PÁTKAI
HÍREK
Pátkai Hírek XXV. évf. 3. szám

2015. október

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA
Tartalom
Önkormányzati hírek –
Új programok küszöbén ........ 2. oldal
Önkormányzati testületi ülések
rendeletei és határozatai ....... 4. oldal
Polgárőr hírek....................... 5. oldal
Önkormányzati beszámoló .... 5. oldal
A Pátkai Csemetekert Óvoda hírei
............................................ 6. oldal
Daloló sorok - ...................... 6. oldal
A Gárdonyi Géza Nyugdíjasklub
hírei ..................................... 7. oldal
A római katolikus plébánia hírei
............................................ 7. oldal
A Pátkai pántlika Táncegyesület
hírei ..................................... 8. oldal
Pátka és a természet IX. Vadvízország a kertek alatt –
a „Kis-tó” ............................. 9. oldal
Pátkai történelme - A PákozdSukoró-Pátkai csata ........... 10. oldal
Olvasói levél – A falunkról... 12. oldal
Képviselői fogadóóra ........... 12. oldal
JCB kotró-rakodó gép bérleti
díja..................................... 12. oldal
Sportköri hírek ................... 13. oldal
Fogathajtó verseny –
köszönetnyilvánítás ............ 13. oldal
Sütiverseny kiírása ............. 13. oldal
TSZ dokumentáció és tárgyi
emlékgyűjtési felhívás ......... 14. oldal
Ivánka kávézó hirdetés ....... 14. oldal
Receptsarok ....................... 15. oldal
Horgászegyesületi hírek
.......................................... 15. oldal
Osztálytalálkozó tudósítás - 60 éves
általános iskolai találkozó emlékére
.......................................... 16. oldal

2. oldal

PÁTKAI HÍREK

2015. október

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Új programok küszöbén
2015-ben véget ér a 2007-2014-ig tartó európai uniós ciklus. A településünknél is zajlanak a ciklus lezárásához
tartozó folyamatok. A program végén érdemes számot vetni arról, milyen sikerrel vettünk részt azokban, és mire
számíthatunk a jövőben.
A SAPARD, majd az AVOP programokat követve megjelent 2007-től egy olyan vidékfejlesztési keret, mely nagy
mennyiségű forrás elosztást tett lehetővé két pilléren állva. A fejlesztési programokat a LEADER akciócsoportok
adták, míg a szakmai elbírálás, majd visszaellenőrzés munkáját a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. Ennek
a programnak a segítségével településünkre érkezett 100 millió forint nagyságrendű támogatás, és még mielőtt
valaki feltenné a kérdést, hogy hová került ez a közel 100 millió forint, álljon itt egy rövid lista:
Fejlesztő

Fejlesztés

Forrás

Pátka Község Önkormányzata

Báró Ivánka Géza Hely és
Agrártörténeti Gyűjteményes Ház

EMVA IV. tengely LEADER forrás

Pátka Község Önkormányzata

Játék és Pihenés (játszótér, park)

EMVA III. tengely Falumegújítás

Pátka Község Önkormányzata

Azért, hogy nézhető legyen a táj
körülöttünk (markoló, pótkocsi,
rézsűkasza)

EMVA IV. tengely LEADER forrás

Pátka Község Önkormányzata

Kisbusz beszerzése (Fiat Ducato)

EMVA III. tengely Vidéki
alapszolgáltatások fejlesztése

Pátka Községi Polgárőrség

Gépjármű beszerzés (SUZUKI SX4
S-cross)

EMVA III. tengely Vidéki
alapszolgáltatások fejlesztése

Diák és Ifjúsági Sport Egyesület

Gárdonyi Géza Szabadtéri
Teátrum

EMVA IV. tengely LEADER forrás

Diák és Ifjúsági Sport Egyesület

Szabadtéri Teátrum Rendezvény
Központja

EMVA IV. tengely LEADER forrás

Pátkai Római Katolikus
Egyházközség

Nepomuki Szent János szobor
restaurálása és a környezetének
rendezése

EMVA III. tengely Falumegújítás

Pátkai Római Katolikus
Egyházközség

Eszközbeszerzés (légvár, és a
Katolikus közösségi ház eszközei)

EMVA IV. tengely LEADER forrás

Pátkai Református Egyházközség

Templom felújítás, torony csere

EMVA III. tengely Vidéki örökség
megőrzése

Pátkai Református Egyházközség

Református iskola épület
felújítása

EMVA III. tengely Falumegújítás

Pátkai Református Egyházközség

Református parókia felújítása

EMVA III. tengely Vidéki örökség
megőrzése

Pátkai Református Egyházközség

Codex Pátka könyv

EMVA IV. tengely LEADER forrás

Róth Szabolcs

Horgász Turisztika (Róth-tó
vendégházak és a központi épület
kialakítása)

EMVAIII. tengely Turisztikai
tevékenységek ösztönzése

A fenti összeállítást olvasva egyáltalán nincs oka szégyenkezni a településünknek, hiszen széles körben
valósulhattak meg a településen működő egyházi, civil, önkormányzati és vállalkozói programok. Az új időszaknak
ugyanilyen reményekkel indulunk neki, bár sajnálatos módon a korábbi vidékfejlesztési forráskezelési rendszer
átalakul. Az átalakulás legfontosabb része, hogy míg korábban a fejlesztési forrásallokáció a településeken működő
különböző szférák (önkormányzati, civil, vállalkozó) bevonásával készült programokon nyugodott, és több
programnál az elosztás folyamatában is részt vett közvetlenül a közösség, addig a jelenlegi struktúra szerint a
folyamat jelentős része közösségi szintről politikai szintre kerül azzal, hogy a megyei önkormányzatok látják el a
tervezési és végrehajtási feladatokat. Így azt már látjuk, hogy a közösségi programokban maradt töredék forrás
összeg a biztosan megvalósuló fejlesztésekkel szolgálja majd a települést, csak értelmes programokkal kell
feltölteni. A megyei önkormányzatok által végzett forráselosztás azonban még ismeretlen számunkra, így annak
eredményességét előre nem lehet megmondani. Sajnálatos továbbá az a tény, hogy a mi település méretünkre
szánt vidékfejlesztési források aránya is csökken a következő években. És csökken a közösségek által lehívható
források összege is, hiszen a kormányzati szándék és az EU szándék szerint növekedik a vállalkozások számára
biztosítandó fejlesztési források összege a teljes forráskeretben.
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A képviselő testületben is megkezdődött az egyeztetés arról, hogy a jövőben milyen támogatásokra nyújtson be
pályázatot az Önkormányzat. Néhány dolog már körvonalazódik az egyeztetések nyomán:
-

Meg kell erősíteni a civil szervezetek működését, hiszen számtalan feladatot velük közösen hatékonyabban
oldhat meg az Önkormányzat. (civil szervezet bruttó 100%-os támogatása összehasonlítva az
Önkormányzat nettó 100%-os támogatásával)

-

Ehhez szükséges egy világos feladatmegosztási stratégia.

-

Olyan beruházásokat kell találnunk, melyek hosszú távon csökkentik az Önkormányzat kiadási oldalát és
bevételeket teremtenek. (energetikai korszerűsítés, napelem, geotermikus hő hasznosítás stb.)

-

Erősíteni kell azt a szabályozási környezetet, mely a helyi vállalkozók, a lakosság és az önkormányzat
fejlesztéseit szabályozza. (rendezési terv, fejlesztési tervek, stratégiák stb.)

Folyik annak megvitatása is képviselő-testületi szinten, hogy mely stratégiát követve haladjon tovább a
településünk. Minden megjelenő és elhozható forrásra adjunk be támogatást, mivel egy lehetőség ha egyszer
elúszik többé nem jön vissza, vagy kiemelve a közösség legfontosabb problémáit, csak azokra fókuszálva keressük
megoldásainkat. Egy biztos, mindent meg fogunk tenni azért, hogy a változó környezet ellenére is a lehető legtöbb
fejlesztési program valósuljon meg településünkön.
De szükség lesz a civil szféra, a lakosság közösségformáló szemléletére is. Aktív részvételt várunk a lakosságtól
olyan programok megvalósulásához, mint pl. a Szent István szobor elkészíttetése. Az ehhez szükséges 2,5 millió Ft
hatalmas összeg, de ha elosztanánk ezt az összeget a családok számával, két év alatt elő tudnánk teremteni az
ehhez szükséges összeget. Továbbra is kérnénk az aktív részvételt a Művelődési házunk felújításához,
szemétszedési programokra, temető tisztításhoz, a környezetünk rendezéséhez, gondolva itt a saját ingatlan előtti
járdaszakasz és az árok átereszeinek tisztításához. Az új önkormányzati törvény (Mötv) is ezt az irányt vetíti elő: „A
helyi közösség tagjai a helyi önkormányzás alanyaként kötelesek öngondoskodással enyhíteni a közösségre háruló
terheket, képességeik és lehetőségeik szerint hozzájárulni a közösségi feladatok ellátásához.” Ez legyen akár egyegy tégla a művelődési házba, egy órányi enyhe fizikai munka a szabad levegőn, a lényeg, hogy jó szívvel
adakozzunk településünknek és akkor sok mindent elérhetünk.
Nagy Dániel
polgármester

Tisztelt Pátkai Lakosok!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy 2015. szeptember 1-jétől a sportpálya újra, korlátlanul a
sportolni vágyó felnőttek és gyermekek rendelkezésére áll. Felhívjuk szíves figyelmüket a
pálya rendeltetésszerű használatára, a sportszerű és kulturált viselkedésre. Kérjük ezeket a
viselkedési normákat értessék meg gyermekeikkel is. Kérjük, olvassák el a pálya használatára
vonatkozó házirendet.
A pályát térfigyelő kamera ellenőrzi. A szándékos károkozókkal szemben a törvényi
lehetőségek keretein belül eljárunk, kiskorúak esetén a szülőkkel szemben érvényesítjük
kártérítési igényünket. Bízunk benne, hogy erre soha nem kerül sor.
Kívánunk Önöknek kellemes időtöltést, jó sportolást!
Pátka község önkormányzata

FELHÍVÁS
Kedves pátkai lakosok és civil szervezetek!
Pátka Község Önkormányzata pályázatot nyert a helyi könyvtár bútorzatának
cseréjére a pályázat szellemében az Önkormányzat vállalta, hogy a tulajdonában lévő
közösségi teret felújítja.
A pályázat szellemében elegendő lenne egy kisebb termet felújítanunk, de azzal a
kezdeményezéssel élnék, hogy civil összefogás segítségével, hajtsunk végre egy
merész vállalkozást és cseréljük ki a Művelődési ház padlóját és lambériáját.
A felújításnál szeretnénk a leromlott állapotú lambéria helyett egy látszó tégla
burkolatot készíteni. Nagy öröm lenne számunkra, ha minden pátkai családtól
kaphatnánk hozzá annyi egész bontott kisméretű téglát ahány fő a háztartásban
lakik.
Kérek ezért minden jóérzésű, segíteni akaró civilszervezetet, lakost, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez!
Nagy Dániel
polgármester
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Pátka Község Önkormányzata 2015. július 1- és 2015. szeptember 30. közötti időszakban történt testületi
ülések rendeleteiről és határozatairól
13./2015.(VIII.28.)
önkormányzati
rendelet
az
ebrendészeti hozzájárulásról
Pátka
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete Pátka Község
Önkormányzata
közigazgatási
területén tartott ebek tulajdonosaira
ebrendészeti hozzájárulást nem
állapított meg.
105./2015.(VIII.27.)
önkormányzati határozat
Pátka Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a megemelkedett
gyermeklétszámra
tekintettel
engedélyezte a maximális létszám
(50 fő) 20%-kal történő túllépését a
2015/2016-as nevelési évben a 2
óvodai csoportra vonatkozóan.
110./2015.(VIII.27.)
önkormányzati határozat
Pátka
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a Pátka Községi
Polgárőrség részére 100.000 Ft
támogatást szavazott meg.
114./2015.(VIII.27.)
önkormányzati határozat
Pátka
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy Pátka község közigazgatási
területén keletkező állati eredetű
hulladékok
elszállítására
és
ártalmatlanítására
az
ATEV
Fehérjefeldolgozó Zrt-t bízza meg.
118./2015.(VIII.27.)
önkormányzati határozat
Pátka Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadta
a
focipálya házirendjét a pátkai
lakosok focipályán való sportolási
lehetősége érdekében. A házirend
megtekinthető a hirdetőtáblákon és
a focipálya mellett.
119./2015.(VIII.27.)
önkormányzati határozat
Pátka Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete a Pátka Sportkör
támogatási
kérelmét
elnyert
pályázata
önrészéhez
nem
támogatta.
Pátka Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
tagjai
a
lakosokkal történő beszélgetések
alapján az útjavításokra, Ravatalozó
rendbetételére, Művelődési Ház,
Óvoda
épületének
felújítására
fordítanák elsődlegesen a le nem
kötött forrásokat.
121./2015.(IX.23.)
önkormányzati határozat
A lakosság részéről megkeresés
érkezett, hogy lehetőség szerint a
buszmegállókban
járdasziget
kiépítésére
kerüljön
sor
a
mozgáskorlátozottak, idősek buszra
való felszállásának megkönnyítése
érdekében.
Pátka
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
probléma
megoldása érdekében megkezdte a
tárgyalásokat a Magyar Közút
Nonprofit Zrt-vel és a Középnyugatmagyarországi Közlekedési Központ
Zrt-vel.
16./2015. (IX.30.) önkormányzati
rendelet
a
szociális
tűzifa
támogatás helyi szabályairól
Pátka
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
elfogadta
a
szociális tűzifa támogatás helyi
szabályairól szóló önkormányzati
rendeletét, ami 2015. november 1.
napjával lép hatályba.
125./2015.(IX.23.)
önkormányzati határozat
Pátka
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete szociális célú
tüzelőanyag
vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatásra
(68 erdei m3 keménylombos tűzifa
igénylésére) pályázatot nyújtott be.
A pályázatot befogadták, de
döntés még nem született róla.

A döntés várható
november eleje.

ideje

2015.

126./2015.(IX.23.)
önkormányzati határozat
Pátka
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete csatlakozott a
hátrányos
szociális
helyzetű
felsőoktatási
hallgatók,
illetőleg
felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok támogatására létrehozott
Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer
2016.
évi
pályázati
fordulójához.
Ezzel
kapcsolatban a pályázatokat kiírta
Pátka Község Önkormányzata, mely
a www.patka.hu honlapon és a
Hivatal hirdetőtábláján olvasható.
128./2015.(IX.23.)
önkormányzati határozat
Pátka
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete döntést hozott a
pályázaton megnyert JCB kotrórakodó gép bérleti díjáról, ami a
következő:
Pátka Község lakossága részére:
nettó 6.600 Ft + 27% áfa
/üzemóra
Térség Önkormányzatai részére:
nettó 7.000 Ft + 27% áfa /üzemóra
+ nettó 5.000 Ft + 27% áfa kiszállás
Vállalkozói szféra részére:
nettó 8.000 Ft + 27% áfa /üzemóra
+ nettó 5.000 Ft + 27% áfa kiszállás
132./2015.(IX.23.)
önkormányzati határozat
Pátka
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete döntött arról,
hogy pályázati anyagokat készít elő
az
energiahatékonyság
és
a
megújuló-energiaforrás
használat
fokozása,
valamint
az
önkormányzatok által vezérelt helyi
közcélú
energiaellátás
megvalósítása megújuló energiaforrások
felhasználásával
című
TOP-os megjelenő pályázatokhoz.

POLGÁRŐR HÍREK
Szeptember utolsó hétvégéjére, a Megyei Polgárőr találkozóra kaptunk meghívást. Az
eseményen 12-13 fővel részt vettünk elnökünkkel együtt. Erre a rendezvényre az országos
vezetők is meghívást kaptak.
Főzőverseny, kötélhúzás, egész napos színpadi előadások és táncosok szórakoztatták az
összegyűlteket.
Polgárőr elnökünk, Gelencsér László elnöki dicséretben részesült az eddigi munkájáért.
Gratulálunk és örülünk, hogy ilyen vezetőnk van! Jó egészséget kívánunk a további
munkájához.
Mi a főzőversenyre neveztünk, ahol pusztapörköltet főztünk. Horváth Ági és Nagyné Nelli
vezetésével első helyen végeztünk, de a fiúk is aktívan kivették a részüket a munkából. Nagyon
örültünk a helyezésnek, a hideg ellenére egy nagyon jó nap volt. Köszönet mindenkinek!
Előző nap egy ifjú polgárőrt avattunk, Píber Patríciát, de rajta kívül van még egy fiatal tagunk - Majer Dominik.
Szeretnénk köszönetet mondani minden pátkai lakosnak, akik adójuk 1 %-val támogatták a Polgárőrség egész évi
munkáját, számítunk rájuk jövőre is.
Köszönettel a Polgárőrség nevében: Nagyné Nelli
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ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ
Az elmúlt két és fél hónapban a Pátka Község Önkormányzata és a Köznevelési és Kulturális Bizottsága
által rendezett és támogatott rendezvényekről
Július 25-én ismételten megrendezésre került a "C " kategóriás fogathajtó verseny, ami a nagy hőség ellenére
sikeresen és zökkenőmentesen zajlott le. A program részeként szervezett hagyományos főzőverseny szintén nagy
érdeklődésre tartott számot. Köszönöm Vágó Árpádnak a jó szervezést!
A fogathajtó versennyel egy időben, délben kezdődött a versenypálya melletti területen az első Pátkai Paraszt
Olimpia. Nagy versengés folyt az induló csapatok között a következő versenyszámokban: kerékgörgetés, burgonya
célba dobás, asszonytalicskázás, morzsolás, bálahordás, kocsihúzás, petrencerúd kitartás.
Az eredmények:
I. hely: ifj. Bognár Ferenc, Bognárné Oláh Barbara, Varga Imre.
II. hely: Góger Tamás, Varga Géza, Brajnovics Zoé.
III. hely: Vágó Árpád, Bolla Ferenc, Bisztrovics Zita
Az Olimpiát támogatták: Zaka Béla, Bódogh Annamária, Kovács István, Dobi Bt., Varga Beáta, Albrecht Attila,
Pobrányi Zoltán, Vastag Zoltán, Mészáros Sándorné, Jakab János. Köszönjük a támogatást!
Az augusztus 20-ai ünnepség lebonyolítását az esőzés nehezítette. Így a Római Katolikus templom előtti térre
tervezett programok egy részét a templomban tekinthették meg a jelenlévők. A szentmise után ünnepi beszédet
mondott Nagy Dániel Ferenc polgármester úr, majd a kenyérszentelésen mindkét egyházunk vezetője részt vett és
imát mondott. A templom előtt a Pátkai Pántlika Táncegyesület tagjai mutatták be kis műsorukat, valamint
minden résztvevőt új kenyérrel és borral fogadtak a szervezők.
A rendezvényt támogatta: Buda József, Jakab János, Pobrányi Zoltán, Vargáné Gabi.
Ugyanezen a délutánon jubileumi focimérkőzés keretében a magyar orvosválogatott és a Pátkai Öregfiúk mérkőztek
meg egymással. A mérkőzés létrehozásában nagy szerepet vállalt Csorna János, az önkormányzat anyagi
támogatást nyújtott. Szép délután volt. Köszönet a szervezőknek!
Augusztus 29-én került megrendezésre a X. Rózsafesztivál. Valódi programkavalkád várta egész nap az
érdeklődőket. Délelőtt volt túra az Ivánka kereszthez a Fehérvári huszárokkal karöltve, megkoszorúztuk az első
világháborúban elesett báró Ivánka László emlékművét. Megemlékezett a keresztnél Nagy Dániel Ferenc
Polgármester.
A délutáni programot hagyományosan az Új Nemzedékek fájánál az újszülött gyermekek köszöntése nyitotta meg.
Az emlékhelynél 29 gyermeket ünnepeltünk, az új névtáblát Nagy Dániel Ferenc polgármester úr avatta fel.
A Hagyományos Pátkai lecsófőző versenyen kilenc csapat tagjai aprították a hozzávalókat, fűszereztek, forgatták
a fakanalat. Az első helyezést a „Koko” Családja csapat érte el.
Ugyanezen a napon, az első alkalommal rendezett Pátkai Erős Ember versenyre szintén kilenc fő nevezett. A
viadal iránt a nézőközönség részéről is nagy volt az érdeklődés, sokan szurkoltak a versenyzőknek a következő
számokban: MTZ traktor elhúzása, 112 kg cipelése 15 méteren, vaspiramis építése 15-72 kg-os súlyokból,
petrencerúd kitartás, 20 kg-os súly dobása.
Az indulók között volt: Szabó László (Flasi) I. hely, Kulcsár András II. hely, Kiss Tamás III. hely, Horváth Dávid,
Varga Géza. Kovács József, Boda István, Spindler Milán, Vas Gábor. Jó verseny volt, jövőre megint itt!
Támogatók: Kovács István, Varga Géza, Ivánka Kávézó, Pátkai Piac szövetkezet, Szabó László (Flasi). Pobrányi
Zoltán. Köszönöm a támogatásokat!
Az újszülöttek köszöntése után a Pátkai Pántlika Tánc Egyesület szórakoztatta a közönséget. Köszönöm nekik a
szereplést!
Ezt követően adományleveleket vehettek át a Polgármester úrtól azok, akik valamilyen módon támogatták, vagy
segítették a Gyűjteményes házunk kialakítását. A megvalósuláshoz 80 fő járult hozzá.
Az este folyamán került sor a Pátkai Geotúra 2015 verseny nyereményeinek sorsolására.
Akiben pedig még maradt egy ilyen hosszú, élményekkel teli nap után táncra való kedv és energia, az hajnalig
rophatta az utcabálon.
2016-ban ismételten találkozunk a Rózsafesztiválon!
Pátka a Megyei Értéknapon, Székesfehérváron mutatkozott be a 2015.09.13-án. A megyéből 11 település volt
jelen a Városháztéren, köztük mi falunk. A pavilonokba borászati eszközöket állítottunk ki, borral kínáltuk a
járókelőket és megkóstolhatták a hagyományos pátkai vakarcs mellett a káposztást és sajtos pogácsát. Három
népviseletbe öltözött bábut vittünk ki, továbbá reklámoztuk a pátkai horgászatot, a lovaglást és a szép természetet.
Reklámanyagként 500 db szórólap osztottunk ki a járókelőknek, továbbá kérdőíveken kérdeztük meg az
embereket, mennyire ismerik a falunkat, mi jut eszükbe a Pátka név hallatán. A sok érdeklődőnek szívélyesen
válaszoltunk a kérdéseire, a Fehérvár TV-nek interjút adott Rabi Dóra a településünkkel kapcsolatban.
A községet képviselte: Nagy Dániel Ferenc Polgármester, Varga Géza képviselő, Nagyné Májer Nelli képviselő,
Nánási László képviselő, Bőnyi Andrea aljegyző, Fazekas Béláné, Ravaszné Rabi Dóra.
A rendezvényt támogatta: Góger Tamás, Varga Beáta, Jakab János, Buda József, Füri Béla, Tőke József, Varga
Gézáné, Fazekas Béláné, Nagy Imréné. Köszönöm szépen a támogatást! A rendezvény kiváló alkalom volt arra,
hogy falunkat és értékeinket bemutathassuk a fehérvári polgároknak és a városba járó érdeklődő turistáknak.
Szeptember 19-én szlovákiai testvértelepülésünkre, Heténybe látogatott el küldöttségünk az ottani falunapra. A
rendezvény kulturális műsorában fellépett a Pátkai Pántlika Táncegyesület és nagy sikert arattak táncaikkal.
Köszönöm, hogy képviselték falunkat!
Szeptember 29-én megemlékeztünk a Pákozd-Sukoró-Pátkai csatáról, ahol kis bemutatót tartottunk az ovisoknak
és az iskolásoknak a régmúlt ruházataiból, régi fegyverekből. A gyermekek szép műsorral készültek a
megemlékezésre.
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Az október 3-án rendezett Móri bórnapokra meghívást kapott Pátka, hogy vegyen részt a csilletoló versenyen két
csapattal. A meghívást elfogadtuk és indultunk női és férficsapattal is.
A falunkat a női csapatban képviselték: Bognárné Oláh Barbara, Bódogh Annamária, Dávid Imréné, Kincses Réka.
A csapatunk a versenyen első helyezést ért el.
A férfi csapatunk: Szabó László (Flasi), Varga Géza, Czirják Norbert, Boda István. A csapat a 4. helyen végzett.
Október 5-én emlékeztünk meg és koszorút helyeztünk el Vak Bottyán János kuruc generális emléktáblájánál a
halálának 306. évfordulója alkalmából. A megemlékezést Varga Géza képviselő tartotta.
Az emlékparkban az 1849. október 6-án, Aradon kivégzett 13 tábornok emlékére a Pátkai Képviselő testület tagjai
és az aljegyző emléktáblát helyezett el. Az emléktáblát Demeter Zoltán avatta fel és szentelte meg. A megemlékezést
Nagy Dániel Ferenc polgármester tartotta.
Köszönöm mindazon Pátkai lakosoknak, akik segítettek abban, hogy a műsorok, versenyek, megemlékezések létre
jöhettek a falunkban. Külön szeretném megköszönni az óvónőknek, tanároknak a műsorokkal fellépő gyermekek
felkészítését.
Pátka, 2015. október 9.

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

Óvodánk 2015. szeptember 1-től önálló óvodaként működik tovább, az óvodák társulásának felbomlása miatt.
Az óvoda vezetésére 1 évre Laborcáné Tatai Anikó kapott megbízást. Emiatt a törvényi előírások szerint
szükségessé vált a nevelőtestület bővítése 1 fő óvónővel, a betöltendő munkakörre pályázat került kiírásra. Az előírt
feltételeknek megfelelve Jakabné Marx Tímea sikeresen pályázott az állásra, így 2015. szeptember 2-től a középsőnagycsoportosok óvónője lett.
A nyári időszakban a tornaterem, folyosó és öltöző festése történt meg, köszönet a szép munkáért Császár
Istvánnak.
Az idei tanévet magas létszámmal kezdtük, a középső- nagycsoport 29 fővel, a kiscsoport 26 fővel.
Októbertől fakultációban néptánc és katolikus hittan oktatás kezdődött el. A logopédiai ellátás továbbra is
folyamatosan működik, a beszédhibás gyerekek ellátása biztosított.
Az Önkormányzat részéről felkérést kaptunk a szeptember 29-ei Pátkai csata emlékére rendezett ünnepségre, ahol
középső-nagycsoportosaink ügyesen szerepeltek. Október 5-én a nyugdíjasokat köszöntötték a gyerekek.
Meghívást kaptunk Vértesboglárra a Vértes Natúrpark 10 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepségre, mivel
óvodánk részt vesz a „Madárdal” programban. Ennek köszönhetően minden gyermek meg fogja kapni a
„Madárdalos Ovi” munkafüzetet. Szeptemberben már elkezdődtek a foglalkozások, ekkor odúkat nézhettek meg a
gyerekek, illetve vörösvércsét láthattak.
Köszönjük az óvodai alapítványnak felajánlott 1%-os adót, ebben az évben udvari játékeszközt fogunk vásárolni.
Laborcáné Tatai Anikó
óvodavezető

DALOLÓ SOROK
Írásomat köszönetnyilvánítással szeretném kezdeni. Köszönettel tartozom a
kórustagoknak, akiknek lelkes és kitartó munkája által 1999 óta működik
községünkben az állami és egyházi ünnepeken fellépő, illetve az egyéb
rendezvényeket színesítő Bel Canto Kórus. Külön szeretném megköszönni
Hajnáczki Sándorné és Papp Tünde áldozatos munkáját, mellyel kicsi leánykáim
megszületését követően távollétem idején is működtették, összetartották és
fenntartották a kórust. Azért tartom fontosnak a köszönetnyilvánítást elsőként
kiemelni, mert ennek a kitartó és örömteli munkának következtében tudunk és
szeretnénk megújuló formában tovább működni.
Szeretnénk a kórus létszámát növelni, várjuk a jóhangú, énekelni szerető kórustársak csatlakozását! A Pátkai
Zenei és Kulturális Egyesület működését szeretnénk hagyományőrző tevékenységgel gyarapítani, várjuk ezért
mindazon fiatalok, idősebbek, lovasok jelentkezését, akik szívesen csatlakoznak kezdeményezésünkhöz.
A kóruspróbákon kívül szeretnénk nyílt együtt énekléseket szervezni óvodásoknak, iskolásoknak, illetve a nótás
kedvű korosztálynak - kérve Őket az általuk ismert nóták megtanítására. Egyesületünk készül a már
hagyományosnak mondható Adventi programsorozat szervezésére és a programokon történő részvételre.
Nagyon fontosnak tartom a kultúra értékeinek követését, és a hagyományőrzést! Ezek biztosítják egymáshoz
tartozásunkat, általuk van múltunk és lesz jövőnk:
"A kulturális antropológia meghatározása szerint a kultúra egy adott társadalom mindazon ismereteinek összessége,
amelyek az emberi közösség összetartozását és fennmaradását biztosítják. A kultúra alapján tudunk eligazodni
abban, hogy mik a fontos értékek és normák az életben." (Wikipédia)
Soraimat Bartók Béla szavaival zárom, kinek szeptember 26-án emlékeztünk halálának 70. évfordulójára:
"Mai ember, minden idők legvadabbikának embere, próbálj mindenek előtt ember lenni, s ha felfogtad, mit jelent
embernek lenni, csak akkor törődhetsz hazával, társsal és baráttal."
Nagy Tímea
kórusvezető
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GÁRDONYI GÉZA NYUGDÍJAS KLUB HÍREI
Július 13-án egyik alapító tagunk, sok éven át vezetőségi tagunk, a klubéletben máig is nagyon aktív társunk, Pobrányi Lászlóné - kerek születésnapját ünnepeltük. Ezúton is köszönjük eddigi munkáját, nagyon nagyra
becsüljük őt és örülünk, hogy köztünk van.
Július 25-én a Fogathajtó versenyen is részt vettek tagjaink, mind a szervezésben, mind a lebonyolításban.
Augusztus 1-én a hetényi nyugdíjas klub vendégei voltunk. Buda József alpolgármester is velünk tartott, és az
egész napot velünk töltötte testvértelepülésünk polgármestere is. Nagyon kellemes nap volt, sok beszélgetéssel,
nevetéssel, énekléssel tarkítva.
Augusztusban a lecsófőző versenyen ismét indultunk. Igaz, helyezést nem értünk el, de egy nagyon kellemes napot
töltöttünk együtt, és a saját főztünk nagyon ízlett. Ugyanezen a napon részt vettünk báró Ivánka László
keresztjénél szervezett koszorúzáson, melyen halálának évfordulójára emlékeztünk.
Szeptember 29-én a Pákozd-Sukoró-Pátkai csata 167. évfordulóján rendezett ünnepségen emlékeztünk a hős
ellenállásra.
Október 5-én az Idősek Világ napján az óvodások, az iskolások adtak kedves műsort nekünk, és nagyon jól estek a
polgármester úr igazán szívből jövő szavai is. Köszönjük mindenkinek!
A köszöntések után megkoszorúztuk Vak Bottyán János emléktábláját, ahol klubvezető helyettesünk, Varga Géza
mondott ünnepi beszédet. A koszorúzási parkban újabb emléktáblát avatott és áldott meg Demeter Zoltán, majd
Nagy Dániel polgármester emlékezett az aradi vértanúkra. Szép és megható ünnepségek voltak, sajnálhatja, aki
nem tudott részese lenni az eseményeknek.
Az Országos Könyvtári Napok keretében Helt Margit könyvtáros tartott nekünk könyvajánlót és felolvasást, Vass
Albert: A funtinelli boszorkány című regényéből, melyet ezúttal ajánlok mindenki figyelmébe, aki kedveli az
olvasmányos, élvezetes történelmi korrajzot és érzékletes, magával ragadó tájleírást.
Szégyelljük, és megbocsájthatatlan, hogy egy nagyon kedves klubtársunktól, halála után, ezen újságban nem
emlékeztünk meg. Varga Istvánné, Boris néniről van szó, aki a klub megalakulásának szinte az első pillanatától
aktív tagként, sok kellemes percet, órát szerzett nekünk. Gyakran és élvezetesen mesélt a régi pátkai
eseményekről, szokásokról. Szívesen hallgattuk csengő énekét is, és csak bámultunk, hogy mennyi dalt tud.
Ameddig csak egészsége engedte, eljött a találkozásainkra, és mi mindig nagyon örültünk neki. Emlékét örökre
megőrizzük!
Nyugdíjas Klub
A RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA HÍREI
Év végéig lezárul egyházközségünk két, uniós támogatással megvalósult projektje, a Nepomuki Szent János szobor
felújítása és a templomkert rendezése, valamint a Katolikus Közösségi Ház eszközbeszerzése. Ezúton is köszönjük
az önkormányzat támogatását és különösen Nagy Dániel polgármester úr személyes és folyamatos segítségét.
Reméljük, hogy nemcsak a hívek, de minden pátkai magáénak érzi a megvalósult beruházásokat, hiszen a
templomkert a település központjának szerves része, míg a beszerzett eszközök a falu egyetlen nyári táborát és az
önkormányzat, valamint a civilek rendezvényeit szolgálják.
Továbbra is próbálunk egyházmegyei, költségvetési és uniós forrásokat szerezni a templom illetve a Közösségi Ház
felújítására. Azt azonban látnunk kell, hogy a 100%-os támogatottságú forrás megszerzése egyre nehezebb feladat.
A két eredményes projekt 5 éves fenntartására is kell tartalékot képeznünk, hiszen a megvalósult felújítási
munkálatok eredményét, valamint a beszerzett eszközök használhatóságát minimum 5 éven keresztül biztosítani is
kell.
Az egyházadó Pátkán a képviselőtestület döntése alapján 4000 Ft/család/év (egyedülállóknak 2000 Ft/év). Ezúton
is köszönjük mindazoknak, akik rendszeren befizetik a hozzájárulást. Sajnos azonban a befizetések évről évre
csökkennek. A kiadásaink viszont változatlanok, sőt, a közösségi ház folyamatosan romló állapota miatt egyre
inkább növekednek.
A legsürgősebb feladat a templomtorony illetve a Közösségi Ház tetőszerkezetének felújítása. A torony állapota még
nem veszélyes, de jelentősen javítaná a faluképet, ha megújulna. A Közösségi Ház tetejének állapota már kritikus,
és egy nagyobb vihar, vagy keményebb téli időjárás komoly károkat okozhat. Kb. 5-5 millió forintból már mindkét
beruházást érdemben el lehetne végezni.
Ha csak mindazok, akik családonként az egyházadót befizetik, ezentúl minden hónapban fejenként 500
vagy 1000 forintot befizetnének, akkor 1-2 év alatt összejönne a szükséges összeg legalább az egyik
beruházásra. Természetesen az is sokat lendítene a költségvetésen, ha nemcsak a 4000 forintos egyházadó
összeggel kalkulálna mindenki, hanem az egyházmegyei iránymutatás szerint az éves jövedelem 0,5%-ával
támogatná az egyházközséget (ami adott esetben a havi 1000 Ft-os összegnél is több lehet).
A miséken ugyan nem telik meg a templom, de kicsit mindig többen vagyunk, hiszen több kisgyermekes család is
jár templomba, és lassan az apróságok is megtalálják itt a helyüket. Az óvodában is szép számmal járnak a kicsik
hittanra, és az iskolában is többen választották a katolikus hittant, a nyári tábor pedig méltán népszerű immár
kilenc éve. Hogy Karácsonykor, Húsvétkor, augusztus 20-án, valamint a családi eseményeken (esküvő, keresztelés,
temetés) méltó helyszín lehessen továbbra is templomunk, gyermekeink pedig ne csak táborban, hanem hétvégi
programokon is tudjanak egy biztonságos helyen találkozni a Közösségi Házban, ahhoz mindannyiunknak hozzá
kell tennünk azt, amit csak tudunk.
Adományaikat a Jóisten fizesse meg!
Pátka Római Katolikus Plébánia Képviselőtestülete
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PÁTKAI PÁNTLIKA TÁNCEGYESÜLET HÍREI
A Pátkai Pántlika Táncegyesület 2015. évi beszámolója
A 2015-ös évben a Pátkai Pántlika Táncegyüttes meglehetősen gazdag programsorozatot tudhat maga mögött, és
az év hátralevő részére is vannak terveink.
Az idei első fellépésünk március 15-én volt, amikor a tél folyamán betanult új koreográfiát, a nyírségi tirpák
táncokat mutattuk be. Egyúttal láthatta a közönség az önkormányzati illetve MMA pályázati támogatásából
készült pátkai női viseletet is, amelyet a Varga Géza által rendelkezésünkre bocsátott múlt század eleji fotók
alapján varrattunk.
Következett május 29-én a Tájház megnyitó, ahol tájegységünk, Mezőföld dalaiból adtunk elő egy csokrot.
Adományoztunk a Tájház részére egy hagyatékból hozzánk került, általunk helyreállított női viseletet.
Június 27-én az év leghosszabb éjszakáját megelőző esti program során a Tájház előtt mezőföldi és tirpák táncokat
adtunk elő.
Július 4-én részt vettünk a trianoni megemlékezésen.
Augusztus 8-án a helyi könyvtár, illetve Helt Margit könyvtáros által szervezett családi napon szerepeltünk
rábaközi táncokkal és mezőföldi eszközös táncokkal, majd ezt követően közös táncba vontuk be a közönséget.
Augusztus 20-án az Országalapítás és az Új kenyér ünnepén részt vettünk a Katolikus Templomban rendezett
ünnepségen.
Augusztus 29-én a Rózsafesztiválon a Kónyi verbunk és a Rábaközi táncok című koreográfiákkal szerepeltünk.
Szeptember 13-án komoly szervezőmunkát követően - melyben a csoport tagjainak tevékenységét Dobos Edina
koordinálta - hagyományos szüreti felvonulást rendeztünk, hintós ébresztővel és 14 helyszíni megállóval tarkítva.
Ezt követően este szüreti bált tartottunk, ahol jó hangulatban múlattuk az időt a falubeliekkel, táncbemutatóval,
zenével, tombolával. Felelevenítettük a tavaly bemutatott bukovinai szüreti táncunkat is.
Szeptember 19-én Egyesületünk első külföldi vendégszereplésére került sor az igencsak otthonos és barátságos, az
északi határunkhoz közeli testvértelepülésen, Hetényben. Produkciónkat a közönség lelkes tapssal jutalmazta.
Szeptember 29-én részt vettünk a Pátkai Csata évfordulóján rendezett megemlékezésen.
Október 5-én az Aradi Vértanúk és Vak Bottyán tiszteletére, illetve emléktáblájának avatására rendezett
ünnepségen emlékeztünk együtt a község elöljáróival.
Lapzárta után, október 11-ére készülünk a Református Templomnál a svájci testvérgyülekezet tiszteletére
szervezett programra.
A hagyományokhoz híven az adventi programsorozatban is részt kívánunk venni táncos produkcióval, ennek
pontos ideje még a következő hetekben dől el. Terveink között szerepel - korlátozott anyagi lehetőségeink
felhasználásával - újabb koreográfia vásárlása, férfioktató betanításában. Ez ugyanis jelentősen fejleszti a fiúkférfiak megfelelő stílusú előadásmódját.
Úgy érezzük, fáradságos munkánk gyümölcsei kezdenek beérni. Együttesünk egyre nagyobb összhangban végzi a
munkáját mind a magunk, mind a közönség örömére. Ez a fiatalok növekvő érdeklődésében is megmutatkozik,
akik szeretnének hozzánk csatlakozni és a munkánkban részt venni. Ha így folytatódik ez a tendencia, hamarosan
kicsi lesz a korábban tágasnak látszó próbatermünk. De bízunk benne, erre is lesz megoldás.
Továbbra is örömmel fogadunk minden támogatást, legyen az ruhavarrás, vagy akár egy régi fejkendő vagy egyéb,
a padláson talált helyi viselet.
Szeretném megköszönni a Polgármester Úr, a Kulturális Bizottság részéről Varga Géza és Nagyné Nelli érdeklődő
támogatását, Pölczné Mariann és Csornáné Jolika ruhavarrásban nyújtott önzetlen segítségét, valamint a felsorolt
rendezvényeken a közönség szeretetét, amellyel megtiszteltek bennünket.
Reméljük, tevékenységünkkel a jövőben is gazdagíthatjuk Pátka kulturális életét.
Tisztelettel:
Abonyiné Fekete Katalin
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PÁTKA ÉS A TERMÉSZET IX.

Vadvízország a kertek alatt – a „Kis-tó”
A Pátkai-víztározó több mint 300 hektáros vízfelületének jó része a mindenki által jól ismert képet mutatja:
hatalmas nyílt vízfelület, a parton fűzfákkal és kisebb nádbokrokkal. A tó Kábel-gáttól északra eső része azonban
teljesen más jellegű. Nádasok, gyékényesek, víztisztások, parti kaszálórét színesíti ezt a legkisebb, emiatt sokak
által Kis-tónak nevezett területet.
Bár a népes madártömegek (sirályok, vadludak, vadrécék)
inkább a nagy vízfelületeken láthatók, arányában mégis a
Kis-tónak van gazdagabb élővilága. A sűrű, háborítatlan
nádasokban nem csak a kistestű énekesek (nádiposzáták,
barkóscinege), hanem szürke gém és nagy kócsag is fészkel.
Utóbbi a magyar természetvédelem címermadara, amely a
több évtizedes szigorú védelem hatására ma már szép
számmal fészkel a hazai mocsarakban és nádasokban. Az
egész víztározón gyakori búbos vöcsök költése is a Kis-tóhoz
kötődik, hiszen főleg itt talál olyan alkalmas, szélnek kevéssé
kitett nádszálakat, ahova úszó fészkét „lehorgonyozhatja”.
Hasonló, növényi részekből összehordott fészke van a csinos
szárcsának is. Nagy, nádszálakból készült fészekből kelnek ki
a nyári lúd zöld pihés fiókái, illetve a mesebeli „rút kiskacsa”,
azaz a bütykös hattyú kicsinyei.
1. kép Nagy kócsag
Az áthatolhatatlan nádasból néha furcsa hangokat hallani.
Buffogó, távoli kutyavakkantásra emlékeztető hangja van a
legkisebb hazai gémnek, a törpegémnek (népes neve pocgém
vagy
kákabíró panni), malacvisításhoz és
elfojtott
gyomorkorgáshoz hasonlító hangokat hallat a guvat, érdekes
„kotyogása” van a kis vízicsibének. Ezek a madarak ritkán
kerülnek szem elé, így jelenlétükről hangjuk tájékoztat. 2015
nyarán a magas vízállás miatt elöntött kaszálóról egy még
ritkább, fokozottan védett ritkaság, a törpevízicsibe pirregő
hangja is hallatszott.
A Kis-tó körüli füzesek, nyarasok nagyon megsínylették a
július 8-i nagy vihart, valószínűleg fészkek is pusztultak el.
Ám a természet nagyon erős és kiheveri az ilyen
katasztrófákat is. Döbbenetes látvány, hogy a gyökerestől
kifordított fűzfák „élnek és virulnak”, a földön heverő
2. kép Fészeképítéshez készülődő búbos vöcskök
törzsből százával indulnak felfelé az új hajtások. Az ilyen
sűrű fűzbokrokat, kusza gyökértömeget kedveli a bujkáló hajlamú ökörszem, míg a lábon álló fákba harkályok
vájnak odvakat előbb saját maguk, majd később az azokat elfoglaló cinegék, csuszkák számára. A fákra épült
varjú- vagy szarkafészkek sem maradnak üresen, ha építőjük megunja. Kifejezetten ilyen otthont keres az erdei
fülesbagoly. Egy valamivel termetesebb rokona, a macskabagoly is fészkel itt valamelyik erdőben, feltehetően egy
fűzfa odvában.
A Kis-tavon sok olyan madarat láthatunk, amelyek nem fészkelnek itt, de táplálkozni mégis ide járnak. A gyakori
sirályok mellett ilyenek a kaszálórét vagy a víz fölött kecsesen röpködő fattyú- és kormos szerkők, a küszvágó
csérek, a fokozottan védett kis kárókatona vagy a csodaszép színezetű jégmadár. Szinte hihetetlen, de itt, a falutól
néhány lépésre olyan madárritkaságok megfigyelésére is van esély, mint a rétisas, a kígyászölyv, a fekete gólya, a
kanalasgém vagy a daru.
Az élővilág más tagjait is érdemes számba venni. A békakórus minden egyes tagja védett, így a békaállomány
(kecskebéka, vöröshasú unka) több millió forinttal gazdagítja a Kis-tó pénzben kifejezett természetvédelmi értékét.
De él itt mocsári teknős, sőt a fokozottan védett vidra is megtalálja az életfeltételeit. A kaszáló virágain lepkék
pihennek, két igen ritka hangyaboglárkafaj jelenlétére idén figyeltek fel a szakemberek.
Van rá esély, hogy a Kis-tó területe hamarosan egy nagyobb, a Zámolyi-víztározót is érintő akció keretén belül helyi
védelmet kap, ez pedig egy fontos első lépés lesz annak érdekében, hogy Pátka maga védje meg természeti értékeit
az utókor számára. A Kis-tó a víztározó legkisebb, ezért akár gyerekek számára is egyszerűen körbesétálható része.
Változatossága, szépsége és az itt megfigyelhető élővilág mind-mind alkalmassá teszik arra, hogy egy kis
tanösvényt hozzunk itt létre, ahol nem csak az óvodás és iskolás gyerekek és a helybeliek, hanem akár a faluba
látogatók is kellemes túrát tehetnek minden évszakban.
Kovács Gergely Károly
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PÁTKA TÖRTÉNELME
A Pákozd-Sukoró-Pátkai csata
1848. szeptember 29-én vívták Pákozd mellett Jellacsics horvát bán határőr csapatai és a Móga János vezette
honvédseregek az 1848-49-es magyar szabadságharc első jelentős ütközetét. A csatában a honvédek sikeresen
megfutamították Jellasics nagyobb létszámú és képzettebb hadait. A győzelem olyan történelmi időszakban
következett be, akkor bizonyította a honvédség harcképességét, amikor a forradalom létérdekei forogtak kockán. A
pákozdi győzelem elsősorban erkölcsi és politikai siker volt, amelynek hatása a szabadságharc egész győzelmes
időszakában erőt adott a további küzdelemre, s a diadal a szabadságharc egyik jelképévé vált. Ugyanakkor kevésbé
ismert az a tény, hogy a csata jelentős része Pátka területén folyt, és a harcban a falu lakossága is derekasan
helyet állt.
Előzmények:
1848 szeptemberében fordulat következett be a magyar forradalom történetében, miután
nyilvánvaló lett, hogy a bécsi udvar semmibe veszi a független magyar felelős kormányt,
miniszteri ellenjegyzés nélkül intézkedik. V. Ferdinánd király így helyezte vissza
szeptember 4-én a nyáron felfüggesztett Jellacsicsot horvát báni méltóságába,
méltányolva a dinasztia és a monarchia iránti hűségét, ő pedig osztrák támogatással
hadjáratot indított Magyarország ellen. A támadás véget vetett az egyezkedés
reményének, a magyar kormány másnap népfölkelést hirdetett a nemzet szabadságának
védelmére. Jellacsics horvát bán, aki a Batthyány-kormány minden tiltakozása ellenére
pozíciójában maradhatott, 1848 augusztusának végén fegyveres provokációt
kezdeményezett Magyarország ellen: először megszállta Fiumét, majd 35 ezer főnyi
seregével szeptember 11-én átlépte a Drávát, hogy – az uralkodó állítólagos parancsára
1. kép Jellacsics horvát bán
hivatkozva – „rendet tegyen” Pesten.
Szeptember elején Fehérváron védelmi munkálatokba kezdtek Jellasics közeledtének hírére. A megyei bizottmány
felszólította a lakosságot, hogy a szomszédos hegyekben tiltsák be a szüretet és segítsék a sáncépítési
munkálatokat. Székesfehérvár és környékén az összevont haderő napról napra növekedett. A vármegyében
statáriumot hirdettek ki. Hazaárulás vádjával perbe fogták mindazokat, akik bármi módon segítették az ellenséget.
A honvédsereg az események láncolatában gyakorlatilag teljes zűrzavarban várta Jellasics érkezését, a magyar
csapatok élén álló többségükben volt császári tisztek hátráltak, feladták az egész Dunántúlt. A haditanács
szeptember 24-én elrendelte Fehérvár feladását és megkezdődött a visszavonulás Pákozd felé. Már Pest is veszélybe
került, Bécs pedig Magyarország alávetésére készült, mindenki tisztában volt azzal, hogy a magyaroknak két
lehetőségük van: vagy legyőzik a horvátokat, vagy ellenkező esetben a bán bevonul Pestre, és megsemmisíti az
eddigi vívmányokat.
A szeptember 16-án megalakuló Országos Honvédelmi Bizottmány – Kossuth Lajos vezetésével – toborzásba
kezdett az Alföldön, és szeptember 28-áig megközelítőleg 16 000 újoncot mozgósított. Ezen a napon Jellasics már
Székesfehérvárt is elfoglalta, a királyok városától északra azonban felsorakozott a magyar sereg, mely körülbelül
27 000 főt és 80 ágyút tudott harcba küldeni. Mivel Jellasics mind létszámban, mind a csapatok képzettségét
tekintve fölényben volt, Móga nem vállalta a támadás kockázatát, a sereghez érkező Batthyány Lajos
miniszterelnöknek volt köszönhető, hogy az este 7 órakor a sukorói református templomban összeülő haditanács
heves vita után végül úgy döntött: a magyar sereg nem hátrál tovább, ha megtámadják, megütköznek. Móga
parancsára a honvédek a Pátka-Sukoró-Velence vonalon még aznap elfoglalták állásaikat.
A csata:
Jellasics haditerve a következőképpen épült fel: a bán a
Pátka
mellett
állomásozó
magyar
jobbszárny
visszaszorítása után frontális támadást akart indítani a
honvédek centruma ellen, majd – egy bekerítő
hadművelet segítségével – később a Velencei-tóba
szorította volna Móga seregét. Szeptember 29-én reggel
6 órakor Schmiedl altábornagy-hadosztálya indult
elsőként, amelyet a Gramont hadosztály, a lovasság melynek élén maga Jellasics vonult - és a Thodorovic
hadosztálya követte. A menetet a tüzérség zárta. A
támadók balszárnyát Kempen tábornok hadteste
alkotta, az egység a lovasberényi (ma 811. sz.) úton
indult meg. Hartlieb altábornagy csapatai a Velencei-tó
délkeleti részét szállták meg, s ezzel a Jellasics vezette
osztrák-horvát haderő jobbszárnyát biztosították.
Székesfehérvárról a budai úton előretörő derékhad közel kétórai menet után ért Pákozd előterébe, ahol a magyar
sereg előőrsei felfedezték az ellenséget. Jellasics közeledtéről azonnal értesítették Móga altábornagyot.
A honvédsereg biztosított állásokban, felkészülten várta a támadást. A közel háromezer főből és egy ütegből álló
jobbszárny a Pátka-Pákozd közötti dombokat tartotta megszállva. Az egység parancsnoka Milpöckh József ezredes
feladata a Lovasberényen át Buda felé vezető út lezárása volt. A derékhad Holtsche tábornok parancsnoksága alatt
a Sukoró előtti szőlőkben, a Budára vezető postaút mindkét oldalán Pákozd és Sukoró között, jól védhető
magaslatokon foglalta el állásait. Közvetlenül csatlakozott hozzá a balszárny, melynek parancsnoka Répásy Mihály
őrnagy volt. A centrumban és a balszárnyon elhelyezett erők együttes létszáma meghaladta a nyolcezer-ötszáz főt,
a tüzérség harmadfél üteget tett ki. A tartalékot Velencén helyezték el, a négyezer-ötszáz főből álló hadosztály és
két üteg parancsnokává Teleki tábornokot nevezték ki. Perczel Mór ezredes közel négyezer fős egysége a Velenceitótól délre Agárdot és térségét biztosította.
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Az ütközet a magyar haderő jobbszárnyán bontakozott ki elsőként, a Kempen-hadtest Csalapuszta és Pátka
irányában tört előre. Schmiedl vezérőrnagy hadteste Pákozdot szállta meg. Pátka térségében fél tíz körül a
Kempen-hadtest kezdte meg a magyar jobbszárny állásai ellen a támadást. A csata a Sós-éri gémeskút környékén
zajlott. A horvát-osztrák haderő egy zászlóalja a nemzetőröket kiszorította állásaikból. Guyon Richárd őrnagy
parancsnoksága alatt a pesti nemzetőrök azonban bátran viselkedtek, a döntő roham két alkalommal sem hozott
eredményt. Meghiúsították Kempen elsődleges célját, aki a frontálisan végrehajtott támadással rést akart ütni,
majd egymástól el akarta szigetelni a magyar jobbszárnyon elhelyezett erőket.
Újabb kísérlete a lovasberényi úton felvonultatott két zászlóalj gyalogsággal és egy osztály lovassággal sem járt
eredménnyel. A csapatok átkarolással fenyegették a jobbszárnyon elhelyezett magyar erőket. A veszélyt Andrássy
Gyula zempléni nemzetőrtiszt (a későbbi miniszterelnök) idejében felismerte, s a középen elhelyezett erőkből
átvezényelt tüzérüteggel, majd a Miklós-huszárok két osztályának kibontakozó rohamával a veszélyt elhárította.
Közben átmenetileg zavart okozott a magyar állásokban Ivánka őrnagy fogságba esése.
A pátkai „incidens”
Kisfaludy Móric százados szeptember 29-én tizenegy órakor érkezett zalai nemzetőr századával Zámolyra. Itt arról
értesült, hogy Pátkánál ütközet folyik. A hírre egy tisztjével Pátka felé lovagolt, s látta, hogy mintegy 120-150
horvát szekér vonul a pátkai híd felé. Tisztjét segítségért küldte, ő maga pedig a „mezőn szállingózó néppel” a
szekerekhez sietett. Itt a horvátok puskalövéssel fogadták, de nem találták el. Kisfaludy levágott egy ellenséges
lovast, mire a szekerek visszafordultak, s egy közülük feldőlt. A falun át viszavonuló oszlopot a helybéliek
megtámadták, s harminc horvátot agyonvertek. Kisfaludy ezután visszasietett Zámolyra, ahonnan Vigyázóval és
három századdal s a zámolyi felkelt néppel ismét Pátkára indultak, s megpróbálták bekeríteni az ott lévő
horvátokat, de azok már elhagyták a falut. A Pátkán folyó tényleges harcban tehát csak a község lakossága vett
részt. Kisfaludy és Vigyázó ezután a felborult, s a horvátok által hátrahagyott lőszeres szekeret felállították, s
elvontatták. Zsákmányuk lett több láda lőszer, de Kempen poggyásza, fegyverei és hadi térképei is. A Jellasics
táborához szállítani kívánt élemiszerekkel teli 14 szekeret is elfogták. A horvátok közelsége miatt este kilenc órakor
elhagyták a falut, s visszatértek Zámolyra, majd 30-án Csákvárra.
Pátkára az ellenség csak 29-én este tíz órakor vonult be. Megtorlásul feldúlták a falut, s Ambrus Sándor lelkészt
huszonkilencedmagával elhurcolták, csak a szeptember 30-án megkötött fegyverszünet után engedtek szabadon
őket.
A csata további lefolyása
A Kempen-hadtest vereséget szenvedett, kudarcba fulladt Jellasics azon haditerve, amely a magyar jobbszárny
átkarolásával, illetve az ott elhelyezett erők felmorzsolásával akarta a honvédsereg védelmi állásait szétzúzni. A
kudarcról értesülő bán a derékhad ellen vonult.
Legmegbízhatóbb csapataival déli tizenkét óra körül nyomult
előre Pákozd térségéből. A magyar középhad tüzérsége
azonban meghiúsította az ellenség többszöri kísérletét, a
honvédek tűzereje nyomán az offenzíva újra és újra kudarcba
fulladt és tényleges közelharcra ezen a szakaszon nem is
került sor. A harmadik és egyben utolsó támadás
visszaverésekor a magyar tüzérség ágyúi Jellasics közvetlen
környezetét is veszélyeztették. A bán parancsőrtisztje,
Oldershausen főhadnagy lábát roncsolták szét a lövedékek.
A harci zaj délután két óra körül az arcvonal valamennyi
szakaszán elcsendesült.
Jellasics súlyos kudarcot szenvedett, célját, a magyar honvédsereg felszámolását és Pest-Buda bevételét nem tudta
megvalósítani. Győzelmet, elsősorban erkölcsi és morális diadalt aratott a honvédsereg. A pákozdi diadal a
szabadságharc jelképévé vált, annak ellenére, hogy az ütközet nem tartozott a szabadságharc nagy csatái közé. A
Pákozd-Sukoró térségében megvívott csatáról beszámoló Móga is az elmondottakra utalt: „Ámbár seregünk egy
teljes győzelmet vívott ki, minthogy magát első állásában megtartotta, mégis katonai nézetből ezen ütközetnek
eredménye csekély; – ellenben annál nagyobb erkölcsi hatást tett az új csapatra, a mennyiben helyét első
megütközés alkalmával diadalmasan meg tudta tartani.”
A pákozdi ütközetnek ilyen módon tehát inkább politikai szempontból volt jelentősége, hiszen a győzelemmel
Magyarország megőrizte az áprilisi törvényekkel kivívott szuverenitását, ezzel egy időben azonban az is világossá
vált, hogy Bécs és Pest-Buda elmérgesedő konfliktusban hamarosan a fegyverek veszik majd át a szót. A
zűrzavaros közjogi helyzet nyomán Móga végül nem aknázta ki a pákozdi győzelemben rejlő lehetőségeket, ám
hamarosan mégis a Bécs felé menekülő Jellasics nyomába eredt, miközben a honvédseregek Ozoránál a Karl Roth
vezette határőröket is körbezárták. Pákozd után néhány nappal tehát a békés rendezés maradék reménye is
elveszett; Bécsben ismét forradalom tört ki, melyet a tétovázó magyar hadvezetés nem használt ki a maga javára, a
császári ellentámadással kezdődő szabadságharcot pedig – számos dicsőséges ütközet ellenére – 1849 nyarára
elveszítette. Mindennek dacára a pákozdi diadal történelmünk egyik legfényesebb győzelmének számít, mely méltó
nyitánya volt a magyar szabadságért folytatott heroikus küzdelemnek.
Összeállította: Gerencsér Attila
Forrás: rubicon.hu, Demeter Zsófi: A pákozdi győzelem, Codex Pátka, HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 127. évfolyam
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OLVASÓI LEVÉL
Falunkról
Engedjék meg, hogy mint községünk polgára, a teljesség igénye nélkül, néhány gondolatot írjak arról, amit
látok, tapasztalok. Már a nyár eleje óta látom a református temető tisztítását. Szorgalmas munka folyik. De a
kivágott növények gyökerei újra életre kelnek, mert a természet nehezen adja azt, ami az övé. Mindkét temetőben
látszik a kaszálás, látszik, hogy valakik folyamatosan teszik a dolgukat. (Szentgyörgyi János és párja, Tönkö
Ibolya; és talán mások is!) Ez nagyon kell, ezért folytatni, bővíteni kell a munkát, mert van mit tenni! Az ott
dolgozók nagyobb támogatása kellene, s közös gondolkodás. Ide tartozik, hogy a júliusi viharban az új ravatalozó
tetejéről a cserép egy része leesett. Azóta a szél újabbakat dobott le. Figyelni, javítani kéne! És persze öt év után
végre átadni, "használni" a ravatalozót!
A temetői úton, heteken át, az út közepén táborozott 3 köbméter kavics. Ezt kerülgettük. Ja és a játszótér! Ha
már oda épült, a területet kaszálni is kellene. Többször az oldalban méteres gaz van, és parlagfű!
Az utak állapota semmit nem javult. Például a Park utcán kerékpárral is ügyeskedni kell.
Megépült, átadták a gyűjteményes házat. (Nyitva tartás?) Szép nádkerítéssel! De a Belmajor állapotát nem lehet
eltakarni. Ez a falunk csúfsága! Ezt csak én látom így? Van terv, elképzelés, hogy legalább rend legyen?
Információs táblák kellenének a falu mindkét végére! Mert lehet, hogy meglepő, de sokan jönnek szezonban
kerékpárral, gyalogosan is. És sehol semmi tájékoztatás! Talán németül, angolul sem ártana. Nagyon kéne egy
hely, ahol vizet találnának.
És persze (lerágott csont!) hiányoznak a fórumok a közös dolgainkról! Csak hallom, de azt erősen, hogy a civilek
támogatása még ma is vita. Hogy nem jutunk előre, hogy így lemaradtunk, annak egyik fő oka ez! S bár a testület
megújult, a betegség maradt. S ez nagy baj!
Vannak már gépek, ez dicséretes, de ahogy mondani szokás, ezekkel dolgozni is kéne! Lehet, hogy teszik is,
csak én nem látom, sem a falu képén, sem másutt. Egy fórumom erről is be lehetne számolni! Persze nem úgy,
hogy hívunk egy vendéget, aki beszél egy órát olyanról, ami senkit nem érdekel. Hanem beszéljünk végre a közös
dolgainkról! Csak az visz előre!
2015. szeptember 22.

Hollósi Dezső

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

Tisztelt Lakosság!
Továbbra is várjuk Önöket képviselői fogadóóránkra észrevételeikkel, panaszaikkal!
Időpont:
minden hétfőn 17 órától 18:30 óráig
Helyszín:
Ivánka Kúria Pajor Józsefné fogadóterem!

Képviselők

Tisztelt Lakosság!
A pályázaton megnyert a JCB kotró-rakodó gép szolgáltatásai a lakosság és a vállalkozói szféra részéről is igénybe
vehetőek.
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a következő döntést hozta a gép bérleti díjáról:
Igénybevevő

Bérleti díj
üzemóránként

Kiszállás díja

Pátka Község
lakossága

nettó 6.600 Ft +
27% ÁFA

-

Térség
Önkormányzatai

nettó 7.000 Ft +
27% ÁFA

nettó 5.000 Ft +
27% ÁFA

Vállalkozói szféra

nettó 8.000 Ft +
27% ÁFA

nettó 5.000 Ft +
27% ÁFA
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SPORTKÖRI HÍREK
Tájékoztató a tevékenységeinkről
A Pátka Sportkör a 2015-16-os bajnokságban 9 csapattal vesz részt. Csapataink: U7, U9, U11, U13, U16, U19,
megye III felnőtt, megye II felnőtt és öregfiúk.
Az U7, U9 labdarúgó fesztiválokon, az U11, U13-as korosztályok tornarendszerű Bozsik bajnokságban vesznek
részt. Az U16 a megyei kiemelt bajnokságban, az U19 a megye II-es ifi bajnokságban szerepelnek.
Az idei bajnoki kiírásban a megye II-es felnőtt csapatunk kiemelkedően szerepel (10 mérkőzésből 8 győztes, 2
döntetlen mérkőzéssel.). A megyei bajnokságokban két csapat van, melyek veretlenek? Baracs és a mi pátkai
csapatunk.
Az idei bajnokságokra átalakult valamelyest az edzői garnitúra.
Megyei II. csapat:
Takács Viktor
Megye III. csapat:
Szoboszlai Sándor
Öregfiúk:
Buda József
U19 csapat:
Kéri Péter
U16: csapat:
Kővári Balázs
Bozsik korosztályok:
Fülöp Alex
Minden sportolni vágyó, és a labdarúgást kedvelőt várunk sportkörünkbe a különböző korosztályokba.
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is pályáztunk a TAO rendszerben lekérhető támogatásokra, melyen újból
sikerült nyernünk, melyet alább részletezünk:
Személyi jellegű ráfordítások:
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (előfinanszírozott nem ingatlan)
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (előfinanszírozott ingatlan)
Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása
Általános képzéssel összefüggő feladatok
Összesen elnyert támogatások:

211.859,-Ft
1.236.226,-Ft
4.607.392,-Ft
6.906.654,- Ft
120.603,- Ft
13.082.734,- Ft

Reméljük a pátkai önkormányzat továbbra is hozzájárul az önrész vállalásával, melynek összege: 3.604.276 Ft.
Ennek nagy része a tárgyi eszköz és a felújítás-beruházás költségét takarja. Az utánpótlásra fordítandó költség
767.000,- Ft. A maradék a személyi jellegű, és a képzésekre fordítandó összeg.
Ha valakiket a részletes tájékoztatás érdekli, hogy az elnyert pályázat mit takar, és az elnyert támogatásokat mire
fordítjuk azok a sportkör vezetőségétől kaphatnak bővebb tájékoztatást.
Hajrá Pátka!
Pátka Sportkör vezetősége
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Idén már hetedik alkalommal került megrendezésre falunkban a Fejér Megyei Kettes fogathajtó Bajnokság egyik
fordulója. Ami nem jöhetett volna létre támogatók, segítők nélkül, akiknek ezúton szeretnénk köszönetet mondani.
Az idei fogathajtó esemény rendezője a Pátkai Sportkör, szervezője a Pátkai Önkormányzat volt.
Köszönet a támogatóinknak: Árpási Béla, Horog István, Kandi Szerelvény (Katonka Antal), Kendel Kft. (Kaszti
Tamás), Vicsacsán Pál, Füri Béla, Szideropulosz Jorgosz, Paizs Fatelep (Paizs Eszter), ifj Magyaródi József, Kunstár
Béla, Abonyi Géza, Hollósi Család, Füri János, Corn-Agró Kft. (Rednágel Jenő), id Gyenei Lajos, Jádi Zoltánné ,
Zaka István, Dobos János, Szabó Ferenc, Szabó László, Buda Józsefné, Bolla Ferenc, dr Mráz János, Stroh
Tiborné, Zsiga Péter, Csete József, Osztotics Ferenc, Gyene Beatrix, Balogh Endre, Lengyel László és Burucz
Tamásnak!
Köszönet a területet biztosító Varga Zsolt, Füri József és Albrecht Attilának.
Köszönettel és elismeréssel tartozunk a kiszolgáló személyzetnek: Nagyné Mayer Nelli, Baloghné Mayer Ilona,
Kincsesné Mayer Piroska, Nagy Ivett, Balogh Bianka, Vilverger Attila, Balogh Blanka, Nagy Imre, Balogh Tamás,
Kincses János
Köszönet a pályaszolgálatosoknak: Balaskó János, Baráth Eszter, Pásztor Dorina, Gödri Milán és Tamás
Lászlónak, valamint 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
FELHÍVÁS
Süti verseny
A sütni szerető Háziasszonyokat és lakosokat szeretném, karácsonyi sütemény és
beigli versenyre hívni. Hiszen biztosan van mindenkinek olyan süteménye, ami nélkül
nincs ünnep. Háromfős zsűri értékelése alapján az első három helyezettet
jutalmazzuk. A nevezéshez az indulóknak csak egy kis tányér süteményt kell hozniuk
és a receptet szeretnénk előre elkérni.
Ha jól sikerül, akkor készítünk az összejött receptekből egy sütis füzetet.
A jelentkezéseket várom, előre is köszönöm.
Nagy Imréné Nelli
telefon: 06-20-240-54-19 vagy 06-22-465-149 (18 óra után)
e-mail: nagynenelli@gmail.com
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FELHÍVÁS
Tisztelt Pátkai lakosok!
A bánya történetének megírása után szeretném megírni a faluban működött Termelő Szövetkezetek történetét
napjainkig. Ehhez kérném a segítséget a volt dolgozóktól és családtagoktól, hogy a szövetkezettel kapcsolatba
hozható, tulajdonukban lévő tárgyi emlékeket, dokumentumokat mutassák be nekem, azokat lefényképeznénk és
egy katalógusba rendezném őket.
Az újságban indítanánk egy cikksorozatot a TSZ. megalakulásáról, volt dolgozóiról, a gépekről, termelésről,
hőskoráról és a befejezésről.
Előre is köszönöm a segítséget.
Tisztelettel: Varga Géza
Elérhetőségem: 06-20- 323-3142

HIRDETÉSEK

Ivánka Kávézó és Falatozó
Nyitvatartási idő:

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

zárva
12-20 óráig
12-20 óráig
12-20 óráig
12-22 óráig
12-22 óráig
12-20 óráig

Cím: Pátka, Vak Bottyán tér 2. (a központban)
Pizzák 32 cm (vékonytésztás)
• Margarita (pizzaparadicsom, mozzarella) ....................................................................................................... 1090,- Ft
• Sonkás (pizzaparadicsom, mozzarella, sonka)................................................................................................. 1190,- Ft
• Sonkás - gombás (pizzaparadicsom, mozzarella, sonka, gomba .................................................................... 1190,- Ft
• Sonka – gomba - kukorica (pizzaparadicsom, mozzarella, sonka, gomba, kukorica)..................................... 1190.- Ft
• Szalámis (pizzaparadicsom, mozzarella, szalámi, lilahagyma) ....................................................................... 1190,- Ft
• Hawaii (pizzaparadicsom, mozzarella, sonka, ananász, kukorica) .................................................................. 1190,- Ft
• Négysajtos (pizzaparadicsom, 4 féle sajt) ....................................................................................................... 1290,- Ft
• Bolognai (pizzaparadicsom, bolognai ragu, mozzarella) ................................................................................ 1290,- Ft
• Marco Polo (pizzaparadicsom, mozzarella, fűszeres csirkehús, kukorica) ...................................................... 1290,- Ft
• Magyaros (pizzaparadicsom, mozzarella, kolbász, lilahagyma, paradicsomkarika, hegyes erős paprika) ..... 1290,- Ft
• Parasztos (pizzaparadicsom, mozzarella, bab, lilahagyma, bacon, paradicsomkarika) .................................. 1290,- Ft
• Csirkehúsos (fokhagymás tejföl, mozzarella, csirkehús, kukorica).................................................................. 1290,- Ft
• Sonkás tejfölös (fokhagymás tejföl, mozzarella, sonka, paradicsomkarika, kukorica).................................... 1290,- Ft
• Tenger gyümölcsei (fokhagymás tejföl, mozzarella, tenger gyümölcsei)......................................................... 1490,- Ft
• Csül - baba (pizzaparadicsom, mozzarella, csülök, bab, lilahagyma, paradicsomkarika) .............................. 1490,- Ft
Melegszendvicsek - sonkás, szalámis, kolbászos, sajtos: .............................................................................................. 500,- Ft
Hamburgerek - csirkehúsos, marhahúsos: ................................................................................................................... 600,- Ft
Marlenka, sütemények
Péntek 17 órától vasárnap zárásig gyros tál (1350,- Ft), és hamburger + hasábburgonya (850,- Ft) kapható!
A kiszállításhoz 0,5 l-es és 1,25 l-es üdítőt is kérhetsz!
Dobozdíj: ...................................................................................................................................................................... +50,- Ft
Rendelésedet +36/20-359-2136-os telefonszámon adhatod le: Keddtől - Csütörtökig és Vasárnap 19:30-ig
Péntek - Szombaton 21:30-ig
Családi rendezvények, születésnapok, osztálytalálkozók lebonyolítását vállaljuk 30 főig.
Minimum 1090 forint rendelési összeg esetén tudunk házhozszállítást biztosítani!
Lovasberény területére a kiszállítási díj + 300 forint!
Jelen áraink 2015.10.01-től visszavonásig érvényesek!
Részletekről minden esetben érdeklődj telefonon!
Góg-Air 2006 Kft.

15. oldal

PÁTKAI HÍREK

2015. október

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

Szüreti kacsasült gesztenyével

Hozzávalók:
• 1 kg sütőtök
• 6 dl zöldségleves
• 1 fej vöröshagyma,
• 1 gerezd fokhagyma
• 2 dl tejszín
• 1 evőkanál aprított gyömbér,
• olívaolaj,
• só, bors,
• őrölt szerecsendió
• tökmag

Hozzávalók:
• 4 db bőrös kacsacomb (kb. 30 dkg/db)
• 2 db őszibarack,1 fürt színes szőlő
• só,bors
• 1 ek vaj/margarin
• 0,5-1 dl fehérbor vagy szőlőlé
• 1-2 ek méz vagy nádcukor
• 10 dkg főtt gesztenye különlegesség
• 1-2 ek olaj és vaj a sütéshez
• 1 tyúkhúsleves kocka
Elkészítés
A kacsacombokat megmossuk, szárazra töröljük.
Sóval, őrölt borssal megszórjuk és fél-egy órát állni
hagyjuk. Serpenyőben felhevítjük a vajat és az olajat,
majd a kacsacombok mindkét oldalát pirosra sütjük.
Felöntjük a borral vagy szőlőlével, hozzáadjuk a
leveskockát, félpuhára pároljuk. Ekkor hozzáadjuk a
magnélküli szőlőszemeket, a gerezdekre vágott
őszibarackot és készre pároljuk. A kacscombokat
kivesszük, mézzel megkenjük, sütőben
vagy
serpenyőben ropogósra sütjük. Közben a mártást
leszűrjük, kevés vajat adunk hozzá, kissé besűrítjük.
A mártásba visszatesszük a combokat, hozzáadjuk a
főtt gesztenyét.
Sült lilakáposztával, sült burgonyával kínáljuk.
Gerencsér Attila

Elkészítés:
A sütőtököt hámozd meg, kockázd fel. A hagymát kockázd
fel, pirítsd meg, majd dobd rá a passzírozott fokhagymát.
Tedd hozzá az aprított gyömbért, a szerecsendiót, és
keverd el. A sütőtököt párold lefedve négy-öt percig, majd
öntsd fel a húslevessel, és főzd puhára.
Ha kész, turmixold össze tejszínnel és pirított tökmaggal.
Tálaláskor pirított tökmaggal kínáljuk.

HORGÁSZEGYESÜLETI HÍREK
-

A horgász szezon vége felé közeledve, a hidegebbre forduló időjárás sokakat visszatart a horgászattól. A
ragadozó halakra viszont ez az időszak szokott a legkedvezőbb lenni, legalábbis nekem ez volt a tapasztalatom.
Habár ebben az évben még nem sikerült rabló halat fognom a Pátkai- víztározón, mely vélhetően a kevés
próbálkozásomnak tudható be, de már láttam olyat, aki fogott! Ha most véleményt kellene alkotnom az idei
szezonról, akkor felemás lenne az. Kora tavasztól nyár elejéig nagyon jó fogási eredményekről lehetett hallani.
Volt, aki már májusban megfogta az éves fogható halmennyiséget (30db nemes hal), s már a második területi
jegyét is megváltotta. Majd a meleg beköszöntével lényegesen lecsökkent a halak kapó kedve, ami érthető is. Jó
hír, hogy a betelepített nagytestű pontyok közül több már horogra is akadt, emlékezetes élményt nyújtva
kifogójának. Természetesen ezeket a nagytestű pontyokat (50cm feletti testhosszúságú) kötelező kíméletesen
visszaengedni a tározóba!Az ősz beköszöntével ismét jó fogások szoktak lenni, melyekről most nem hallottam,
azonban sok méreten aluli ponty fogásokról kaptam információt, ami biztató a jövőre nézve.
- Az is biztató lehet, hogy a Pátkai-víztározó halászati jogának megtartása érdekében összefogtak az ebben
érdekelt szervezetek. A HOFESZ vezetése, Pátka Község Önkormányzata, de egyesületünk vezetősége is, az
aktuális fórumokon kiállt a Pátkai- víztározó horgászati célú hasznosítása mellett. Tudomásom szerint a
MOHOSZ vezetésének is köszönhetően, ez idáig sikerült megakadályozni a tározó halastóvá átminősítését (!),
magánkézre juttatását. Ami aggodalomra adhat okot, az az, hogy év végével lejár a halászati jog, s még nem
hallottam a pályázat kiírásáról sem…
- Mivel az előző számban nem adtunk hírt egyesületi horgászversenyünk eredményéről, melyet 04.25-én
rendeztünk, most pótolom ezt.
I. helyezett:
Antal István
9450 gramm
II. helyezett:
Szabó Róbert
6350 gramm
III. helyezett:
Gács János
4700 gramm
- A legnagyobb hal fogójának járó elismerést, a „Kincses Ignác Emlékdíjat” Pobrányi Tamás horgász társunk
érdemelte ki, egy 2150 gramm súlyú ponttyal.
- Sajnos a víztározóra a HOFESZ által meghirdetett horgászversenyek sorra elmaradtak, többnyire érdeklődés
hiányában, így a Pátka Kupa is. Itt azonban szervezési hiányosságok is történhettek (több verseny van azon a
napon, nem megfelelő hirdetés, stb), melyeket ki kell majd küszöbölni a jövőben, körültekintően kell kijelölni az
időpontokat. Jó hír azonban, hogy a szeptember végére tervezett, de a rossz időjárás miatt elmaradt csónakos
pergető horgászverseny megrendezésre kerül október 25-én (edzés 24-én).
- Mint az köztudott, ez évben lejár az egyesület vezetőségének megbízatása. A jövő évi választást segítve, kérem a
horgásztársakat, hogy tegyenek javaslatot a jelölő bizottság tagjainak (Oláh Lajos-Pátka, Dezső Sándor-Zámoly,
Molnár Antal-Székesfehérvár), az új jelöltekre vonatkozóan. Én magam is várom azok jelentkezését, s
természetesen továbbítom a jelölő bizottság felé, akik szívesen tevékenykednének a jövő évben már 40 éves
horgász egyesület vezetőségében.
Görbüljön a bot!
Pátka, 2015.10.06.
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PÁTKAI HÍREK

2015. október

60 éves általános iskolai találkozó emlékére
60 évvel ezelőtt, 1955-ben 26-an végeztük el az általános iskola nyolcadik osztályát Pátkán. Sajnos 13
osztálytársunk már elhunyt, 13-an életben vagyunk.
Találkozót szerveztünk 2015. augusztus 15-én 10 órára a Kultúrházba. 12-en megjelentünk, 1 fő egészségi
állapota miatt maradt távol. Őt telefonon köszöntöttünk, és gyógyulást, jó egészséget kívántunk neki.
Egymás köszöntése után megható pillanatok következtek. Néma főhajtással emlékeztünk névsor szerint 13
elhunyt iskolatársunkról. Hálás köszönettel emlékeztünk szüleinkről, nagyszüleinkről, akik az ország
újjáépítése mellett bennünket is felneveltek. Tisztelettel és köszönettel szóltunk Tanítóinkról is.
A 60 év alatt történtekről mindenki adott egy rövid tájékoztatót: az életéről és családról, gyermekekről,
unokákról és dédunokákról.
Az elhunytak tiszteletére 20 szál fehér szekfűt és egy csokor virágot helyeztünk el a Pátkai Emlékkő, valamint
a II. Világháború Hősi és Polgári Áldozatai névsorát tartalmazó emléktábláknál.
Ezt követően közösen megtekintettük a Pátkai Gyűjteményes Házat, majd együtt megebédeltünk és folytattuk
a beszélgetést a hatvan év eseményeiről.
16 óra körül érzékeny búcsút vettük egymástól, azzal az óhajjal, hogy jó lenne – amíg lehet – minden évben
találkozni.
Gyenei Lajos

A fényképen szereplők névsora:
Első sor balról jobbra:
Sipos Erzsébet, Micheller Julianna, Őri-Albert Julianna, Gyenei Jolán, Pörzse Katalin, Bánóczki Mária
Második sor balról jobbra:
Hollósi Sándor, Horváth József, Gyenei Lajos, Balogh János, Dr. Kardos Ottó és Kovács József.

A Pátkai Hírek következő száma várhatóan 2015 decemberében jelenik meg. A lapzárta tervezett időpontja:
2015. november 23., hétfő. Kérjük, hogy írásaikat eddig juttassák el a patkaihirek@gmail.com címre,
vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalba.
A szerkesztőség nem feltétlenül ért egyet az olvasói levelek, hirdetések tartalmával,
és nem vállal felelősséget azokért!
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