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Pátka Község Önkormányzata 2016. január 1- és 2016. február 29. közötti időszakban történt testületi
ülések rendeleteiről és határozatairól
1/2016. (I.29.) sz. önkormányzati
rendelet
az
egészségügyi
alapellátás
körzeteinek
meghatározásáról
Pátka
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete meghatározta a
község közigazgatási területéhez
tartozó
alapvető
egészségügyi
alapellátási körzeteket (háziorvosi,
fogorvosi, ügyelet, védőnői körzet és
iskola-egészségügyi körzet).
2/2016. (I.29) sz. önkormányzati
rendelet a kiadások készpénzben
történő teljesítésének eseteiről
Pátka
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
rendeletében
elfogadta a készpénzes kiadások
(házipénztár) kifizetésére vonatkozó
szabályokat.
3/2016. (I.29.) sz. önkormányzati
rendelet
az
államháztartáson

kívüli
forrás
átvételéről
és
átadásáról
Pátka
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
rendeletében
szabályozta a természetes személyek
és az államháztartás körébe nem
tartozó jogi személyek és jogi
személyiséggel
rendelkező
szervezetek részére illetve tőlük
kapott pénzeszköz, ingó vagyontárgy
vagy ingatlan vagyon átadását illetve
átvételét.
4/2016. (I.29) sz. önkormányzati
rendelet a kötelező adatkezelés
szabályairól
Pátka
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
rendeletében
meghatározta az Önkormányzat és
intézményei által folytatott kötelező
adatkezelés szabályait.

rendelet az üzletek éjszakai
nyitva tartásának korlátozásáról
és az azzal összefüggő felügyeleti
díjról
Pátka
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete rendeletében az
üzletek éjszakai nyitva tartásának
korlátozását nem szabályozza és
felügyeleti díjat nem vezet be.
6/2016 (I.29.) sz. önkormányzati
rendelet a kedvtelésből tartott
állatok tartásának szabályairól
Pátka
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
rendeletében
szabályozza a kedvtelésből tartott
állatok tartását.
7./2016.
határozat
.

(..)

önkormányzati

5/2016. (I.29) sz. önkormányzati

KÖZÉRDEKŰ
Tájékoztató az általános iskolai felvételi körzetek kijelöléséről
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Fejér
Megyei Kormányhivatal meghatározta és közzé tette az általános iskolák 2016/2017. tanév felvételi körzetét,
továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét.
A nemzeti köznevelési törvény 50.§ (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles korú
tanulót, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (kötelező felvételt biztosító
iskola). A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt (a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben foglalt eljárásrend
szerint). Mindez azonban nem érinti a szabad iskolaválasztás jogát.
Pátka község esetén a kötelező felvételt biztosító általános iskolák:
1-4. évfolyam:
Iskola neve: Székesfehérvári Bory Jenő Általános Iskola
Cím: Pátka, Kossuth u. 60.
5-8. évfolyam:
Iskola neve: Pátkai Református Általámos Iskola
Cím: Székesfehérvár, Tolnai u. 41.

Pajor Józsefné
90 éves
4 unoka 2 dédunkoa
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PÁTKA PROGRAMNAPTÁR
Pátka Község Kulturális Bizottságának programnaptára a 2016-os évben
Húsvéti forgatag a gyerekeknek - tojáskeresés, nyúl kergetés. játszóház.
Helyszín: Református iskola és udvara.
Március. 26.
Az óvódásoknak és iskolásoknak kiírt húsvét témájú rajzverseny kihirdetése
A rajzok leadási határideje március 22-e a polgármesteri hivatalban.
Április 9.
Tavaszköszöntő születésnapi rendezvény az Ivánka Kávézóban
Április 16.
Környezetvédelmi nap - szemétszedés a víztározó körül
Április 30.
Horgászverseny a víztározónál
Május 1.
Fidesz Majális az Ivánka udvaron
Május 8.
Horgászverseny az egyesületek vezetőinek a víztározónál
Május 21.
Óvodai túranap
Június 4.
Trianoni megemlékezés a Fehérvári úti emlékműnél
40 éves a Vértesaljai Horgász Egyesület - Halételek versenye a Gál köz végénél
Június 25.
15 km futóverseny és II. Pátkai Erős ember verseny a sportobjektumnál.
Július 25.
III. Pátkai Geotúra verseny meghirdetése
Július 30.
Fogathajtás
Július 31.
Anna-napi búcsú
Augusztus 20.
Szent István ünnepe.
Rózsa fesztivál.
Augusztus 27.
II. Parasztolimpia. Lecsófőzés. Újszülöttek köszöntése, kulturális műsorok.
Augusztus 28.
Ság-túra a kereszthez
Szeptember 10. Szüreti felvonulás
Szeptember 29. A Pátkai-Pákozdi csatára emlékezünk
Október 6.
Az Aradi vértanúkra és Vak Bottyán Jánosra emlékezünk
Október 16.
Horgászverseny
Október 23.
Nemzeti ünnep
November 11.
Márton nap. II. Pátkai Bormustra
December 4.
Mikulás-járat.
December 17.
Mindenki Karácsonya.
December 31.
Szilveszteri bál.
A programok időpont változtatás jogát fent tartjuk
ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ
Önkormányzati kulturális beszámoló az elmúlt 3 hónapról.
Mikulás-járat
2015. december 5-én megérkezett a Mikulás a Pátkai gyerekekhez. Gyene Lajos családja biztosította a hintót, hogy
minél előbb körbejárhassa a falunkat és a gyerekeknek ajándékot tudjon adni. A mikulás 135 gyereket
ajándékozott meg.
Köszönet a támogatóknak, akik hozzájárultak a csomagok megtöltéséhez és a járat létrehozásához:
Góger Tamás-Ivánka Kávézó, Lázár Lívia - Dohány bolt, Buda Józsefné boltja, Polgár Józsefné boltja, Stróh
Tiborné boltja, Róth Tamás és családja - Róth-tó, Corn Agro Kft., Rovákja Bt., Vértesaljai Horgász Egyesület,
Inizió Kft., Dr Mráz János, Gyene Lajos családja, Varga Géza családja, Zimmermann István, Vágó Árpád,
Bódogh Annamária, Csató Gyula (a Mikulás szerepében), Kunstár Béla, Gyenei Lajos, Nánási László, Nagyné
Nelli, Balaskó János.
Külön köszönet a hivatal dolgozóinak a segítségért, csomagolásért, dobozolásért: Rózsának, Évának, Enikőnek,
Andreának, Timinek, Ancsának, Ritának.
2016-ban is várjuk a támogatásokat. Köszönjük!
Mindenki Karácsony a Pátkai Római Katolikus Templomban.
Az ünnepségre 2015.december 20-án 15 óra 30 perckor került sor, a templomunk teljesen megtelt a műsorok
kezdetére. A negyedik Adventi gyertyát közösen gyújtotta meg Tallér Krisztián, Ország István és Nagy Dániel.
A karácsonyi műsorban felléptek: óvodások, iskolások, hittanosok, Pátkai Pántlika tánccsoportunk, Szebik Attila
és családja, Píber Leticiaés a Bel Canto kórus.
A templom előtti sátorban sürögtek a Nyugdíjas klub tagjai, akik szendvicseket, teát és forralt bort készítettek az
ünnepségen résztvevőknek. A sátor másik felében a süteménysütő verseny zajlott, a zsűri tagjai kóstolták a finom
süteményeket.
Köszönöm az összes fellépőnek és a rendezvény lebonyolításában segédkezőknek a munkáját, támogatását!
Külön köszönet az önkormányzat dolgozóinak a Betlehem és a díszkivilágítás elkészítését, a fenyőfák feldíszítését.
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Koszorúzás
a
Doni
áttörés
73. évfordulójának alkalmából
2016. január 12-én 10 órakor
koszorúztunk, majd emlékeztünk a
Don-kanyarban hősi halált halt
magyar honvédekre, az orosz áttörés
73. évfordulóján az emlékparkban
lévő II. világháborús emlékműnél.
A megemlékezés alkalmával kis
ünnepi
műsorral
készültek
a
Református iskolások, majd Nagy
Dániel Polgármester úr mondott
megemlékező beszédet a 73 éve
történtekről.
Koszorút helyezett el az emlékműnél:
Varga Géza, Dávid Imre képviselő
urak.

2015. március

A Doni tragédiáról:
A II. világháború doni ütközetének magyar hősei 40 évig szinte háborús
bűnösök voltak, hiszen elhallgatásra ítélte tetteiket és áldozataikat a
politika és a történelemhamisítás. Aztán idővel lehetett beszélni róluk,
de sok évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a nagyobb nyilvánosság előtt
is kiderüljön: több volt az, ami ott történt egy vesztes csatánál - fenn a
visszaemlékezések lapjain és a túlélők elmondásaiban annyi egyéni
hősiesség megannyi példája maradt.
1943. január 12-én iszonyatos tüzérségi előkészítés után indulnak meg
az orosz csapatok a Don mentén ahol a 2. Magyar Hadsereg 198 ezres
létszámmal sorakozott fel. A támadókhoz képest a hadseregünk rosszul
felszerelt volt, gyakran mínusz 40 fok alatti hőmérsékletben harcoltak
katonáink, de helytálltak, míg a túlerő le nem gyűrte őket.
Az áttörés utáni csatában 42 ezren haltak meg vagy
tűntek el, 28 ezren megsebesültek, 26 ezren estek
orosz fogságba.
Egyszerűen Hősök voltak.
Nagyon fontos, hogy a nemzedékek tovább
őrizzék apáik, nagyapáik hőstetteinek és
áldozatának emlékét.

Farsang
A farsang első rendezvénye február 11-én került
megrendezésre, az óvodásokkal és az iskolásokkal
elbúcsúztattuk a telet verseléssel, énekléssel, majd a kis
műsor végén elégettük a telet jelképező bábut a
gyerekek nagy örömére. Köszönöm a nevelőknek, hogy a
gyerekeknek meg tanították a verseket és az éneket.

A fő rendezvényekre február 12-én, pénteken került sor.
Elsőként a fánksütő verseny zsűrizése történt meg
délután 13 órakor az Ivánka Kávézóban. Kilencen
hozták el az általuk készített finomságokat, amiket a
zsűrin kívül később a gyerekek is „tesztelhettek” a
farsangi mulatságon.
A farsangi műsorok 15 órakor kezdődtek az óvoda
tornatermében, az ovisok és iskolások jelmezekbe öltöztek. A mulatság kezdetén került kihirdetésre fánkverseny
eredménye.
Az eredményhirdetés után jött el a gyerekekhez az Andi bohóc, aki fél órás műsorral és lufiból hajtogatott
figurákkal szórakoztatta a megjelent gyerekeket és szüleiket. Köszönjük a műsort és a remek hangulatot!
A jól sikerült rendezvény 18 óra körül ért véget.

Tisztelettel: Varga Géza.

(Fotók: Lázár Lívia)

FÁNKSÜTŐ VERSENY
Eredményhirdetés
Kilencen hozták el az általuk készített fánkcsoda finomságokat, amelyeken a zsűrizés
után a gyerekek is megkóstolhattak az óvodai a farsangi mulatságon.
A zsűri tagjai: Laborcáné Tatai Anikó, Jádi Lajosné Marika néni és Májerné Nagy Nelli
A legjobbnak járó díjat és a vándorkupát Láncos Józsefné nyerte el.
2. helyezett: Dori Horváth Beáta,
3. harmadik: Magyaródi Józsefné
Köszönjük az ízletes fánkokat a verseny résztvevőinek!
A 2016. évben is megrendezésre kerülő farsangi fánk versenyre is várjuk a finom
fánkokat!
Tisztelettel: Varga Géza.
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SPORTKÖRI HÍREK
Nagy szeretettel üdvözöljük a pátkai sportszerető lakosokat!
Újra megkezdtünk egy évet és bízunk benne, hogy ugyanolyan sikeres lesz, mint a tavalyi egész évünk, ami azt
jelenti, hogy a szezon végén a Pátka a tabella 1. helyen zárja a bajnokságot.
Ezért a csapatunk mindent el is követ. A játékosok január elejétől heti 3 edzéssel készülnek, emellett minden
hétvégén részt vettünk a téli nagypályás műfüves bajnokságon, ahol 8 csapat közül a 2. helyet szereztük meg.
A csapat összetétele nem sokat változott, 2 játékos távozott és 2 új játékos érkezett.
Távozott: Boda Béla, Tóth Ádám
Érkezők: Rózsa Bálint és Prill Tamás illetve újra hazaérkezett és csatasorba állt Herceg Csaba.
Emellett továbbra is folyamatosan készülnek és szerepelnek utánpótlás csapataink. az U19, U16 és a Bozsik
csapatok: U13, U11, U9 és U7. A csapatoknak a téli felkészüléshez sportcsarnokot béreltünk, a lovasberényi
sportcsarnokot és a Váci M. szakközépiskola tornacsarnokát.
Köszönjük az edzőknek a közreműködésűket!
A Megye II. bajnokság Oscar csoportjának első idei mérkőzést sikerrel vettük, a Kápolnásnyék ellen fölényes
győzelmet arattunk.
Köszönjük minden támogatónknak a Sportkör működéséhez való pénzbeli vagy természetbeli hozzájárulását!
Külön köszönet Pátka Község Önkormányzatának, hogy az önerő biztosításával lehetővé teszik, hogy a Sportkör
működési költségeire pályázati úton fedezetet találhassunk.
Külön nagy segítség számunkra azoknak a felajánlása, akik adójuk 1 %-át biztosították részünkre. Ez évben is
számítunk adójuk 1 %-ra! KÖSZÖNJÜK! Adószámunk: 19820583-1-07
Jó szórakozást
HAJRÁ PÁTKA!
A Sportkör vezetősége
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ISKOLAI HÍREK
A Pátkai Református Általános Iskola farsangi mulatsága
2016. február 06-án, szombaton megtartottuk Farsangi mulatságunkat. A rendezvény
mindenki számára ingyenesen látogatható volt. Hatalmas sikere volt minden kulturális,
kézműves programnak és rengeteg pátkai kisgyermek érkezett hozzánk, hogy felavassa
farsangi jelmezét. Sok hercegnőt és szuperhőst üdvözölhettünk köreinkben. Az iskolás
és óvodás gyermekek szüleinek külön köszönjük a rengeteg finomságot, amivel
hozzájárultak a jó hangulathoz. A fogyasztani való mellé rengeteg ajándék is járt, amit
tombola formájában sorsoltunk ki. Sok értékes könyvcsomag és írószercsomag talált
gazdára és egy különdíj, Lipták Krisztina felajánlásából egy gyönyörű gesztenyetorta.
Meghívásunkra érkezett Mits Péter és zenekara, akik fergeteges hangulatú koncertet
adtak a pátkai gyermekeknek. A továbbiakban beszéljenek a rendezvényen készült képek helyettünk. Minden
résztvevőnek és segítőnek hálás köszönetünket fejezzük ki. Jövőre ugyan ebben a szellemben ismételten várjuk az
álarcos kedvű gyermeksereget.

Tombolasorsolás

Mits Péter és zenekara

A Pátkai Református általános Iskola diákjai és dolgozói köszöntik Mráz János háziorvost
40 éves jubileumán!
Az iskola dolgozó és diákjai már január óta készültek ezzel a kedves meglepetéssel a falu háziorvosának. A
gyermekek házi rajzverseny keretében ábrázolták a doktor úr és az orvosi rendelő mindennapjait. Az elkészült
képekből kiállítást szerveztünk, amit a farsangi rendezvényünkön megtekinthettek a hozzánk ellátogató vendégek.
Farsangi mulatságunkra díszvendégként meghívtuk Dr. Mráz Jánost és kedves feleségét és egy alkalmas
pillanatban előálltak a gyermekek a meglepetéssel. A rajzverseny első három helyezett munkáját szép
paszpartúrában a doktorúrnak ajándékként átnyújtottuk.
A három győztes munka alkotói: Horváth Vivien, Koczó Márton és Talmaci Patrik. Ebből a három alkotásból
sorsolás útján kiválasztottunk egyet, Horváth Vivien rajzát, ami a doktorúr számára készült hatalmas tortát
díszítette. Ez úton is köszönjük Dr. Mráz Jánosnak, hogy nap, mint nap őrzi a pátkaiak egészségét és gratulálunk
a 40 éves kitartó munkájához!

Horváth Vivien és Dr. Mráz
János a rajzverseny nyertes
alkotását
ábrázoló
hatalmas
csokoládétortával

Szerkesztette: Ravasz Zsoltné Rabi Dóra

7. oldal

PÁTKAI HÍREK

2015. március

ISKOLAI HIRDETMÉNYEK
2016. március 18-án, pénteken 16:00-órától óvodás korú gyermekek szüleinek
szülői értekezletet tart és teljes körű tájékoztatást ad Szebik Ágnes megbízott
igazgató, Törökné Endresz Mária tanító és Országh István lelkipásztor.
Az óvodás gyermekeknek ebben az időpontban iskola előkészítő és kézműves
foglalkozást tartunk.
A Pátkai Református Általános Iskola, iskolai beiratkozás időpontjai:
2016. április 11-13-ig, hétfőn, kedden és szerdán 08:00-tól 16:00 óráig.
Pótbeíratás időpontja: 2016. április 25. hétfő 08:00-tól 16:00 óráig.
Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására
alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló
hatósági igazolványt, az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni, valamint
nyilatkozatot kell kitölteni a gyermek közös szülői felügyeletének joggyakorlásával kapcsolatban
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet
elbírálni.
Sok szeretettel várjuk leendő első osztályosainkat és kedves szüleiket!
Kedves Gyermekek!
A Pátkai Református Általános Iskolában minden péntek délután szeretettel várjuk az óvodás
gyermekeket is Iskolakóstolgató foglalkozásokra.
Minden pénteken:
15:30-tól óvodás angol foglalkozást tart Gaál Anetta néni
16:00-tól iskolafelkészítő játékok és feladatok Szebik Ági nénivel és Törökné Endresz Marika nénivel
16:00-tól kézműves műhely a legkisebbeknek is, 3 éves kortól (szülői kísérettel)
Tanítóink minden gyermeket szeretettel várnak! A foglalkozások ingyenesek
További információ: Ravasz Zsolté Rabi Dóra Telefon: 06/30-543-1997

„Ebben az életszakaszban válik megfigyelhetővé, hogy a gyermek miben tehetséges, érdeklődése milyen irányba fordul.
Ezt a kis létszámú osztályokban sokkal könnyebb megfigyelni és őt ebben a tevékenységében felkarolni.”
Szebik Ágnes
megbízott intézményvezető

Szerkesztette: Ravasz Zsoltné Rabi Dóra
A PÁTKAI CSEMETEKERT ÓVODA GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY HÍREI
Alapítványunk kuratóriumának határozatai alapján az alábbi eszközbeszerzések történtek a pátkai óvoda javára:
•

az óvoda udvarára játszótéri eszköz beszerzése 80.000Ft értékben

•

óvodai gyermekkonyha bútorok beszerzése 197.000Ft értékben, mindkét csoportba

•

játéktároló állvány vásárlása 28.000Ft értékben

•

egy óvodai csoport teljes bútorzatának beszerzése 220.000Ft értékben

Szülői kezdeményezésre alapítványunk vállalta, hogy víztisztítót vásárol 90.000Ft értékben az óvodának. Pátkán a
víz arzéntartalma épp csak a megengedett szint alatt van, ezért is fontos hogy a gyerekek egészségesebb vízhez
juthassanak. Ez a készülék 97%-ban szűri meg az arzént a vízből.
Alapítványunk célja, hogy sport és kulturális programokat szervezzen a gyerekek részére és eszközök beszerzésével
támogassa az óvodát. Céljaink megvalósulásában sokat segítenek a lakossági 1%-os adófelajánlások. Kérem, adója
1%- át ajánlja fel alapítványunknak! (Adószámunk: 18493942-1-07) Köszönjük!
Laborcáné Tatai Anikó

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 Sportkör: 19820583-1-07
Pátka Polgárőrség: 19098533-1-07
Vértesaljai Horgász Egyesület: 19822774-1-07
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GÁRDONYI GÉZA NYUGDÍJAS KLUB HÍREI
















November 2-án Gárdonyi Géza emléktáblájánál dr. Mráz Jánosné méltatta névadónk életútját, majd az
óvodások énekeltek. Németh Lászlóné elhunyt klubtagjainkról emlékezett meg.
A hónap közepén Hollósi Sándor születésnapját ünnepeltük meg, és ilyenkor szoktuk a klub tagjainak
névnapját is ünnepelni. A nagyon finom vacsorát Hollósiék jóvoltából fogyaszthattuk el.
Mindig nagyon várjuk a vetélkedőket. November végén Sanyi állított nekünk össze érdekes kérdésekből álló
fejtörőket.
Télapó járt az óvodában és nálunk is Gács János személyében.
December 19-én sajnos Kindl Gézát kísértük utolsó útjára. Ő a klub egyik alapító tagja volt. Nagyon
tiszteltük és szerettük, emlékét örökké megőrizzük!
A Mindenki karácsonyán tagjaink tették az évek óta megszokott dolgokat, szorgoskodtak a zsíros kenyerek,
a tea és forralt bor elkészítésénél.
Január 4-én pótszilvesztert tartott közösségünk, ahonnan természetesen nem hiányozhatott a virsli és a
pezsgő sem.
A Doni áttörés 1943. január 12-én kezdődött, melynek következtében a 250 ezer fős 2. magyar hadsereg
kötelékéhez tartozó honvédek és munkaszolgálatosok közül mintegy 125-130 ezren estek el, sebesültek meg,
vagy estek fogságba. Az 1943-as Doni áttörés 73. évfordulója alkalmából tartott koszorúzáson és
megemlékezésen több tagunk képviselte a klubot.
Január 18-án tartottuk beszámoló közgyűlésünket, ahol vezetőink az elmúlt évet értékelték mind gazdasági,
mind közösségépítő szempontból. A beszámolót egyhangúlag elfogadtuk.
Február 8-án nagyon jól sikerült születésnapi összejövetelt tartottunk, Gyenei Lajos ért el egy szép, kerek
évszámot. A jó hangulatról Kovács János tangóharmonika kíséretével magunk gondoskodtunk, a finom
falatokról pedig az ünnepelt családja.
Rá egy hétre ismét vetélkedtünk. Mrázné Erzsike készített nekünk izgalmas feladatlapokat. A vetélkedő
megkezdése előtt Gács János elnök írásban lemondott tisztségéről, és szóban kiegészítette indokait. A tagság
indokait megértette és lemondását elfogadta.
A farsang jegyében meghirdetett fánksütő és borversenyen szép eredményeket értek el tagjaink. A falu
legjobb fánkját Lánczosné Jucika sütötte, és 3. helyezett lett Magyaródiné Terike lett. A férfiak: Gács János,
Varga Géza, Hollósi Sándor, Magyaródi József és Kiss János pedig finom boraikkal remekeltek. Büszkék
vagyunk minden tagunkra, aki vállalta a megmérettetést!
29-én ismét Hollósiék felé fordult a figyelem, akiket 50. házassági évfordulójukon köszöntöttünk, és
kívántunk nekik még sok-sok boldog évet együtt. Lánczosné Jucika mondott megható szavakat ezen
kivételes ünnepen.
PÁTKAI PÁNTLIKA TÁNCEGYESÜLET HÍREI
Így teltek a téli hónapok a Pántlika Tánccsoport háza táján

A legutóbbi híradásunk óta egy fellépő programunk volt az év végén: a Mindenki Karácsonya keretében - fedett
hely hiányában- a katolikus templom előtti területen adtuk elő a Rábaközi táncok című koreográfiát.
Már ezt megelőzően, a decemberi hó folyamán megkezdtük a felkészülést a 2016-os évre egy újabb koreográfiával.
A Mátyusföldi táncokat Majoros Andor néptáncpedagógus, az Alba Regia Táncegyüttes művészeti menedzsere, a
Királyi Napok Néptáncfesztivál művészeti igazgatójának szakavatott irányításával igyekszünk elsajátítani. Nem
könnyű az új anyag, de mindnyájan örömmel várjuk "Bandibá" élvezetes óráit, ahol nem csak technikailag, hanem
stílusos előadásmódból is profi képzésben részesülünk.
Sok gyakorlást igényel a tánc, gyakran szerdán, pénteken, szombaton is mennek a próbák.
Volt azonban januárban egy szabad szombatunk, ekkor a fiúk a felújítás alatt álló Kultúrháznál végeztek
társadalmi munkát. Reméljük, a tavasztól kezdődő szezonban már itt mutathatjuk be új programunkat.
Egy kérést szeretnénk eljuttatni a kedves Olvasókhoz: szükségünk lenne ruhatárunk bővítéséhez brokát
anyagokra. Akinek van felajánlható régi brokát függönye, vagy brokát ágytakarója, köszönettel elfogadnánk.
Mindenkinek szép tavaszt, jó kedvet és a várható programokhoz jó szórakozást kívánunk!
Tisztelettel: Abonyiné Fekete Katalin
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KÖNYVTÁRI HÍREK
Tisztelt Olvasók!
Szeretnék köszönetet mondani Takács Gábornak, aki a Vargahegyen lakik és egy jelentős mennyiségű kötetből álló
családi könyvtárat adományozott a pátkai Gárdonyi Géza Községi Könyvtárnak. Ebből lehetőség nyílt a könyvtár
szakadt, elhasználódott köteteinek jobb állapotúra cserélésére.
Az idei évben már érkeztek könyvújdonságok is, többek között a „Romantikus regények” és a „Regényes
történelem” sorozat köteteiből. A gyerekek is találnak újdonságot a népszerű „Bogyó és Babóca” sorozatból.
A Könyvajánló rovatba ebben a számban újra kaptam iskoláskorú fiataltól könyvajánlót, aki az Idődetektívek
ifjúsági sorozatról írt. Ezúton bátorítok másokat is kedvenc olvasmányélményüket osszák meg velünk.
Engedjék meg, hogy én is felhívjam figyelmüket Viktoria Hislop Sziget című regényére, amely az írónőnek első
műve, amely jelentős kritikai elismerést is kapott:
Egy fontos, az életét meghatározó döntés előtt álló Alexis Fielding szeretné megismerni anyja múltját. De Szófia
sohasem beszélt erről. Csak annyit mondott, hogy mielőtt Londonba költözött, egy kis krétai faluban élt. Amikor
Alexis úgy határoz, hogy Kréta szigetére utazik, levelet küld lányával egy régi barátnőjének és megígéri, hogy tőle
majd többet tud meg…
Pályázati felhívás!
A Föld napja április 22. Ebből az alkalomból a községi könyvtár pályázatot
hirdet nagycsoportos óvodásoknak, alsó és felső tagozatos általános
iskolásoknak.
Pályázni három kategóriában lehet a témában:

A/4 méretű bármilyen technikával készült rajzzal

vagy kollázzsal

újrahasznosított anyagból készült tárggyal.
Mindhárom kategóriából az első három helyezett kap díjat.
Beérkezési határidő: 2016. április 16.

A Gárdonyi Géza Községi
Könyvtár
nyitva tartása
2016. 03.07-04.02. között
03.07. hétfő
17-19
03.09. szerda
17-19
03.12. szombat
14-16
03.14. hétfő
ZÁRVA
03.16. szerda
17-19
03.19. szombat
14-16
03.21. hétfő
17-19
03.23. szerda
17-19
03.26. szombat
ZÁRVA
03.28. hétfő
ZÁRVA
03.30. szerda
17-19
04.02. szombat
14- 16

A könyvtár szolgáltatásai továbbra is:
Könyvek, folyóiratok, DVD-k kölcsönzése, kézikönyvtár helybeli használata,
előjegyzés keresett dokumentumra, könyvtárközi kölcsönzés, Internet
használat.
A nyitvatartási idő meghosszabbodik hétfőn és szerdán fél órával. Tehát
ezentúl 17-19 óráig lehet igénybe venni a könyvtári szolgáltatásokat.
Ismételten szeretném felhívni a középiskolás fiatalok figyelmét arra, hogy a kötelező 50 órás közösségi munkájukat
a könyvtárban is teljesíthetik. Ezzel kapcsolatban érdeklődni lehet a 06/30-4849-648 telefonszámon.
Szeretnék egy helyreigazítást közölni az előző nyári családi nappal kapcsolatosan, ami abból a cikkből kimaradt:
Köszönöm Udvardi Lászlónak, hogy Pátkáról készült fotóit egy kiállítás erejéig rendelkezésünkre bocsátotta,
valamint Pintérné Frank Editnek, hogy gyönyörű kézimunkáit bemutatta nekünk.
Helt Margit
könyvtáros

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok!

KÖNYVAJÁNLÓ
Fabian Lenk: Idődetektívek (sorozat)
Kim, Julian, Leon és Kija az idődetektívek. Az Ő birtokukban van a Szent Bertalan Bencés
Kolostor régi könyvtárának a kulcsa. Ez a könyvtár rejti a TEMPUSZT, a félelmetes időteret,
ahonnan bárki a múltba utazhat. A TEMPUSZ az idő ritmusában lüktet és ezernyi ajtót rejt,
amelyek a világtörténelem egy-egy évébe nyílnak. Így juthatnak a jó barátok az ókori Rómába
vagy Egyiptomba, a fáraók földjére. Kija, a macska szintén a fáraók korából származik. Barátai
első kalandjukról hozták magukkal a jelenbe. Ha a három kis detektív érdeklődni kezd egy
izgalmas kor iránt vagy egy titokzatos bűnügyi történet sejlik fel a múltból, a TEMPUSZ
segítségével odarepülnek. A visszautazásban, szintén a TEMPUSZ van segítségükre, csak vissza
kell menniük arra a helyre, ahol megérkeztek a múltba kalandjuk elején. Előfordul, hogy a
barátok kalandozása több napig is eltarthat a múltban, a jelenben egyetlen másodperc sem
telik el közben és így senki sem szerez tudomást az idődetektívek titkos útjairól.
Hajdú Kata Csilla 4. osztályos tanuló
MEGHÍVÓ
Húsvéti játszóház
Húsvéti játszóházba várjuk a gyerekeket a Gárdonyi Géza Községi Könyvtár szervezésében.
Helyszín:
Időpont:

Pátkai Közösségi Ház (A volt iskola épülete)
2016. március 19. szombat 9-11 óráig

A rendezvény látogatása látogatása ingyenes.
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VÉRTESALJAI HORGÁSZ EGYESÜLET HÍREI
40 éves a Vértesaljai Horgász Egyesület
1976. március 14! Ezen a napon volt az első közgyűlés, melyen megalakult a községben egy új civilszervezet, a
Vértesaljai Horgász Egyesület. Az 1973-ban megépített Zámolyi-víztározó, majd ezt követően az 1976-ban elkészült
Pátkai-víztározó adta lehetőségekkel élve, egyre többen kezdtek el horgászni községünkben. Az addig jószerivel
csak a községen átfolyó kis patakokban (Császár-víz, Tiszta-víz) illetve a vasúti átjáró előtti, egykori Gulyás-tóban
pecázgató néhány főről jelentős mértékben megnőtt az egyre
komolyabban horgászni akarók száma. Igényként merült fel egy
horgászegyesület létrehozása. Az egyesület megalapításában akkor
tevékenyen résztvevők, akik az első megválasztott vezetőséget is
alkották, a következő személyek voltak:
Kincses Ignác Gyula - elnök
Boross Miklós- titkár
Bárány Ferenc-alelnök
Pajor József-pénztáros
Az alakuló ülésen 76 fő vett részt, azonban a megalakulás évének
végére 162 főre emelkedett a taglétszám. Az első években zömmel
helyiek alkották a tagságot, majd többek között a víztározóknak is
köszönhetően, a külterületi földeken, a falu két végén (Varga-hegy,
Páskom), zártkerti ingatlanok jöttek létre, melyek a városban lakók
hétvégi házaként, kvázi nyaralóként funkcionáltak. Közülük is többen tagjai lettek az egyesületnek. Akkoriban a
Pátkai- víztározó Magyarország legjobb 10 horgászvizének egyike volt. Időben kellett felkeni ahhoz, hogy a horgász
helyet találjon magának a parton. A nagytestű fogható halak mellett, az akkoriban még jól fogható,- azóta sajnos
már eltűnt- aranykárászokról is híres volt vízterületünk, de a gazdag sügér állomány adta horgász élmények is
növelték a vízterület népszerűségét. Ezeknek is köszönhetően, az 1980-as évek végére, már a 350főt is elérte
taglétszámunk. Volt nehéz időszak is egyesületünk életében, mikor 1991-ben teljesen leengedték a víztározók vizét,
a Velencei-tó „megmentése” miatt. Ekkor lecsökkent a létszámunk, az a 100 főt közelítette. De átvészelve ezt az
időszakot, majd a Pátkai- víztározó 1995-ös újra telepítésével, új
korszak kezdődött egyesületünk életében is. Elkezdett ismét
emelkedni taglétszámunk, mely megközelítette a 200 főt, majd az ez
körül stabilizálódott is, egészen napjainkig.
Megtisztelő, hogy 30 évig elnöke lehettem horgász egyesületünknek.
Mikor 1986-ban, Kincses Gyuszi bácsi és Boross Miklós bácsi
felkérésére, (mert akkor nekem bácsik voltak) elvállaltam ezt a
feladatot, s a közgyűlés bizalmat is szavazott, nem gondoltam, hogy
ilyen hosszú távú lesz ez a megbízatás. Azóta sok minden
megváltozott, úgy a magánéletemben, mint az egyesület életében.
Titkárok, gazdasági vezetők, vezetőségi tagok cserélődtek, de én csak
maradtam és az utóbbi 15 évben a vezetőség személyi összetétele is
szinte állandósult mellettem. Mára már összeforrott, igazi
csapatként végezzük a munkánkat. A legfelelősségteljesebb
tevékenységet gazdasági vezetőnk, Vastagh Lászlóné, Ancika végzi, de Antal István titkárunk és Toma Imre
alelnökünk is kiveszi részét a hétfőnkénti jegyárusításokból valamint az egyesület működésével és programjaival
kapcsolatos szervezési feladatokból. Ezúton is köszönöm nekik, valamint a vezetőség többi tagjának is az eddigi
tevékenységüket, és természetesen mindenkinek, aki részese volt az elmúlt 40 év sikeres működésének.
A március 19-ei közgyűlésünkön új tisztségviselőket kell választani. Higgyék el, nem könnyű mostanság civil
szervezet vezetőjének lenni. Meg kell tudni felelni a mindig változó, az egyesületeket is kvázi vállalkozóként kezelő
törvényi előírásoknak, s el is kell igazodni ezeken. Az, hogy ez így lehessen, rengeteg időt vesz el a családtól, de
magától a horgászattól is. Voltak pillanatok, mikor megfogadtam, hogy tovább már nem csinálom, de ez előbbutóbb mindig elmúlt. Nagyon örülnék, ha valaki átvenné ezt a megtisztelő megbízatást, természetesen szívesen
segíteném munkájában. Azonban mindaddig, amíg ez nem történik meg, igyekszem eleget tenni a
megbízatásomnak. A megválasztandó új elnökség munkájához sok sikert kívánok, öregbítsék tovább községünk
második legidősebb, működő civilszervezetének jó hírnevét.
Aktualitások a horgászatban
-

-

-

Jó hír, hogy újabb 15 évre, 2030. december 31-éig ismét a Horgász Egyesületek Fejér Megyei
Szövetsége tulajdonába került, a Pátkai-víztározó halászati joga. Erre vonatkozóan ebben az
évben, február elején hozta meg döntését a MOHOSZ, mely megkapta a hasznosítók kijelölésére
vonatkozó hatáskört, egy országgyűlési döntés alapján. A területi jegyek nyomtatása, értékesítése
csak ezután kezdődhetett meg. Elnézést kérünk az ebből adódó, esetlegesen felmerült
kellemetlenségekért, többek között a kb. 10 nap horgászati lehetőség kiesésért.
A haszonbérbe adó, azaz az állam részéről újként került bevezetésre egy ún. fenntartási díj, amit a halászati
hasznosítók évente kötelesek megfizetni, melynek összege 3000Ft/ha. Ez sajnos jelentős többletkiadást
eredményez a hasznosító számára. Többek között ezért is került sor a vízterületeken a jegyárak emelésére.
Természetesen új Halgazdálkodási ütemtervet is kell készíteni a hasznosítónak, ez még folyamatban van, így a
konkrét halasítási elképzelésekről még nem tudok tájékoztatást adni. Februárban már 50 mázsa 3 nyaras
pontyot telepítettek a Pátkai-víztározóba. Az ígéret szerint havi rendszerességgel lesz majd haltelepítés.
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A Pátkai víztározóra vonatkozó területi jegy ára 25000Ft-ról 30000Ft-ra emelkedett, a kifogható hal éves
mennyisége 30db-ról 25db-ra csökkent. Megszűnt a féléves területi jegy az erre vonatkozó csekély érdeklődés
miatt. Azonban a megyei összevont területi jeggyel, 45000Ft-ért, hétvégeken éjszaka is megengedett a
horgászat.
A napi jegy érvényessége kedvezően változott, 0-24 óráig érvényes, tehát a váltás
időpontját követő 24 órás időtartamra vonatkozik, beleértve az éjszakát is. A napi jegy
ára 3000Ft.
Gyermekjegyet 3-14 éves korig lehet váltani, melynek ára az állami horgászjeggyel
együtt 2700Ft. Ez már több vízterületre is érvényes, többek között a Velencei-tavon és
a Balatonon is lehet vele horgászni.
Változás még, hogy a területi és a napi jegyen is, az azok hátoldalán kialakított
táblázatba, be kell írni a kifogott hal súlyán kívül annak hosszúságát is.
Ettől az évtől egy dokumentumot képez az állami horgászjegy a fogási naplóval. Így ez
új, talán kezelhetőbb, mint az eddigiek voltak. Fontos, hogy a Pátkai-víztározó víztér
kódja is megváltozott. Az eddigi 000692 helyett az új kód, amit be kell jegyezni: 07013-1-1.
Egyesületünk 2016.03.19-én, szombaton 9 órakor tartja közgyűlését. A közgyűlés a Művelődési Ház
felújítása miatt nem a megszokott helyen, hanem a sportöltöző feletti tanácskozó teremben lesz!
A környezetvédelmi nap a Pátkai-víztározón április 16-án, szombaton lesz, 8-12 óráig. Ezen időszak alatt Tilos
lesz a horgászat!
Egyesületi horgászversenyünket április 30-án, szombaton rendezzük meg, a Kábel-gát és a Boross-gát közötti
partszakaszon. A sorsolás 7 órakor lesz, a verseny időtartama 9-13 óra között. Várjuk a nevezőket!
Június 25-én, az egyesület fennállásának 40. évfordulója alkalmából, Pátka Község Önkormányzatával közösen,
egy halászléfőző versenyt szervezünk. Ezzel kapcsolatosan a részletesebb információkat majd később fogjuk
közölni, de várjuk erre is az érdeklődőket.
Görbüljön a bot!

Pátka, 2016.02.29.

Hedlicska Károly
V.H.E. elnök
VADÁSZTÁRSASÁGI HÍREK
Tisztelt Pátkai Polgárok! Tisztelt Földtulajdonosok!

Tájékoztatom Önöket hogy 2016.01.15-én Pátkán megalakult a Lesvölgyi Vadásztársaság!
A Vadásztársaság fő céljai között az alábbiak szerepelnek:

minden pátkai vadász, élhessen vadászati lehetőségével a pátkai vadászterületen

a földtulajdonosokkal és haszonbérlőkkel a legjobb kapcsolat kialakítása

a vadkár hatékony megelőzése

helybeni adók fizetése

helybeni hivatásos vadász alkalmazása

vadászetika betartása és betarttatása

rendezvények szervezése (vadász bál), mint a régi szép időkben

a vadászat, a vadászkultúra terjesztése, a vadhús fogyasztás előnyeinek
megismertetése

horgász és vadász panzió építése és működtetése

hazai és külföldi vendégek részére Pátka megismertetése, értékeinek
bemutatása
Jelenleg 8 fő pátkai lakos /vadász/ jelezte írásban, hogy csatlakozik a Lesvölgyi
Vadásztársaság tagjai közé. Ha valaki jelentkezni szeretne, azt az elérhetőségeimen
megteheti!
Jelentkezési feltétel: érvényes fegyvertartási engedély és érvényes vadászjegy!
Kérem Önöket, akik Megbízási Szerződéssel támogatni kívánják törekvéseinket, keressenek meg személyesen vagy
telefonon!
Továbbá ezúton köszönöm, annak a jelentős számú Földtulajdonosnak, aki eddig a Megbízási Szerződés
aláírásával támogatott.
Elérhetőségeim:+36 20 9 517 038 telefonon, vagy személyesen Pátka, Kert u 8. sz. alatt.
Pátka, 2016.02.20.

Tisztelettel:

Vicsacsán Pál
alapító tag

Pátkai Önkormányzat Polgármestere és Képviselő Testülete 5 igen és 2 tartózkodás mellett támogatja a Lesvölgyi
Vadásztársaság törekvéseit.
Pátka Község Önkormányzata
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PÁTKA ÉS A TERMÉSZET XI.

Tavaszváró fészekmustra
Tavasszal minden kifejlett madár költéshez készülődik. Egyesek szép énekkel jelzik saját területüket, például a
széncinege, az erdei pinty vagy a fülemüle. A társas hajlamú madaraknak nincs szüksége területjelző énekre, ezért
van csak prüttyögése a gyurgyalagnak, illetve csicsergése a molnárfecskének és a házi verébnek. Előfordul, hogy a
madárnak nincs éneke, ám mégis módot talál arra, hogy hangot csapjon: a gólya kelepel, a harkály faágon dobol,
az örvös galamb pedig hangos csattogással összeveri a szárnyát nászrepülés közben.
Mindezek a hangok a nagy esemény, a tojások lerakásának kísérői. Az
egyes madárfajok igen változó számú tojást raknak. A Pátka
környékén megfigyelhető madárfajok közül két tojása van a balkáni
gerlének, három-négy a nyári lúdnak, jellemzően öt a füsti fecskének,
míg a fácántojó akár 10 tojást is melenget. A gólyák fészekaljának
mérete az időjárás függvénye. Ha a tavasz kedvező és sok a táplálék,
akkor a pár jó erőben lát neki a családalapításnak, így népes a
család, míg aszályos időben kevesebb tojást raknak le. A mi pátkai
gólyáinknak a víztározó közelsége miatt mindig van mit enni, így több
év átlagában jellemző a négy fióka.
A tojások színe madaranként eltérő lehet. A faodúban vagy sötét
Gólya a fészkén
zugokban fészkelő madaraké szinte mindig fehér, míg a földön vagy
kavicsok között költő fajoké pöttyös, mintás, kiváló rejtőszínű. A Pátkai-víztározón is gyakori fészkelő a búbos
vöcsök, amely fehér tojást rak, ám a fiókák mégis barna tojásból kelnek ki. A színváltozás oka, hogy a
vöcsökszülők a kotlás szüneteiben nedves vízinövényekkel betakarják a fészekaljat és ezek a rothadó levelek
beszínezik a tojásokat.
A madarak nagy részénél a tojásból piciny, csupasz, vak fióka bújik ki, amely még jó ideig szülői gondoskodásra
szorul. A ragadozók, a gémfélék, a baglyok, a harkályok és az összes énekesmadár ilyen. Nem úgy a libák, récék,
vöcskök, tyúkfélék és a partimadarak fészekhagyó fiókái! A kiskacsa azonnal tud úszni, a fácáncsibe is felszáradás
után már táplálékot keres (éppen úgy, mint a házityúk csibéje). A szántóföldi belvizek mellett fészkelő bíbic
fiókájának kikelése után azonnal meg kell tanulnia bujkálni. Ha a szülők jelt adnak, a kicsik lelapulnak a földre,
miközben a felnőtt madarak dühösen vijjogva űzik el a betolakodót, legyen az barna rétihéja, kóbor kutya vagy
akár egy ember.
Ám sem a tojások külleme, sem az abból kibúvó fiókák kinézete nem mutat akkora változatosságot, mint maga a
fészek. Vannak madarak, amelyeknek semmilyen fészke nincs. A gyöngybagoly például ilyen. Ezt a fokozottan
védett madarat speciális költőláda várja a pátkai katolikus templomban. A láda aljára forgácsot tettünk, hogy a
tojások ne guruljanak el. A többi bagolyfaj sem épít fészket, de a leggyakoribb, az erdei fülesbagoly mégis
fészekben költ. A trükk az, hogy ezt a fészket más madár építi: ezen a vidéken jellemzően a dolmányos varjú vagy a
szarka. Ugyancsak varjak, a felsoroltakon kívül a vetési varjú fészkébe tojik a kabasólyom és a vörös vércse. A
kakukk sem rak fészket. Testméretéhez képest apró tojásait más madarak, környékünkön elsősorban a nádirigó és
a cserregő nádiposzáta nádszálakra szőtt fészekremekeibe helyezi el.
Legendásan silány fészkük van a galambféléknek, még mese is szól a galambról, aki a takaros fészket építő
szarkától kér tanácsot, ám a szarka megelégeli, hogy a galamb mindegyik műfogásra csak annyit turbékol, hogy
„Tú-dom! Tú-dom!”. Ám hiába a hevenyészetten egymásra dobott néhány gallyacska, a galambfiókák mégsem
esnek ki a fészekből... Minimális ráfordítás, maximális siker!
A földön fészkelő madarak sem viszik túlzásba. Némelyik csak egy kis gödröt kapar, mint a kis lile, mások
odahordanak néhány szál füvet, mint a gulipán. A magas fűben azonban már van lehetőség a takaros fészekre.
Meglepően sok énekes az aljnövényzetben, zsombékon, nádbokrok alján költ. A tőkés récék is a magas vízparti
növények között építenek pehelytollakkal puhára kibélelt fészket. A nyári lúd és bütykös hattyú azonban jobban
szereti, ha a fészek alatt víz is van, nádszálakból összehordott jókora fészkük ezért nádasokban van. A víztározón
mindketten költenek, ám a partról szinte lehetetlen észrevenni a fészket éppúgy, mint az ugyancsak a nádasok
mélyére behúzódó gémfélék otthonát. A búbos vöcsök egy nád- vagy gyékényszálhoz „lehorgonyzott” fészke
tutajszerűen lebeg a víz felszínén.
Ágakra építik fűszálakból, mohából, szőrszálakból csinos fészekcsészéjüket a pintyek, például a tengelic. A
cinegéknek hasonlóan szép a fészke, ám ezt jól elrejti; a három gyakori cinege (szén-, kék- és barátcinege) ugyanis
több más énekeshez (csuszka, mezei veréb, seregély) hasonlóan odúlakó. Az odú lehet természetes kiodvasodás,
ám sokkal gyakoribb, hogy valamelyik harkály üres, használaton kívüli odvát foglalják el. A jó odú nagy kincs, a
madárkák még össze is verekszenek érte. A csuszka méreténél fogva alulmaradna a termetesebb seregéllyel
szemben, ezért ha megfelelő odút talál, gyorsan sarat keres és leszűkíti a nyílását, hogy nagyobb vetélytársa már
ne férjen be. Nem minden odú van fában. A partifecske, a gyurgyalag és a jégmadár homokfalban vagy folyók
partfalában fúr üreget. A fehérvári lakótelepeken visítozó sarlósfecske is egyfajta „odúban”, a panelházak réseiben,
szellőzőiben tanyázik.
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A madarak között vannak valódi építőművészek. A fecskék
például tehetséges kőművesek, sárfészkük több évre szól. A
kakukkal kapcsolatban már említett nádi énekesek fészke két
vagy három nádszálhoz kapcsolódik, ám a hajladozó nádak
mégsem szakítják szét, ugyanis az ügyes madárkák
csúszóhurkot alkalmaznak. A víztározó parti fűzfák lelógó
ágain építkezik a függőcinege. A nyárfa pihéiből, a
gyékénybuzogány szálló pelyheiből épít zacskó alakú fészket.
Azt gondolnánk, ezt a kis fészket a szél is elfújja, holott ezeket
régen a pákászok költési idő után hazavitték, a gyerekek pedig
hónapokig hordták a puha cipőket... A legnagyobb munkát
azonban a sasok és a gólya végzi. Hatalmas gallyfészkük igazi
mestermű, ezért meg is becsülik, több éven át használják,
minden tavasszal megigazítják, kicsinosítják.

A madarak fészkelését mi is elősegíthetjük. Mesterséges fészekodvakkal akár néhány éves gyümölcsösökbe, fátlan
kertekbe is odacsalogathatjuk a cinegét. A fecskéknek hatalmas segítséget jelent, ha egy lekövezetlen út menti
pocsolyát száraz időben locsolással nedvesen tartunk, hiszen egyre kevesebb helyen találnak fészeképítésre
alkalmas sarat. Mire az újság megjelenik, talán már fenn lesz a posta melletti új gólyakosár, melyet a régi, immár
alkalmatlan helyett tetetünk ki az áramszolgáltató szakembereivel. Reménykedünk benne, hogy hátha újabb
gólyapár telepedne meg a faluban.
Kovács Gergely Károly
SÜTIVERSENY EREDMÉNYHIRDETÉS
2015. december 20-án rendeztük meg az első Karácsonyi sütiversenyt, ami a Mindenki Karácsonyi Ünnepségen
lett meg tartva. A zord időjárás miatt kicsit mostoha körülmények között, a Templom kertben felállított sátorban
zajlott a versengés. Hatan sütöttek sütit. (Ebből egy volt beigli.)
A független zsűritagok: Jádi Lajosné, Góger Tamás és Buda József volt.
Eredmények:
1. helyezett:
2. helyezett:
3. Helyezett:

Majer Marianna
Kiss Jánosné
Kincses Jánosné lett és így utólag is Gratulálunk nekik.

Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a részvételt, remélem az idén többen megtisztelnek finom süteményeikkel!
A beérkezett recepteket, sajnos helyhiány miatt ebben a számban nem tudjuk megjelentetni, de terveink szerint
egy különszámban kerülnek kiadásra. Ezért arra kérem a kedves sütni szerető Olvasókat, hogy küldjenek finom
süti recepteket, s a legjobbakból összeállított receptgyűjteményt megjelentetnénk egy helyi sütifüzet formájában.
Várom a recepteket! Elérhetőségeim:
E-mail: nagynenelli@gmail.com
Telefon: 06/20-240-5419
Nagyon szépen köszönjük a Katolikus Egyháznak,hogy helyet biztosítottak az Ünnepség lebonyolításához.
Köszönet mindenkinek!
Tisztelettel:

Nagyné Nelli

REJTVÉNY

Új sorozatot indítunk lapjainkon a régi idők fejtörőiből.
A Vasárnapi Újság 1902. évi 48. számából származik ez
a képtalány.
A megfejtők között jutalmat sorsolunk ki.
A helyes megfejtéseket a Pátkai Polgámesteri
Hivatalban várjuk.
Határidő 2016. április 20.
A karácsonyi számban megjelent képrejtvény megfejtése:

A HALÁL NYUGALOM.
Jó megfejtés nem érkezett!!

Tisztelettel: Varga Géza.
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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..

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.

Gerencsér Attila

OLVASÓI LEVELEK
Disznóölés
Hideg téli reggel volt, tán’ mínusz tíz fok is lehetett, fagyott verebek potyogtak a fákról.
Szombat. Nagyon nekikészültünk, már napokkal előbb ment a diszkurzus, mikor
kezdünk és mi lesz a technika. Mert a technika meg az előkészítése, na az a fontos!
Olyan készségeké, mint a kések, hastok, gázpalack, pörkölő…
Nagy nap ez, összejön a család, a barátok, meg a segítség. Na és a böllér! Hiszen ez
családi, na és baráti esemény. Bízunk magunkban, de hideg van. Ezért van a pálinka na uccu neki! Bedobunk egyet, majd még egyet. Bátrak leszünk. De a malac se fél,
hiszen nem sejti. Na hogyan csináljuk? Én elöl, te hátul. Ja, a kötél a szájába. Ha
akarja. De nem akarja. Végre sikerült. El kéne dönteni, de a malac helyett egy segítő szomszéd dől el. Már a
harmadik helyen segít. Bátor, igazán, de így már nem sokat ér. Kidőlt, na de a malac is. Fekszünk rajta. Most jön a
gyilkosság. Asszonyok is megjelennek, vért fognak fel. Vigyázz, hátul nagyot rúg! – mondom, de már késő, fekszem
a sárban. Az anyád! Majd meglátod, mit teszek. Kötélért megyek, összekötöm a lábát. Na most rugdalj! És rugdal!
De már nem soká. Igaz egy örökkévalóságnak tűnik, de meghalt. A környék egy mészárszék, de győztünk. Erre inni
kell! Pörkölő indul, apám azonnal a fülére mozdul - ez a legfinomabb, mondja. Szerintem a kolbász jobb, de hát
ízlések és pofonok, ugye. Nem győzöm meg. Közben fogy a pálinka, sőt jön már a bor is. Szét kell szedni.
Református vagy katolikus módon? Ez böllérfüggő. Az asszonyok várják a májat, a pecsenyét, mert kellene a
reggeli. Erre a sok italra pláne. Van, aki már eldőlt a szobában, kicsit pihen. Nem sietünk, ráérünk, mondja az, aki
az egész miatt a legidegesebb. A tűz égjen, forrjon a víz, kapom a parancsot, s már a kövedő rotyog az üstben.
Hány sonka legyen és hány szalonna? Kérdések, válaszok jönnek - és a fröccsök. Valaki megjegyzi, tisztán jobb. És
úgy issza. Majd távozik! Darálni kell a húst, fűszerezni, majd tölteni a bélbe. Meg van már tisztítva az a bél? Van
műbelünk? Na akkor hozzatok. Meg kéne kóstolni, senki nem akarja, akkor olyan lesz, amilyen… Ébresszük fel, ő
biztos megkóstolja. Tényleg jön, megkóstolja, de tisztán jobb, mondja, és eldől. Most mi lesz? Megtöltjük. Érdekes,
a nők milyen jól töltik a kolbászt, jól áll a kezükben. És nem reped szét. És ők még józanok. Közben felváltva
megyünk reggelizni. Minden finom. Itt az alkalom, néhányan nem csak isznak, esznek is. Már többen vagyunk, na
nem a munkaasztalnál, hanem a pincében. Mert hogy a feldolgozás itt folyik. A borospince az más. Szent hely. Oda
csak a gazda jár, nehéz a bora. Nehezen jutunk hozzá, mondja az egyik rokon, ki már kettőt aludt, egyet evett, és
emellett még mindenhez ért. Lassan vége, de a húsokat be kell sózni, na meg a sajt. Igen nagy tudomány
mindkettő. Ha szerencsénk van, a családban van még, aki képes meg is csinálni. Ha nem, itt vannak a nők. És a
vacsora: finom húsleves, kolbász, hurka, hús, csalamádé, omlós kenyér, és a nyúleledel (töltött káposzta).
Mindenki a fedélzeten, körbeüljük az asztalt, együtt a család.
Ugye minden flottul ment? Úgy ahogy elterveztük. Igen!!
(Ezen írás elkészültét, a Fejér Megyei hírlap 2016 01 30 számában olvasható írás inspirálta)
Pátka, 2016. január 30

Hollósi Dezső
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetnyilvánítás a védőnőtől
A csecsemő tanácsadáson a mérlegem már szép régi darab. Különösen mér: ha nem tesszük rá
egyből a kisbabát, akkor átmegy minuszba és perceket kell várni, amíg helyreáll.
Ezt megelégelte egy kedves pár és vett egy teljesen új csecsemőmérleget, Megszínesítette ezzel a
napomat, a munkámat és nyilván könnyebbé is tette.
Nagyon hálás vagyok és nagyon köszönöm Nelkik!
Kállainé Németh Margit
védőnő

HIRDETÉSEK

Ivánka Kávézó és Falatozó
Ivánka Kávézó és Falatozó hétvégi ebédet kínál 990 Ft/menüért,
szombat-vasárnap: 12-14 óráig.
Asztalfoglalást és előrendelést kérjük minden héten csütörtökig 20 leadni
személyesen vagy telefonon: 06/20-359-2136

Havi étlap:
03.05. Szombat:
03.06. Vasárnap:

03.12. Szombat:

03.13. Vasárnap:

03.19. Szombat:

03.20. Vasárnap:

03.26. Szombat:

03.27. Vasárnap:

Francia hagymaleves
Bácskai rizses hús + Savanyúság
Húsleves
Sült csirkecomb,Tavaszi párolt rizs + Savanyúság
Sütemény
Görög gyümölcsleves
Marhapörkölt + Galuska + Savanyúság
Édesség
Erőleves
Roston sült csirke Sajtmártás + Burgonya-krokett
Sütemény
Zöldborsóleves
Hawaii csirkemell + Párolt rizs
Édesség
Csontleves
Sajttal-sonkával töltött pulykamell + Petrezselymes burgonya + Savanyúság,
Édesség
Karfiolleves
Vértesi ördögpecsenye + Burgonyapüré
Édesség
Húsleves
Palermói sertésszelet + Kukoricás rizs
Sütemény
Az Ivánka Kávézó és Falatozó első születésnapját ünnepeli hamarosan,
ezért április 9-én, szombaton zártkörű bulit tartunk!!!
Zenél Mészáros György!
TRAFIK HÍREK
Kedves Vásárlóink!
Március 15-én a trafik zárva lesz!
Nemzeti Dohánybolt, Pátka
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Pátkai bortermelők versenye - eredmények
Eredményhirdetés
Február 12-én a farsangi mulatságok részeként került
megrendezésre az Ivánka kávézóban a Pátkai bortermelők
2016-os versenye.
A borosgazdák közül 16 fő nevezett a megmérettetésre:
Kiss Jánosné, Gács János, Varga Imre, Császár Lajos, Jakab János,
Hedlicska Károly, Árky Zsolt, Hollósi Sándor. Füri Béla, Káka János,
Pénzes Tibor, Zaka Amália, Varga Géza, Magyaródi József, Kovács János,
Buda József.
A gazdák összesen 29 fajta borral neveztek a versenyre, 13 vörös és 16 fehér bor került megmérettetésre.
A nedűk minősítését független, hivatalos borbírák végezték:

Pánczél József okleveles borbíráló

Sáfrán András okleveles borbíráló és termelő,

Renner László nyugdíjas főborász

Zaka István szőlőtermelő.
A szakmai zsűri jelezte, következő alkalommal szívesen várnák a pályázókat is eszmecserére, hogy hasznos
tanácsokkal lássák el a borkészítőket, hiszen sokszor apró odafigyeléssel jobb minőségű finomabb borokat tudnak
előállítani
Eredmények:
Vörösbor kategóriában: 1. helyezés:
Kovács János bora.
2. helyezés: Árky Zsolt bora
3. helyezés: Zaka Amália bora
Fehérbor kategóriában: 1. helyezés: holtversenyben Zaka Amália és Árky Zsolt borai
2. helyezés: Buda József bora
2. helyezés: Káka János bora
Gratulálunk a helyezetteknek és köszönet minden résztvevőnek és a bíráknak!
A 2016-os Márton napi rendezvényekre várjuk a bortermelőket a II. Pátkai Bormustrára az új borokkal és 2017ben a borversenyre, amely ismét a farsangi rendezvények keretében kerül megrendezésre
Köszönjük a támogatóknak a segítséget: az Ivánka Kávézónak, Nagy Imrénének, Góger Tamásnak, Árpási Bélának,
Varga Beátának, Lázár Líviának és az Önkormányzat dolgozóinak!
Tisztelettel Varga Géza
Köznevelési és Kulturális Bizottság Elnöke

A zsüri és a szevezők

A nevező borosgazdák

A Pátkai Hírek következő száma várhatóan 2016 júliusában jelenik meg. A lapzárta tervezett időpontja:
2016. június 30., csütörtök. Kérjük, hogy írásaikat eddig juttassák el a patkaihirek@gmail.com címre,
vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalba.
A szerkesztőség nem feltétlenül ért egyet az olvasói levelek, hirdetések tartalmával,
és nem vállal felelősséget azokért!
Felelős szerkesztő: Gerencsér Attila. Közreműködött: Repka-Takács Judit.
Szerkesztőség: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506, Mobil: 06-20-596-6869, Fax: (22) 580-509.
Nyomdai generálkivitelező: Creative Press Kft.
Megjelenik 700 példányban. A kiadvány kereskedelmi forgalomban nem kapható.

