivatal
Járási Hivatala:

telefon:

06/22-510-715

cím:

Székesfehérvár, Honvéd u.8.

Munkaügyi Központ:

telefon:

06/22-319-346

cím:

Székesfehérvár, Piac tér 10.

Tallér Krisztián
Római Katolikus Egyházközség

mobil:

06/20-208-3272

Országh István
Pátkai Református Egyház

mobil:

06/70-626-6818

telefon:
telefon:

06/80-533-533
06/80-42-42-42

mobil:

06/30-206-5372

E-on hibabejelentő
közvilágítás:
gáz:
Gyepmester
Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.:

mobil:

06/20-596-6869
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Pátka Község Önkormányzata 2015. január 1- és 2015. február 28. közötti időszakban történt testületi
ülések rendeleteiről és határozatairól
1./2015. (I.13.) önkormányzati
rendelet
a
szociális
tűzifa
támogatás helyi szabályairól
BM-es pályázat keretében Pátka
Község
Önkormányzata
47
családnak
biztosított
szociális
tűzifát.
1./2015. (I.22.) önkormányzati
határozat
Pátka
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete döntött az Ivóvíz
pályázat előkészítési szakaszának
lezárásáról.
2./2015. (I.22.) önkormányzati
határozat
Pátka
Község
Önkormányzata
közreműködő szervezetként részt
vesz
az
ÉPÜLJÜNK
TERMÉSZETESEN - építő közösség, épülő
közösség
és
településfejlesztés
Pátkán- projektben.
2./2015. (I.17.) önkormányzati
rendelet a gyermekétkeztetési
térítési díjak megállapításáról
2015. március 1. napjától a
gyermekétkeztetés keretében Pátka
Község Önkormányzata Képviselőtestülete bruttó 375 Ft összegben
állapította meg az óvodai háromszori
(tízórai, ebéd, uzsonna) étkezésért
fizetendő intézményi térítési díjat,
melynek
alapja
az
élelmezés
nyersanyagköltségének
egy
ellátottra jutó napi összege.
11./2015. (II.04.) önkormányzati
határozat
Az Ügyrendi Bizottság elnökének
beszámolója alapján az önkormányzati
képviselők,
bizottsági
külsős
tagok
vagyonnyilatkozat
tételi kötelezettségüknek jogszabályban előírt határidőben eleget
tettek.
14./2015. (II.04.) önkormányzati
határozat
Pátka Község Önkormányzata a
DOBI-KERT Bt-vel kötött vállalkozási
szerződést
hóeltakarítási
feladatok ellátására.
15./2015. (II.04.) önkormányzati
határozat
A külterületi lakosok kérelemmel
fordultak az Önkormányzathoz az
utak rendbe tételének közreműködése érdekében. Az önkormányzat
rendelkezik önkormányzati rendelettel, ami szabályozza a lakossági

kezdeményezések
általi
út
és
közműfejlesztéseket.
Az
ezzel
kapcsolatos rendelet felülvizsgálata
megtörtént. Pályázati forrás nélkül
ezen utakat az Önkormányzat nem
fogja tudni rendbe tenni, lakossági
hozzájárulással
viszont
ez
megoldható lenne. Külön fórumot
tervez az Önkormányzat ez ügyben,
melynek időpontjáról a lakosságot
értesíteni fogja.

Képviselő-testülete
döntött
ez
ügyben
árajánlatok
bekéréséről
kötelezettsége teljesítése érdekében.

3./2015. (II.13.) önkormányzati
rendelet az Önkormányzat 2015.
évi költségvetéséről
Pátka
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete elfogadta a 2015.
évi költségvetését.

8/2015. (II.26.) önkormányzati
rendelet a 2015. évi igazgatási
szünet elrendeléséről
A Hivatalnál a 2015. évi igazgatási
szünet nyári időszakban 2015.
július
20.
napjától
–
2015.
augusztus
19.
napjáig,
téli
időszakban 2015. december 22.
napjától 2016. január 4. napjáig
tart. Az igazgatási szünet időtartama
alatt a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a
Hivatal ügyeletet tart.

4./2015. (II.13.) önkormányzati
rendelet
az
önkormányzati
képviselőknek,
a
bizottsági
elnököknek, a bizottság tagjainak,
járó
tiszteletdíjról
és
természetbeni juttatásról
Pátka
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
képviselők
részére bruttó havi 20.000 Ft, a
külsős bizottsági tagok részére
bruttó havi 5.000 Ft tiszteletdíjat
állapított meg.
20./2015. (II.11.) önkormányzati
határozat
Pátka
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a 2013. és 2014.
év
elején
történt
fakivágások
hasznosítási szerződésben foglalt
kötelezettségek
végrehajtásának
ellenőrzését rendelte el. 2015.03.31.
napjáig
kaptak
az
illetékes
személyek határidőt a szerződésben
foglaltak
teljesítésére
(területrendezés).
23./2015. (II.11.) önkormányzati
határozat
Kérelem érkezett az Arany János
utcai lakosoktól az Arany János
utca burkolatának rendbetétele,
vízvezeték árok építése, illetve
befejezése, aszfaltos út építése
vonatkozásában.
A
kérelem
tartalmazta, hogy a korábban
megkötött szerződések egy részében
vállalta az Önkormányzat azt, hogy
az ott lévő telkekhez aszfaltos utat
létesít. Az Önkormányzatnak erre
vonatkozó forrása nincsen, viszont a
szerződési
kötelezettsége
az
Önkormányzatnak
megvan.
A
határidő ez esetben már 2009-ben
lejárt. Pátka Község Önkormányzata

5./2015. (II.26.) önkormányzati
rendelet a települési támogatásról
és egyes pénzbeli ellátásokról
Pátka
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
új
szociális
rendeletet alkotott a jogszabályi
változások, hatáskör változás miatt.

8/2015. (II.26.) önkormányzati
rendelet a talajterhelési díjról
szóló
27/2012.
(XI.28.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról
Pátka
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
bővítette
a
kedvezményeket,
miszerint
a
talajterhelési
díj
összegéből
levonható a közcsatorna hálózathoz
történő rákötés számlával igazolt
költsége (anyagköltség, munkadíj,
eljárási díjak). A Képviselő-testület
fontosnak tartja, hogy mindenki
rákössön a csatornára az esetleges
büntetések csökkentése, valamint a
talajterhelési
díj
tartozás
növekedésének
elkerülése
érdekében.
25./2015. (II.25.) önkormányzati
határozat
Pátka
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
pályázati
felhívást tett a civil szervezetek 2015
évi támogatására. A pályázat célja a
civil szervezetek 2015. január 1. és
december 31. között megrendezésre
kerülő
programjainak,
rendezvényeinek
támogatása,
a
civil
szervezetek eszköz vásárlásának
támogatása, valamint az érintett
szervezetek 2015. évi működési
költségeihez
való
hozzájárulás.
Pályázati adatlapok elérhetőek a
Hivatalban és a www.patka.hu
honlapon.
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FARSANGI BESZÁMOLÓ
A Pátkai Község Köznevelési és Kulturális Bizottsága farsangi télbúcsúztatót rendezett 2015. február. 21-én a
Pátkai Piacszövetkezet támogatásával. A délutáni rendezvény 13 óra 30 perckor kezdődött, a Gárdonyi Géza
Művelődési Házban, a felnőtt résztvevőket forralt bor kóstolóval és szendviccsel, a gyerekeket teával, szendviccsel,
süteménnyel vendégeltük meg.
A jelmez felvonulás 14 órakor kezdődött a pátkai gyerekeknek – ovisoknak, iskolásoknak. A jelmezbe öltözött
gyerekeket Andi bohóc mutatta be és szórakoztatta. A zsűri tagjainak - Nagyné Nelli, Erdélyiné Marika és Bódog
Annamária - nehéz dolguk volt, hiszen ki kellett választaniuk a sok jelmezes gyermek közül a legjobbakat.
Az eredmények:
1. helyezett:
Szabó Zsombor - Transzformer jelmezben
2. helyezett:
Góger Csenge – angyalka jelmezben
3. helyezettek:
Patai Bence - béka és Boda Attila – kislány jelmezzel.
A helyezettek jutalomban és oklevélben részesültek.
Rajzversenyt hirdettünk iskolás gyerekeknek „Mit jelent nekünk a farsang?” témában.
Az eredmények:
Első osztályosok közül:
1. helyezés:
Brajnovics Zoé és Lipták Dávid
2. helyezés:
Patai Gábor és Balogh Gergő
Második osztályosok közül:
1. helyezések: Horváth Vivien és Koczó Márton
2. helyezés:
Heindlein Ádám
3. helyezés:
Balogh Jusztina - Pátkai tanoda
Kézműves foglalkozás is volt a gyerekeknek, akik farsangi díszeket, álarcokat, csörgőket készítettek. A hangulatot
fokozta a Székesfehérvári Nőszirom énekkar, akik színvonalas műsorral léptek fel. Nem maradhatott el a Farsangi
Fánk sütő verseny sem, a kupát és a versenyt Kovács Józsefné Marika nyerte. A hangulatos farsangi délután záró
eseményeként a télűző bábu elégetésére került sor.
Köszönet a támogatóknak, a rendezvényen segítséget nyújtó személyeknek, segítőknek.

Tisztelettel: Varga Géza.

SPORTKÖR HÍREK
TISZTELT PÁTKAI SPORTKEDVELŐK!
Mint minden év elején az idén is szeretnénk tájékoztatni a lakosságot, a helyi sportélet tavalyi eredményeiről, és az
idei programjairól.
Az őszi szezont csapataink közepes eredménnyel zárták. Ez elmondható a serdülőtől az öregfiúk korosztályig. Az
eredmények javulása érdekében több lépést is tettünk a téli felkészülés során. A két serdülő csapatnál edzőt
váltottunk, a felnőtt csapat pedig gyökeres átalakításon esett át. Itt új edző, és több új játékos érkezett, akik a
csapat átlagéletkorát jóval alacsonyabbra tették. Elvárásaink szerint az első 6 helyezett közé be kellene kerülnünk.
A téli felkészülés sikeresnek mondható. Felnőtt csapatunk 4. helyen végzett a csákvári műfüves bajnokságon
magasabb osztályban szereplő csapatok mögött. A fiatalabb korosztályok is több teremtornán vettek részt, közepes
eredményekkel, illetve tornatermi edzés is biztosítva volt részükre.
Az idén kicsit korábban kezdődik a bajnokság, március első vasárnapján az U-21 és a felnőtt csapat megkezdi
tavaszi hadjáratát Iszkaszentgyörgyön. Áprilistól szinte az összes mérkőzés hazai pályán lesz, amikre mindenkit
szeretettel várunk.
Örömmel tájékoztatjuk az olvasókat, hogy az elmúlt évben egyesületünk sikeresen pályázott a társasági
nyereségadóból igényelhető támogatásokra. (TAO)
Elkészült a spotöltöző tetőtere, amit a lányok már birtokba is vehettek torna céljából. A másik felében klubszoba és
szertár lett kialakítva. Az öltöző elé tervezett féltető építése is megkezdődött. Több tárgyi eszközt is sikerült
beszereznünk.
Itt kell megköszönnünk önkormányzatunk segítségét az önerő biztosításához, és a CORN AGRO Kft-nek az elnyert
támogatás java részének finanszírozását. . De nem feledkezhetünk meg a többiek támogatásáról sem, akik
szabadidejüket nem sajnálva segítik csapataink munkáját, és a focipálya környezetét építik, szépítik.
Külön nagy segítség számunkra azoknak a felajánlása, akik adójuk 1 %-át biztosították részünkre. Az idén is
számítunk adójuk 1 %-ra KÖSZÖNJÜK! Adószámunk: 19820583-1-07
Reméljük, hogy csapataink tavaszi meccsei minden kedves sportszeretőnek sok örömet szereznek majd!
A Sportkör vezetősége nevében:
HAJRÁ PÁTKA!
Menyhárt Zoltán
NYUGDÍJAS HÍREK








Miklós napkor klubunkba is ellátogatott a Télapó, és az oviba is mi prezentáltuk a gyerekek egyik
legkedvesebb várva várt vendégét.
Az adventi vásársorozaton hölgyeink kedveskedtek a vendégeknek finom süteményeikkel, majd a Mindenki
Karácsonyán is kivettük részünket a vendéglátásban.
Január 5-én, jó hangulatban pót-szilveszterezett tagságunk.
Ebben a hónapban tartottuk éves beszámoló taggyűlésünket is, ahol a vezetőség nyugtázta az elvégzett
munkát, és tájékoztatót kaptunk pénzügyi helyzetünkről.
Február 2-án felelevenítettük a farsangi hagyományokat, többek között a fánksütés tudományát.
Nagy sikerű szellemi vetélkedőt tartott nekünk Dr. Mráz Jánosné.
A falu farsangjának megszervezésében is többen segédkeztek közülünk.

Továbbra is várjuk magunk közé azokat, akik kéthetente szívesen eltöltenének egy-egy tartalmas, színes, vidám
estét a klub keretein belül!
Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub Vezetősége
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POLGÁRŐR HÍRADÓ
A 2014. évről szóló közhasznúsági jelentés és a
pénzügyi beszámoló mellé szeretnék tájékoztatást adni
a polgárőrség tavalyi tevékenységéről.
A 2014. évben végzett polgárőr szolgálatban 649
statisztikai fő polgárőr (szolgálatok száma*polgárőrök
száma) vett részt, összesen 2656 óra szolgálatot
adtunk Pátka kül- és belterületein. Részt vettünk
Pátka község rendezvényein, a szüreti bál, a lovas nap
és az ünnepségek biztosításával.
A tavalyi évben a polgárőrség életének legfontosabb
eseményének számított a pályázaton nyert, új Suzuki
SX4 CROSS személygépkocsi ünnepélyes átadása. A
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 100 %ban finanszírozott új autó átadási ünnepségén
lezajlott polgárőreink kötelező eskütétele is. A pályázat
megírásában nyújtott nagy segítségét köszönjük Nagy
Dániel polgármesternek. Nélküle nem közlekedne az
MVH-859 rendszámú polgárőr autó.
Köszönet azoknak, akik adójuk 1%-ával támogatták
szervezetünket. Továbbra is várjuk az 19098533-107 adószámra Pátka Község Polgárőrség felé
történő
felajánlásokat!
Köszönjük
az
Önkormányzatnak a 300.000,- Ft, az Országos
Polgárőr Szövetségnek a 480.000,- Ft patronálást és a
vállalkozóktól,
magánszemélyektől
kapott
támogatásokat.
Az új autó arculatának kialakítására (matricázás,
fényhíd, téligumi-garnitúra, vonóhorog) 447.483,- Ftot költöttünk. A régi Suzuki Ignis típusú
gépjárművünk műszakija 2014 decemberében lejárt.
Erről
tájékoztattuk
polgármesterünket
is.
A
polgárőrség a jelenlegi finanszírozási keretekből két
autót nem tud üzemeltetni, ezért felmerült az autó
értékesítése. Jó karban lévő Ignis gépkocsi érvényes
műszaki vizsga nélkül nem értékesíthető reális áron,
ezért a műszaki vizsgára 108.052,- Ft-ot költöttünk. A
költségvetésünk 2014. december végére kimerült, a
tartalékaink elfogytak. Az autót 2015. január 11-én
sikerült értékesíteni 400.000,- Ft-os eladási áron.
További fennmaradásunk biztosítottnak látszik.
Reméljük az önkormányzat képviselő-testülete és a
polgármesteri hivatal az előző évhez hasonlóan
támogatja szervezetünk működését.
Mindenkinek jó egészséget kívánunk a Polgárőrség
nevében!
Pátka, 2015. március

Gerencsér László
elnök

Az idei évben is szeretnénk biztatni a lakosságot, hogy éljen az adó 1% felajánlásának
a lehetőségével, és támogassa településünk civil szervezeteit:
Diák- és Ifjúsági Sportegyesület - Pátka: 18489262-1-07
Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub: 18497465-1-07
Pátka Csemetekert Óvoda Gyermekeiért Alapítvány: 18493942-1-07
Pátka Gyermekeiért Egyesület: 18492666-1-07
Pátka Kultúráért Közalapítvány: 18496392-1-07
Pátka Sportkör: 19820583-1-07
Pátka Polgárőrség: 19098533-1-07
Vértesaljai Horgász Egyesület: 19822774-1-07
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Pátka történelme
BÁNYÁSZATI EMLÉKEK PÁTKÁRÓL II.
Volt egyszer egy „Ércbánya Pátka környékén, ahol „Jó szerencsét!" köszöntek az emberek egymásnak, ha
találkoztak.
Mint köztudott az idősek emlékezetében még él, hogy Pátka területén voltak ércbányák, melyek a pátkai és a
környékbeli falvak lakóinak biztosítottak munkát és viszonylag jó megélhetést. A falunkban a bányában dolgozó
embereknek alakították ki az Árpád utcát, amelyben a bányászlakások épültek fel.
A bányászat emlékét szeretném feleleveníteni a Pátkai lakosság számára, és főleg a fiatalokkal megismertetni a
történetét.
A falunk területén két ércbánya működött. Lovasberény irányába található a Szűzvári ércbánya, amelyet 1952
júniusában nyitottak meg és fluorit ásványt és ólomércet termeltek ki. A felszínre hozott fluoritot kohókba
szállították az első időszakban. A vaskohászatban, acélgyártásban
A fluorit széleskörű felhasználása az
az olvadáspont csökkentésére használták, és ezzel energiát
iparban:
takarítottak meg. Későbbi időkben ezt és az érceket már
 Optikai iparban különleges lencsék
dúsították és így alkalmassá váltak további ipari felhasználásra.
gyártásához
1959 augusztusában Pátka Szűzváron megkezdte működését a

Üveg-kerámia
iparban
opálüveg
flotáló üzem, amely a gyengébb minőségű fluoritot dúsította.
gyártásánál
és
mázak
gyártásához
1959 és 1967 között, a bánya bezárásáig 41.044 tonna ércet
használták.
dúsítottak itt. Ebből 8.422 tonna 92-96 % közötti koncentrátumú
 Műanyag
iparban.
erősíti
a
ércet állítottak elő. A szűzvári bányában a fluorit telér (olyan
műanyagot
és
szilárddá
teszi.
kőzethasadék, helyesebben hegyhasadék, melyet teljesen vagy
 Urán
dúsítási
folyamatban
is
csak részben valamely ásványi anyag tölt ki. - a szerk.) rendkívül
használták.
változó vastagságot, 1-4 métert mutatott.
 Elektronikai iparban félvezetők és
A telérben a fluorit színe a világoszöld színtől a sötétkéken át a
LCD képernyők gyártásához.
liláig változott. Szépek voltak a rovátkolt lila kristályok. Az
előkerült legnagyobb, 8 cm élhosszúságú, oktaéder alakú fluoritot
 Vegyiparban
gyógyszer
és
1969-ben vitték el az üzemből a budapesti Magyar Állami Földtani
növényvédő
szerek
gyártására
intézetbe. Azóta is ott található.
alkalmazták.
A kibányászott fluorit érc minősége 5%-tól a 95% tartalomig
változott. Dúsabb területeken +70m —es szint felett, helyenként 92-94% tartalmú anyagot is bányásztak.
A telérben a fluoron kívül előfordultak más ércek is, mint az ólom 5,35%-ban,vagy a cink 0,56%-ban Figyelemre
méltó volt az egyéb ritka fémtartalom is, melyek közül, arany, ezüst, kadmium kinyerhető mennyiségben voltak
jelen.
A Szűzvári bányát 1967-ben zárták be gazdaságossági problémák miatt.
A másik bánya Székesfehérvár irányában helyezkedik el a Kőrakáshegy ÉK oldalán. Ez volt a Kőrakáshegyi-lejtős
akna. A bányában 1962-ben kezdődött meg a munka, főleg ólmot és cinket bányásztak. A 106 méteres szintről
származó érc elemzése alapján a következő fajták fordultak elő: 1 tonnában 4,10 % cink, 0,70 % ólom, 210-270
gramm ezüst, 1,5 gramm arany, 0,1 % réz volt kimutatható. A bányában akadt olyan rész is ahol 8-10 méter
szélességben 15-18% tartalmú telért találtak.
A kibányászott tarka ércet tehergépkocsikkal a Szűzváron működő dúsító üzembe szállították. A bányából az
1973-as bezárásáig 146.334.916 tonna ércet dúsítottak. Ebből kinyertek 948.077 tonna ólmot, és 5.624.287 tonna
cinket. Az ólom koncentrátum tartalmazott még tonnánként 2% rezet, 350 gramm ezüstöt és 3 gramm aranyat.
A hegység bányászatának fénykora 1962-63-ra tehető. Ebben az időszakban 220 fő dolgozott a bányaüzemekben
és az előkészítőben. A dolgozókat autóbusszal szállították a környező falvakból a munkahelyekre. A hely bezárása
1972. december 20.-án történt meg. 1973. január 20-án fejezték be a készleten lévő érc feldolgozását. Ezzel a
velencei hegységben és a falunkban teljesen befejeződött az ércbányászat. A gépeket Rudabányára szállították el az
ott lévő ércek feldolgozására.
A pátkai bányák vezetői a következők voltak.
Szűzvári bánya
- Pasztorek Dénes aknász
1954 Kaiser András
1954 Bódi György aknász
1954-1957 Németh János bányamérnök
1957-1969 Kutanics Kálmán bányamérnök
1969-1973 Cserháti József bányamérnök
Körakáslejtakna:
Vigh István bányatechnikus
A flótáló üzem vezetője: - 1959-1960 Csatár László Kálmán
- 1960-1969 Cserháti József
- 1969-1973 Sóvágó Gyula
Bánya gépészeti vezetői:
Foki József és Bátki István
Laboratórium vezetői:
1969-ig Horváth Lajos, 1969-72 között Ferjancsik Lajos
Szállítási felelős:
Flórián Ferenc
Az üzem adminisztrátor vezetője: 1953- 1973 Császár Sándor
A következő részekben szeretnék írni a dúsítás technológiájáról és a bányákban dolgozó emberekről.
Szeretnék segítséget kérni a pátkai lakosoktól, ha van a bányával kapcsolatos tárgyi emlékük, értékes
információjuk, ezek megismerését tegyék lehetővé számunkra, mert nagy segítség lenne a történet korhű
megírásához.
A bánya történetének feltárásában segítségemre van: Cserháti József bányamérnök, volt üzemvezető
„ JÓ SZERENCSÉT"

Írta: Varga Géza (2015)

8. oldal

PÁTKAI HÍREK

2015. március

PÁTKA ÉS A TERMÉSZET VII.

Ragadozó madaraink védelmében
A Habsburgok kétfejű sasától a honfoglaló magyarság turuljának mintát adó kerecsensólymon át az Amerikai
Egyesült Államok címermadaráig, a fehérfejű rétisasig sok példa van arra, hogy a ragadozómadarak szépsége,
ereje, vadsága megmozgatta az emberi képzeletet. Annál szörnyűbb és érthetetlenebb, hogy a természet rendjébe
évmilliókig tökéletesen beilleszkedő ragadozóknak miért kell mégis olyan mérhetetlenül sok üldözést elszenvedniük
az önző és ostoba ember részéről. A hírekben szinte havonta hallunk sasmérgezésekről, sokan máig sistergő
gyűlölettel ejtik ki a szájukon a „görbecsőrűek” kifejezést.
Pátka környékén az év során másfél tucatnyi ragadozómadár is a szemünk elé kerülhet, nagyon fontos ismernünk
jelentőségüket, természetben betöltött szerepüket és természetvédelmi értéküket. Elöljáróban annyit jegyzek meg,
hogy MAGYARORSZÁGON MINDEN RAGADOZÓMADÁR VÉDETT, így csak a fokozottan védett fajoknál említem
külön a védelmi szintet.
Hazánk leggyakoribb ragadozója az egerészölyv, a mezőgazdasági területek közé
ékelődő erdősávok, kisebb-nagyobb erdők jellegzetes madara, a falu környékén több
párban fészkel. Évtizedek óta ismert, hogy a súlyos károkat okozó mezei pocok
fogyasztása révén a gazdálkodó „szövetségese”. Ezért volt hihetetlen azt hallani, hogy
egy mezőgazdasághoz és természethez fikarcnyit sem értő politikus vadászhatóvá
szeretné tenni, ráfogva az apróvadállományban okozott kártételt. Túl azon a
lényegtelen mozzanaton, hogy a fenti személy ugyanekkor akarta vadászhatóvá tenni
a fürjet is (azaz maga apasztaná tovább az apróvadak szintjét), a vád nem igaz. A
mezőgazdasági területek apróvadjait a vegyszerezés és a búvóhelyek hiánya
fenyegeti, míg az egerészölyv étrendjét a rengeteg rágcsáló mellett kétéltűek, hüllők,
rovarok alkotják.
Nálunk csak télen figyelhető meg a gatyás ölyv, néhány példány évről évre a
Csákvári-réten tanyázik. Rokonához hasonlóan rágcsálókat eszik, észak-európai 1. A mezei pockok fogyasztása
otthonában sok lemminget elkap. Három fokozottan védett különleges étrendű révén segíti a gazdálkodót az
ragadozó is felbukkan a falu határában: a siklókra vadászó hatalmas kígyászölyv, egerészölyv.
illetve a főleg darazsakkal, vadméhekkel táplálkozó darázsölyv fészkel a környéken,
míg a halászsas csak átvonul. Utóbbi a halfogás mestere. A magasból figyeli a vizet, aztán zuhanni kezd. Az utolsó
pillanatban karmait előrenyújtja, úgy ragadja meg a halat. Magasra csap a víz, amikor szárnyai erőteljes
csapásaival kiemelkedik a vízből, karma között a fickándozó hallal. Ez a víztározó tavaszi életének olyan drámaian
szép pillanata, hogy valószínűleg a horgászok sem haragszanak a konkurenciára, ha egyszer tanúi voltak a
„kolléga” zsákmányszerzésének.
A madáretetők környékén, a téli verébgyülekezőknél (sűrű bokrok, örökzöldek), de akár a falu utcáin is gyakran
láthatunk karvalyt. A villámgyors, vakmerő vadászt csak a táplálék csábítja be telente a faluba, igazi otthona a
sűrű erdő, ahol rövid szárnyaival és hosszú farkával mesterien manőverezik a fatörzsek között. A madárbarátok
számára nem kellemes látvány, ha kedves kosztosaik, a cinkék, zöldikék, verebek közül valamelyik a karvaly
gyomrában végzi, pedig pont ez a természet könyörtelen célszerűsége: csak a legerősebb, leginkább életrevaló
példány „érdemli meg”, hogy túlélje a telet és szaporodhasson. A kevésbé vitális, vagy éppen elmélázó, óvatlan
madárkákat a karvaly „szelektálja ki”.
A karvaly közeli rokona a jóval testesebb héja. A Császár-víz mentén, a római gát alatti szurdokvölgyben
rendszeresen találkozom vele, pedig országosan igencsak megritkult; a hírek szerint ezt a szép madarat egy
betegség tizedeli. Tápláléka nagyon változatos, az ember gyűlöletét kiváltó néhány tétel (fácán, nyúl, házi galamb)
csak elenyésző szelete a több száz rovarból, madárból és emlősből álló étrendnek. Érdekességként említem, hogy
néha még baglyokat és ragadozómadarakat is elcsíp!
Csak nevében rokonai a héjának a rétihéják. A legismertebb közülük a barna rétihéja, a pátkai horgászok jó
ismerőse, hiszen a víztározón fészkel is. A sötétbarna tojó és a barnás-szürkés színű hím kora tavasztól késő őszig
felbukkan a környéken, lassú, imbolygó repülése alkalmat ad rá, hogy figyelje a felszínt: rágcsálókra,
madárfészkekre, kétéltűekre les. A mezőgazdasági területeken télen szép északi rokona, a kékes rétihéja látható,
míg a fokozottan védett hamvas rétihéja környékünkön csak átvonul.
Hegyes szárnyú, gyors madarak a sólymok. A szántóföldek szélén, gazos
árokpartokon, kisebb nádfoltokban gyülekező énekesmadarak közül
legkisebb tagjuk, a télen hozzánk érkező kis sólyom veszi ki a vámot. A
víztározó sirályai közül gyakran zsákmányol a fokozottan védett
vándorsólyom. A Vértes és a Zámolyi-medence nemzetközileg is elismert
értéke, hogy költ itt őseink turulmadara, a fokozottan védett
kerecsensólyom. A környékünkön gyakori a varjak, szarkák elhagyott
fészkeiben költő vörös vércse. Főleg mezei pockot zsákmányol, melyet a
levegőben egy helyben lebegve („szitálva”) vesz észre, majd villámgyorsan
lecsapva ejt el. A kabasólyom zömmel rovarokkal (szitakötőkkel,
szárnyashangyákkal) él, de ha összeszedi magát, akár a fecskéket vagy a
2. ...és a vörös vércse.
denevéreket is képes elcsípni.
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A ragadozók legfenségesebb tagjai a sasok, a hazai természetvédelem csaknem fél
évszázada küzd értük. Voltak évek, amikor a harc reménytelennek tűnt, még a
leggyakoribb sasfajok országos állománya sem haladta meg a tucatot. A sasok
természetes életrevalósága mellett a megalkuvást nem ismerő természetvédelmi
szakembereknek köszönhető, hogy ma Magyarországon nemcsak költ, hanem egyre
gyakoribb a rétisas és a parlagi sas. Fokozottan védett madarak, eszmei értékük
1.000.000 Ft. A rétisas fehér farkú, hatalmas szárnyú, vizekhez kötődő ragadozó,
felbukkanása a víztározó sirályai, vadlúdjai között nagy riadalmat kelt. A parlagi sas
jóval ritkább a falu határában. Legutóbb ősszel a Páskom fölött láttam egy keringő
öreg példányt.
Ez a két csodálatos madár az utóbbi években elszaporodó szándékos mérgezések fő
áldozata. Lehet, hogy a méreggel kezelt tetemeket más állat ellen helyezik ki, de ez nem változtat azon, hogy tettük
súlyos bűntény, mely ellen a rendőrség és a nemzeti parkok mellett immár a Nemzeti Nyomozóiroda is beveti
eszköztárát (speciális keresőkutyák, laborelemzések, stb.). Bízzunk benne, hogy néhány nyilvánosságot kapó
példás büntetés segít véget vetni ennek a nemzetközi jó hírünket veszélyeztető bűncselekmény-sorozatnak.
Régen az elpusztult jószágot a legelőn hagyták, hogy a dögevők eltakarítsák, manapság ilyen esetben a gazdálkodót
legalább öt hatóság jelentené fel. Ezzel is magyarázható, hogy a hazai sziklaszirtekről eltűntek fészkelőként a
keselyűk, már alkalmi felbukkanásuk is ritkaság. A környéken az utóbbi években kétszer is láttak fakó keselyűt.
Egyszer a Vértes déli része fölött repült át egy példány. Jóval izgalmasabb egy tíz évvel ezelőtti eset: ma már
elhagyott az a magyaralmási major, ahol akkoriban sertéseket tartottak. Az állatgondozók figyeltek fel a
hodálytetőn üldögélő két (!) hatalmas keselyűre, amiket le is fényképeztek. A hiteles bizonyíték csak hónapokkal
később került a szakemberek kezébe. Almáson járva el-elnézegetem a régi uradalmi épületet, utána mindig az égre
is felpillantok, nem keringenek –e ott ezek az idetévedt titokzatos madarak...
Kovács Gergely Károly
KÖNYVTÁRI HÍREK
Tisztelt Olvasók!
A könyvtáros betegsége miatt március hónapban az alábbi időpontokban tart nyitva a könyvtár.
Köszönöm megértésüket.
A Pátkai Községi Könyvtár nyitva tartása 2015. március hónapban:
március 2. hétfő 17-18:30
március 4.szerda 17-18:30
március 7.szombat 14-16
március 14. szombat 14-16
március 21. szombat 14-16

Helt Margit
könyyvtáros
Tel.: 06/30-4849-648

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK
A 2014. évi pátkai lovasnap rendezői ezúton szeretnék megköszönni a támogatóknak, hogy a rendezvény
megtartásához hozzájárultak:
Bolla Platt Kft., Buda Józsefné, Dobos Attila, Dobos Edina Pátkai Pántlika Táncegyüttes, Dr. Mráz János,
Dr. Zimmermann István, Füri József, Gyenei Lajosné, Kunstár Béla, Lázár Lívia, Luteránus Barnabásné,
Magyaródi József, Nagy Dániel, Nánási László, Polgár József, Ravasz Zsolt, Róth Tamás, Strohné Dénes Andrea,
Vadásztársaság, Varga Géza, Vértesaljai Horgászegyesület
A Pátkai Önkormányzat Köznevelési és Kultúrális Bizottság nevében szeretnénk megköszönni a 2014. december 6-i
falu Mikulása támogatását az alábbi személyeknek: Csató Gyula úrnak, mint Mikulásnak, Gyene Lajosnak a
hintóért és a fogatért, amivel szállította falunkban a Mikulást. Továbbá azoknak a személyeknek, akik ajándékokkal
támogatták a Mikulás ajándékcsomagjait.
Továbbá az Adventi piac létrejöttét, szervezését, támogatását a falu lakosainak.
A falu karácsonyfájának odaajándékozását Vörös Gábornak. A Mindenki Karácsonyfájának odaajándékozását
Hajnáczkiné Editnek. A karácsonyi Betlehem építését, díszítését az önkormányzat dolgozóinak és Kovács Istvánnak.
A Mindenki Karácsonyára való adakozást, az önzetlen támogatást azoknak, akik dobozokba ajándékokat
adományoztak a falu lakosainak, az ünnepségen fellépő személyeknek, csoportoknak és a nyugdíjas klubnak a
részvételét a rendezvényen.
A Február 21-én megrendezett falu farsangon való részvételt és támogatást szeretném megköszönni a Pátkai Piac
Szövetkezetnek és a nyugdíjasklub azon tagjainak, akik segítségével meg tudtuk hívni a farsangunkra a
Székesfehérvári Nőszirom énekkart, akik színvonalas műsort adtak.
A Pátkai Fánksütő verseny létrejöttének támogatását megköszönném Góger Tamásnak és családjának.
A falu lakosainak a rendezvényeken nyújtott segítségükre továbbra is számít az önkormányzat. Köszönjük szépen!
2015. Február 28.
Varga Géza
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KÉPVISELŐI CIKK
A falvak megújítása nem egyszerűen renoválást, virágosítást jelent. Bár egy kis település szépítése segít abban,
hogy az itt élők közérzete javuljon, a megújulásnak, a jobb életminőség érzetének valójában ennél több kell.
Egyedülállóvá, különlegessé, élhetővé, szerethetővé kell tenni Pátkát is. Azért, hogy az itt élők szeressenek munka
után hazajönni, a hétvégéket itthon, egy közösség tagjaiként eltölteni. Ez az összetartó erő, a közösség ereje
sokrétű, ami szükséges ahhoz, hogy a fiatalok ne vándoroljanak el a nagyvárosokba. A hagyományokat megőrizve,
mégis újabb értékeket teremtve, a fejlődés útjára kell lépni. S ebben segítenek a közösségi terek, melyek
infrastrukturális fejlesztése elengedhetetlen. Egy új vendéglátóegység a közösségi élet színtere lehet, otthont adhat
a helyi rendezvényeknek, itthon marasztalja a szórakozni vágyó fiatalokat, helyet ad a megpihenni vágyó, ám
magányos idős embereknek, s a közösség tagjainak, akik társaságot keresnek.
Az új vendéglátóegységek, megújuló, erősödő vállalkozások újabb beruházásokat csábíthatnak a településre,
mindemellett nőhet a munkahelyek száma, s ezáltal javulhat az életminősége a pátkaiaknak. Ráadásul növelheti a
falun élők identitását, vonzódását a vidéki közösségi élethez, előkészítheti az utat egy önálló, megújult
falukultúrához. A vidék megújulásával a falusi élet is jobb, gazdagabb, színesebb lehet.
A falusi vendéglátás egyben a családi, baráti kapcsolatok ápolását is szolgálja. Különleges szerepet ad a vendégnek
és vendéglátónak is. Jó a közösségnek, hiszen mind több embert vonz, így fejlődhet a turizmus, sokan
megismerhetik ezt a kedvező fekvésű, szép települést. Csökken a munkanélküliek száma, s nőhet a gazdálkodóké.
A falu szépülése, fejlődése így marasztalja a helyi fiatalokat, s ide csábítja a horgászni, lovagolni vágyókat, s
azokat, akik a helyi, házi termékeket kedvelik. Így a minőségi falusi vendéglátás nem csak a turistákat vonzza, de
helyben tartja a lakosságot is.
A vendéglátóegységekkel, vállalkozásokkal együtt fejlődik a falu egésze, esélyt kapnak a helyiek egy jobb, élhetőbb
életre. Esélyt arra, hogy erősítsék a közösség erejét, összetartozását. Együtt szépüljenek, fejlődjenek, s teremtsenek
újabb értékeket. Így a helyiek maguk adhatnak garanciát a fejlődés által hozott minőségre, melyre büszkék
lehetnek.
Góger Tamás
OLVASÓI LEVELEK
Teszik a dolgukat!
Az idei év, a tél, furcsán indult. Változó, hol hideg, de főként enyhe időt hozott a január. Ahogy kell, jött is az
influenza. Rengeteg beteg az orvosnál, főként hétfőn, sorok a patikában.
És persze hiányzások az oviból, iskolából, munkahelyről. Persze a mi családunkat sem kerülte el a járvány. Így
ücsörgés az orvosnál stb. Tehát volt idő bőven gondolkodni, közben küzdeni a lázzal. Töprengeni azon, hogy a
rendelőben a doktor úr és segítői mennyire türelmesek, kedvesek, megértőek... Miközben volt olyan nap, hogy
hetvennél több beteget láttak el. Persze itt már nincs rendelési idő. Itt még délben is van beteg. Mindannyian
mások vagyunk, a nyavalyáink is másképp jelentkeznek. Ki türelmesebb, ki nem. Más a gyermek, a felnőtt, és
persze az idős is. Szóval ahányan, annyifélék vagyunk. De ők nem lehetnek csak „orvoslók”.
Nem könnyű dolog, hiszen ők is csak emberek, fáradnak, de nincs megállás, ez valóban egy hivatás. Biztos van,
aki úgy gondolja ez a természetes. Bizony nem az! Mert itt nem vasat forgácsolnak, hanem embereket, érző
embereket kell gyógyítani. Türelemmel, empátiával.
Szerencsénk is van, hogy ilyen régóta itt van doktorunk, hiszen mindannyiunkat ismer, kezelt. Gondolni sem jó
arra, hogy egyszer tényleg nyugdíjba megy, pedig az neki is jár. Ma orvost találni, hát nem kis feladat. A hölgyekről
csak annyit: mindig kedvesen, mosolygósan teszik a dolgukat, s néha még azt is, ami már azon felül van. Ami
olykor már több mint a munkájuk.
Szóval szerencse, hogy ilyen egészségügyi „csapatunk” van! Köszönet érte, és mit is írhatnék még? Jó egészséget
nekik!
Hollósi Dezső

FELHÍVÁSOK, HIRDETÉSEK
Álláshirdetés!
Pátkán az Ivánka Kávézó és Falatozó felvételt hirdet, helyi
1 fő 8 órás kiszolgáló - pultos és
1 fő 4 órás konyhai kisegítő /lehet nyugdíjas vagy nyugdíj közeli/
munkakörben.
Vendéglátói végzettség és tapasztalat előnyt jelent.
Egészségügyi kiskönyv megléte szükséges. Várható kezdés április 1-től.
Önéletrajzukat küldhetik a trafikpatka@gmail.com e-mail címre illetve
személyesen a Trafikban is leadhatják.
Lázár Lívia
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RECEPTSAROK
Továbbra is várjuk kedvenceiket a patkaihirek@gmail.com címre vagy személyesen a Hivatalba.
Medvehagyma leves

Tojásgomba (töltött tojás)

Hozzávalók:
• 2 csomag medvehagyma (így kapható)
• 2 db közepes burgonya
• 1 fej közepes vöröshagyma
• 2 – 4 gerezd fokhagyma
• 1 evőkanál zsír
• 2 dl főzőtejszín
• 1 liter húslé, húsleves
• 2 közepes szelet fehér kenyér
• só, bors.
•
Elkészítés:
A medvehagyma levelekről vágd le a szárakat. Mosd meg
és aprítsd fel kézzel vagy géppel. A burgonyát hámozd
meg, vágd fel darabokra és kevés vízben tedd fel főni. A
hagymát vágd fel apróra. A fokhagymát vágd fel, sóval
dörzsöld szét, vagy fokhagymaprésben zúzd szét. A
kenyeret megpirítod és kockákra vágod. A hagymát a
zsíron megpárolod, kicsit (világos színűre) lepirítod.
Rádobod a medvehagymát, kevés vizet teszel alája és
tovább párolod, míg összeesik. Leveszed a tűzhelyről,
hozzáadod a fokhagymát, kevés vizet és mixerrel péppé
töröd. A megfőtt burgonyát széttöröd, a péphez adod,
tovább mixeled addig, míg homogén lesz. Szükség szerint
megsózod és borsozod, majd felengeded a hűslevessel.
Hozzáteszed a burgonya főzővizét is. Összeforralod, utána
belekevered a tejszínt és kész a leves.

Hozzávalók:









5 db paradicsom
10 db tojás
20 dkg tejszínes sajtkrém
5 dkg vaj
2 teáskanál mustár
só
őrölt bors
majonéz

Elkészítés:
A
tojásokat
keményre
főzzük,
majd
mindkét
végéből levágunk egy-egy
darabot. A sárgáját óvatosan
kiszedjük,
majd
a
sajtkrémmel, a vajjal, a
mustárral és a fűszerekkel
jól elkeverjük. Ezt követően
óvatosan
visszatöltjük
a
tojásfehérjébe.
A paradicsomokat kettévágjuk, magjukat kiszedjük,
és a tojások tetejére helyezzük. Majonézzel pöttyöket
rajzolunk rá, és tálalásig hűtőbe tesszük.
Gerencsér Attila

HORGÁSZEGYESÜLETI HÍREK
-

-

-

-

-

-

A Vértesaljai Horgász Egyesület március 7-én tartotta éves beszámoló közgyűlését, ahol tájékoztató hangzott el
az elmúlt évben végzett tevékenységről. Megvitatásra, majd elfogadásra került a gazdálkodásra vonatkozó
beszámoló és a 2015 évi költségvetés. Az utóbbi évek folyamatos taglétszám csökkenését sikerült megállítani,
ill. kedvezően befolyásolni azzal a kezdeményezéssel, miszerint az elmúlt évben nem kellett belépési díjat fizetni.
Így az előző évi 174 fővel szemben, még nőtt is taglétszámunk, 178 fő volt év végén. Ez azért is elismerésre
méltó, mert ezt megelőzően, 2013-ban 18 fővel csökkent létszámunk.
Egy törvényi kötelezettségnek eleget téve, módosításra került a horgász egyesület Alapszabálya is, a
2014. március 15-én hatályba lépett új Ptk.-val kellett összhangba hozni. A módosítás főként a szervezeti
működésre vonatkozó és a Ptk. által újonnan megkövetelt részletszabályok rögzítésében, egyes fejezetek
részletes kibontásában jelentkezett, de alapjában véve nem érintette az egyesület eredeti célját, feladatait,
szerveit, a tisztségviselők körét és hatáskörüket. Mivel a következő évben tisztújító közgyűlés lesz, jelölést
előkészítő bizottságot is választott a közgyűlés.
A HOFESZ elkészítette ez évi versenynaptárát, mely szerint több, nyílt, nevezéses horgászverseny is lesz a
Pátkai- víztározón, melyek a következők:
 Április 09.-12.:
Pátkai harcsafogó verseny
 Június 25.-28.:
HOFESZ Pontyfogó Kupa
 Július 25.:
Pátka Kupa
 Szeptember 26-27.:
HOFESZ Csónakos Pergető Kupa
Egyesületünk április 25-én, szombaton tartja hagyományos egyesületi horgász versenyét, a halőrháznál (volt
Ho-Hó Büfé) lévő partszakaszon. A nevezési díj 1500Ft. A sorsolás 7 órakor lesz, a verseny 9 órától 13 óráig
tart, horgászni egy bottal, botonként egy horoggal lehet. Ezen kizárólag egyesületünk tagjai vehetnek részt.
Április 18-án lesz a Pátkai-víztározón a Környezetvédelmi Nap, ennek ideje alatt, 7 órától 12 óráig Tilos a
horgászat! Gyülekezés a halőrháznál lesz.
Április 14-én már harmadik alkalommal rendezi meg Székesfehérváron a HOFESZ a Fehérvári Halünnepet. Az
eddigi két rendezvény sikere igazolta annak létjogosultságát. Kiváló családi program lehet horgászoknak, nem
horgászoknak egyaránt.
Végre beköszöntött a tavasz, melyet sokan vártunk már. Az elmúlt év végi és az ez évben várható halasítás jó
fogási lehetőséget biztosít majd. Ezt igazolják a tél végi, kora tavaszi jó fogások is. Víz is van bőven, jó így látni a
tározót. Most már csak időt kell szakítani a horgászatra.
Görbüljön a bot!

Pátka, 2015. március
Hedlicska Károly
VHE elnöke
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BÁRÓ IVÁNKA GÉZA HELY ÉS AGRÁRTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYES HÁZ

Európai uniós program segítségével Leader támogatásból épül Pátka község
központjában a Belmajor egyik megmaradt, düledező épületéből a helyi gyűjteményes ház.
Ezzel a mondattal kezdtem beszámolóm az építkezés alakulásáról, de érdekesebbnek gondoltam néhány
izgalmas részlet megosztani az olvasóval, melyekkel a munka során találkoztunk.
Mint minden felújítás, ez is egy alapos bontással kezdődött, s a
bontási munka mindig izgalmakat rejt egy öreg épületnél. A
padláson találtunk régi üvegeket, köztük egy szódás üveget.
Emlékszik még valaki Szabó János szikvízüzemére? Esetleg van
valakinek otthon fényképe is róla?
A bontások során feltárult a ház eredeti pórfödéme. A kalapácsok
hatására vált újra láthatóvá két befalazott ablak, és két hatalmas
gerenda, mely a nyitott konyha boltíves födémét tartotta. Az egyik
egy tűz alkalmával korábban megsérülhetett, így sajnos attól meg
kellett válnunk, de a másik rendületlenül tartja magát emléket
állítva az elmúlt két évszázadnak. A kúria körül lévő épületek az
1810-es években készültek, köztük vélhetően a gyűjteményes ház
is, mely a II. katonai felmérés térképén már felfedezhető.
A Fejér Megyei Levéltárban Pátka településről szóló iratok kutatása
közben előkerült a ház korábbi lakójának a Pátkai Földosztó
Bizottsághoz írott kérelme melyben kérte, hogy részére adják a
korábban az Ivánka birtokhoz tartozó épületet, ahol, mint gépész szolgált.
Az látszik, hogy már önmagában a ház is értéke
történelmünknek, ezért is tartozom köszönettel mindazoknak,
akik segítették a kivitelezést Márkosi Zoltánnak, Nagy
Ferencnének, Burghardt Józsefnek, a Pátkai Piac szövetkezetnek,
és Ifj. Nánási Lászlónak. Lassan elkészül az épület, remélem
azonban, hogy nem marad üresen sokáig, és meg tudjuk tölteni
mindazzal a gazdag múlttal, mely itt bújik meg körülöttünk.
Alig kezdtük el a gyűjtést, már voltak, akik első hívó szóra jöttek
felajánlásaikkal, melyeket szeretnék ezúton is megköszönni.
Köszönet illeti Császár Lajos bácsit, Hedlicska Károlyt, Zaka
Lászlónét, Horváth Lászlót, és Papp Tibornét a felajánlásokért, és külön szeretném megköszönni, a gyűjtő munkát
Varga Gézának, és a kifejezetten lelkes, a helytörténetért elkötelezett kollégáimnak, Fazekas Béláné Csapó
Rózsának, Ravasz Zsoltné Rabi Dórának, s a helytörténethez gyűjtéshez ismereteivel hozzájáruló Jádi Árpádnak.
Nekik köszönhetően elmondható, hogy a gyűjteményes ház legrégebbi a településen előkerült darabja már elmúlt
1500 éves, ezzel is bizonyítva településünk igen gazdag, hosszú történetét.
Természetesen minden tárgyi adomány az adományozó személyének megjelölésével kerül gyűjtésre és kiállításra,
így kérem Önöket, ha van olyan örökség, melyet szeretnének megjeleníteni, keressék kollégáinkat, és vegyék fel
velünk a kapcsolatot.
Kérek mindenkit járjon nyitott szemmel, hiszen az értékek ott hevernek körülöttünk, került már be a
gyűjteménybe faragott kő, emberalakot ábrázoló szobortorzó, II. világháborús katonai rohamsisak,
töltényhüvelyek, melyek kinti munkák során véletlenül kerültek szemünk elé. És akár másoknak szemét is lehet
az, ami történelmi érték. Egy törött szélű korsó, egy kicsit rozsdás villa, egy szúette kinti szerszám, régi szekér a
padláson, egy cselédkönyv a frissen megvásárolt parasztházban.
Lássuk, kitől érkezik a legrégebbi, vagy a legszebb, vagy a legszemélyesebb tárgy! Esetleg előkerülnek-e a régi
hivatali kellékek, írógép, régi községi pecsét, egy irón, esetleg tintatartó.
Nagy Dániel
Bíztatok mindenkit! Kincskeresésre fel!
polgármester
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