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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Tisztelt Lakosaink! 

Néhány Önkormányzatot érintő személyi változásról szeretnék beszámolni Önöknek. Örömteli, de egyben szomorú 
események miatt ismét változott a hivatalunk személyi állománya. Egyik legjelentősebb eseményünk, hogy a köz 
szolgálatában eltöltött 40 év után nyugdíjba vonul adóhatóságunk dolgozója. Nem minden napi teljesítmény, amihez ez úton 
is gratulálok. Szomorú azonban az, hogy a nyugdíjba vonuló munkatársak helyére nagyon nehéz megtalálni a pótlásukra 
megfelelő személyeket. Ráadásul az a fajta ismeret, ami több évtized munkája során összegyűlik, át nem adható, csak újra 
gyűjthető, amihez új kolléganőnknek is lesz – remélem - hosszú ideje. Adóhatóságunkkal kapcsolatos kérdéseikkel ezentúl 
keressék Szatzker Alíz munkatársunkat. 
Az aljegyzői feladatokat ellátó Bőnyi Andrea kolléganőnk új kihívásokat keresve a Magyar Államkincstárnál folytatja 
munkáját, így munkaköre betöltésére új munkatársat kellett hivatalunknak keresni. Szaktudása pótlására új szakembert 
kerestünk és örömmel számolok be Önöknek arról, hogy új kolléganőnk Dr. Viziné Horváth Judit várja kérdéseiket, ügyeiket. 
Mindezek mellett a korábbi nyugdíjazások és egyik kolléganőnk gyermekvállalása miatt, hivatalunk gazdálkodási és pénztári 
feladatai erősítésére, valamint igazgatási feladatainak ellátására további új dolgozók felvétele vált szükségessé. Az előbbi 
pozícióban Nagyné Kakuk Zita, míg utóbbi esetben Szentgyörgyiné Nagy Katalin kolléganőkkel egészült ki a kis létszámú 
hivatali apparátus. 
Új kollégáinkkal felvértezve továbbra is állunk rendelkezésükre, forduljanak bizalommal az Önkormányzat hivatalához. 
Engedjék meg végezetül, hogy nyugdíjba vonuló kolléganőnknek, Schweibert Jánosnének - az Önök nevében is - ezúton is 
megköszönjem a településünkért végzett áldozatos munkáját. A nyugdíjas éveihez jó egészséget kívánok!  

ÖNKORMÁNYZATI FELHÍVÁSOK 

Parlagfű-mentesítési kötelezettség 

Idén is jókora bírságra számíthat az, akinek június 30-a után parlagfüvet találnak a telkén. A figyelmeztetés nem 
csak üres frázis: tavaly például volt olyan belterületi ingatlan, amelynek tulajdonosa több mint 400 ezer forintos 
bírságot kapott. Ráadásul a korai kitavaszodás kedvezett a parlagfű csírázásának, ezért az allergiásoknak sok 
kellemtelenséget hozhat a következő néhány hónap.  
Fontos tudni: 
"A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását 
megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani." 

Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz 
eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, 
akkor közérdekű védekezést kell elrendelni. A felvett jegyzőkönyv alapján a megyei 
illetékes hatóság a parlagfű-mentesítési kötelezettségre való figyelmeztetés nélkül 
hatósági eljárást indít. Az eljárás során a mulasztó földhasználóval szemben minden 
esetben növényvédelmi bírságot kell kiszabni. A növényvédelmi bírság mértéke a 
parlagfűvel fertőzött terület nagyságától és parlagfűvel való fertőzöttség mértékétől 
függően 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet kül- és belterületen egyaránt. 
Belterületen az ingatlan méretéhez képest nagyobb összegű bírság szabható ki, mint a 
külterületi ingatlanokon. Ez persze nem véletlen, a lakóövezetben virágzó parlagfű 
ugyanis nagyobb közegészségügyi veszélyt jelent az emberek számára.  
Amennyiben az érintett nem fizeti meg a bírságot, az adók módjára behajtandó 
köztartozásnak minősül, amely végrehajtásáról az adóhatóság gondoskodik. Ráadásul 
a kötelezően kiszabott bírságon túl a közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült 
költségeket is az "ügyfélnek" kell megfizetnie. Külterületek esetében a Megyei 
Kormányhivatalok Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságai, míg belterületeknél az önkormányzat jegyzője végzésben 
állapítja meg az eljárás során felmerült költségeket. 
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szakemberei a mezőgazdaságilag nem művelt területeken a parlagfű 
visszaszorítására a rendszeres, alacsony tarlómagassággal elvégzett kaszálást javasolják. A mezőgazdasági 
területeken a növényvédőszeres és mechanikai gyomirtás megfelelő időben történő elvégzésével a parlagfű ellen 
hatékonyan lehet védekezni, később a parlagfű eltávolítása már csak a kultúrnövény károsodásával oldható meg. 
 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Rózsába borult Pátka 

2016 áprilisában az önkormányzatunk több mint 1000 darab rózsatövet 
vásárolt.  
Az önkormányzat dolgozói és a Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub tagjai 
ültették ki a rózsatöveket a parkokba és közterületekre.  
 
A rózsák nagyon szépen megeredtek és virágoznak a falu központi részén. 

Varga Géza  

Nagy Dániel 

polgármester 
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ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ 

Tájékoztató az elmúlt három hónap kulturális eseményeiről 

Április 29. - május 1. – látogatás Körösfőn 

Április 29. és május 1. között önkormányzatunk képviseletében látogatást tettünk az erdélyi testvértelepülésen, 
Körösfőn.  
Antal János polgármester több ciklus után nyugállományba vonult, nem indult az azóta már le is zajlott 
választásokon. Küldöttségünk megköszönte a munkáját, s azt a fáradozást, amit tett a Pátka és Körösfő közti 
kapcsolat kialakításáért és egy kis ajándékkal kedveskedtünk neki. 
Testvértelepülésünket meghívtuk a 2016. augusztus 27-én tartandó Rózsafesztiválra. 

 

Május 21 - 35. Bicskei Napok 

Május 21-én képviseltük a falunkat a 35. Bicskei Napokon, azon 
belül a II. Hagyományos ízek - ízes hagyományok Pannónia 
szívében főzőversenyen is részt vettünk.  
Egy csapattal indultunk, a fő séfek a következők voltak: Vágó 
Árpád, Bolla Ferenc, Dávid Imre. Az elkészített fogás a Pátkai 
Csikós-tokány volt, mellyel szakácsmestereink különdíjat nyertek 
el.  

A falu turisztikai bemutatása most inkább a horgászatra 
koncentrált, de a Pátkai-víztározó, valamint a Róth-tó mellett a 
lovas turizmust is igyekeztünk népszerűsíteni. 

A standunknál pátkai borral, vakarccsal és pogácsával kínáltuk az 
érdeklődőket. 

Akik jelen voltak: Nagy Dániel, Buda József, Góger Tamás és felesége, Faragó Noémi, Nagy Imréné, Varga Géza. 
Természetesen a főzésbe is mindenki besegített. 

A csapatunkat támogatták: Császár Lajos bácsi és fia, Jakab János, Zaka Amália, Buda József, Varga Géza, Róth 
család, D. Kovács Mihály, Magyaródi Józsefné, Varga Beáta, Nagyné Nelli, Haranghy Enikő és Pátka Község 
Önkormányzata. 

Köszönöm a támogatást és a rendezvényen való részvételt mindenkinek!  

Május 29. – Gyereknapi Majális 

Gyermeknapi Majálist rendezett a Pátkai Önkormányzat a falu 
gyermekeinek 2016. május 29-én 14 órától 18 óráig. A 
rendezvénynek helyet adó Ivánka-kúria udvarán nemcsak 
aquadozás élményébe lehetett belekóstolni, de utazhattunk UAZ 
katonai autóval is. Több alkalommal indult pusztabuszozás a 
faluba, az érdeklődők lovagolhattak, a gyermekek pedig 
kerékpáros ügyességi versenyen is részt vehettek. A hűs fák alatt 
arcfestés és játszóház várt mindnenkit. 17 órakor megérkezett 
Stella, a lufihajtogatás mestere, így a rendezvényen résztvevő 
minden gyermek kapott egy lufi figurát. A meleg érzet enyhítésére 
a helyszínen lévő gyermekek fagyit és üdítőt kaptak. Nagy sikert 
aratott az ugrálóvár, és természetesen a csoki, gyümölcs és ital 
ajándékok is, amelyeket a támogatók ajánlottak fel. 

A rendezvényt támogatta Pátka Község Önkormányzata, Corn-Agro Kft., Liget Kis ABC (Buda Józsefné), Coop-P 
ABC (Polgár József), Ivánka kávézó, Dohánybolt, Róth-horgásztó, Andi-Virág-Ajándék (Strohné Dénes Andrea), 
Pásztor József, Földesi Andor, Kovács István. 

Köszönjük a Támogatóknak, hogy ajándékaikkal segítették a Gyermeknap sikeres lebonyolítását! Köszönöm a 
segítőknek, hogy zökkenőmentesen sikerült ezt a rendezvényt véghezvinni! 

Június 4.– Trianoni gyásznap 

Az összetartozás napján 2016. június 4-én 10 órakor 
megemlékezést és koszorúzást tartottunk a 
Fehérvári úton lévő Kettős keresztnél a Trianoni 
gyásznap alkalmával.  

A megemlékezésen beszédet mondott 
polgármesterünk, Nagy Dániel, verssel emlékezett 
Píber Patrícia, énekeltek és verseltek a Református 
iskola tanulói. 

Az emlékműnél koszorút helyezett el az Önkormányzat nevében Nagy 
Imréné, továbbá a FIDESZ nevében Góger Tamás.  

Köszönöm a megjelenteknek a megemlékezésen való részvételt! 
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Június 25. - Múzeumok éjszakája 

Június 25-én, Múzeumok éjszakája program keretében több rendezvény is volt településünkön. 
9 órakor kezdődött a halászléfőző verseny, amely a Vértesaljai Horgászegyesület megalakulásának 40. évfordulója 
alkalmából került megrendezésre. A versenyen indult Szlovákiából Hetény község csapata, Vereb település csapata 
és négy pátkai csapat.  
A főzőversenyt Oláh Lajos csapata nyerte. Második lett a Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub csapata és a harmadik 
helyet a Vértesaljai H.E. csapata szerezte meg. Jó hangulatú verseny volt, barátságok szövődtek a csapatok közt. 

13 órától a Gyűjteményes ház többször látogatható volt. 
13 órától gyülekeztek a Belmajorban, a régi magtár környékén a veterán járművek 
– motorok, személygépkocsik, mezőgazdasági és katonai járművek. 
14 órakor zajlott a járművek fotózása, bemutatása, majd a járműtulajdonosok 
vendéglátása kötetlen beszélgetésekkel. 
15 óra 15 perckor az üzemképes járművek felvonultak a faluban a Polgárőrség 
felvezetésével. A visszaérkezés után pedig folytatódhatott a kiállított gépjárművek 
mustrája. 
Köszönöm minden résztvevőnek, hogy eljött! Jövőre ugyanitt, még többen! 

16 órától kezdődött a II. Pátkai Erősember verseny. Sajnos a kezdeti 
nevezési lendület elfogyott, elbátortalanodtak a potenciális jelentkezők, 
nem merték felvállalni a versengést a tavalyi győztes Szabó Lászlóval 
/Flasival/ és csak 3 fő jelentkezett. 
A versenyt – címét megőrizve - ismét a pátkai erőember, Szabó László 
(Flasi) nyerte! A második helyezést Erdélyi József érte el, harmadik Boda 
István lett. 
A verseny szünetében a Pántlika tánccsoport szórakoztatta a közönséget. 
A díjakat Seres Ferenc olimpiai, világ és Európa-bajnoki bronzérmes 
birkózó adta át. 

20 órától Szebik Attila és családja zenélt, szórakoztatta a közönséget. 

21 óra 30 perctől diszkó indult, mely 23 óráig tartott a közeledő vihar miatt. 

Köszönöm a támogatásokat, Dobos Attila családjának, Lázár Líviának, Góger Tamásnak, külön köszönet a 
rendezésben résztvevőknek. 

További programok: 
• Augusztus 20. Szent István király és az államalapítás ünnepe. Ünnepi műsor. Ünnepi beszédet mond 

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő. Új kenyér megáldása. 
• Augusztus 27.  XI. Rózsafesztivál. Újszülöttek köszöntése, lecsófőző verseny, kulturális programok 

(zenekarok fellépése, musical és táncbemutatók), II. Pátkai Parasztolimpia, bál.  
• Augusztus 28.  Koszorúzás az I. világháborús Sági-hegyi Ivánka-emlékkeresztnél. Huszárbemutató és 

szabadtéri étkezés (piknik).  
• Szeptember 10.  Szüreti felvonulás és bál. 

 

Tisztelettel: Varga Géza

Köznevelési és Kulturális Bizottság Elnöke
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OLVASÓI CIKK 

Trianonra emlékezzünk! 

Minden évben eljön ez a nap, június 4-e, a trianoni évforduló. Minden évben 
emlékeznünk kell a nemzet e nagy tragédiájára. Egy igazságtalan háború 
igazságtalan végeredménye ez a diktátum, amibe belenyugodni soha nem 
szabad! A történelemben ilyen mértékű szétdarabolást, más szóval egy nemzet 
széttörését, nem találni. Itt megtörtént. A győztes hatalmak gátlástalanul sárba 
tiporták a magyar nemzetet. Semmibe vették az ezeréves határokat, melyek 
évszázadokon át védték egész Európát. Ezek a győztesek ezzel elvetették egy 
újabb világégés magjait. Majd tétlenül nézték, ahogy a mag szárba szökken. És a 
mai napig nem követték meg a nemzetet.  

Egy országot romba döntöttek - egy nép azonban újra felállt. Így lettünk, és vagyunk ma is olyan ország, melynek 
szomszédjában a határok mentén is magyarok élnek. Élnek, de még hogyan: büszkén vallják magyarságukat, 
hagyományukat, nyelvüket. Mindezt ápolják, védik. 
Helyes, hogy újra ők is magyar állampolgárok lehetnek, és lettek is. De akkor és ott, 1920. június 4-én, borzasztó 
lehetett! El sem tudjuk képzelni, milyen érzés lehetett elszakítani a testtől azt, ami a testé! 
Zúgtak a harangok, fájtak a szívek, összetörtek sorsok. 
Milyen ez a világ, ha nem érdemel ez a nap egy nap megállást, emlékezést, munkaszünetet? 
És milyen az az állam, mely nem lép ezért? Nincs a történelmünkben gyászosabb nap. Még a 
mohácsi csatavesztést is ki lehetett heverni - de Trianont nem lehet. Vagyis ki lehetett volna, 
de soha nem volt a politika, a hatalom olyan bátor, hogy lépett volna! És mivel ez így megy 
már régóta, sajnos, lassan ez az évforduló is a homályba vész! S ha nem vigyázunk, szép 
csendesen eltűnik a süllyesztőben. 
Ennek nem szabad bekövetkeznie. Mert erre a gyászos napra a határokon túl mindig 
emlékeznek. Határon innen pedig a jó isten mindig teremt néhány embert, kik nem felejtenek. 
Ezért kell itt és most is hangosan szólnunk: igazságot Magyarországnak, igazságot a magyar népnek! 

„Magyarnak lenni nagy szent akarat, mely itt reszket, a Kárpátok alatt” 

Hollósi Dezső 

NYUGDÍJAS KLUB HÍREI 
 

• Nőnapi ünnepségünkkel idén elbúcsúztattuk a telet is, de az igazi tavasz még váratott magára. 

• Tagjaink részt vettek a március 15-i koszorúzáson és megemlékezésen. 

• Idén sem hagytak a „fiúk” elhervadni minket. Ügyes, és vidám locsolóverseik elmondása után megkaptuk 
az illatos kölnivizeket, amit piros tojásokkal honoráltunk. 

• Áprilisban megtartottuk szokásos borversenyünket, melyet Varga Géza vezetett le. A nyertes nedűk persze 
hamar elfogytak. 

• Kellemetlen szeles időben történt meg a tavaszi nagytakarítás, a hölgyek a klubhelyiséget portalanították, 
mosták az ablakokat, és a falon lévő dísztárgyakat. A fiúk az Ivánka Kereszt környékét hozták rendbe a 
falu határában. 

• Az Anyák-napi ünnepséget, mint mindig, most is az óvodának köszönhetjük. Idén Dia néni és Veronika 
néni /új óvó nénink, akinek nagyon szép hangja van/ készítették fel a gyerekeket. Köszönjük nekik a 
megható és szép verseket, dalokat. 

• Ugyanekkor hallhattuk Dr. Mráz János háziorvosunk előadását az időjárási frontokról és azok 
egészségügyi hatásáról. Utána kötetlen beszélgetés volt, köszönjük neki. Háziorvosunk hozott nekünk egy 
filmet is, amelyből Richter Gedeon életét és munkásságát ismerhettük meg. Tagjaink több helyen 
segítettek az önkormányzat által kezdeményezett rózsatőültetésben. 

• Június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napján a trianoni évforduló emlékkeresztjénél történt ünnepségen és 
koszorúzáson vettek részt tagjaink. Nagy Dániel polgármester úr tartotta a megemlékezést, majd az 
iskolások szerepeltek és Píber Patrícia mondott verset. 

• Június 6-ra tervezett kirándulásunk elmaradt, ezt később bepótoljuk. 

• Gács János klubvezetőnk lemondása miatt vezetőséget választott a tagság. 
 Új elnökünk:  Dene Györgyné Esztike  
 Elnökhelyettes:  Varga Géza 
 Gazdasági felelős:  Körösi Andrásné Edit 

• Június 25-én a Halászlé-főző Versenyen ismét indultunk. Idén „csak” a II. helyezést értük el, de nekünk a 
mi főztünk ízlett a legjobban. 
A versenyen részt vett a Hetényi Vadásztársaság /szlovákiai testvérközségünk/ csapata is. 
Nagyon meleg időben, egy kellemes beszélgetős napot töltöttünk együtt. 
                                               

                                                Tudósított: Dr Mráz Jánosné Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub 
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A PÁTKAI CSEMETEKERT ÓVODA HÍREI  

Pátkai Csemetekert Óvoda Hírei 

Óvodánkat a tanév végére 57 fővel zártuk, 14 gyermek kezdi meg szeptemberben az iskolát és 12-en iratkoztak be 
a 2016/2017-es tanévre. 
Idén is biztosítva volt a gyerekek logopédiai és gyógypedagógiai fejlesztése. Fakultációban katolikus hittan, 
néptánc, márciustól református hittan foglakozások voltak.  

A tanév során az alábbi programok valósultak meg: 
• Márton napi mulatság. Varga Géza szervezésével vettünk részt a 

programon. A nagycsoportosakkal pogácsát készítettünk (Bódogh 
Annamária szülő segítségével) amit a kemencében megsütöttünk, majd 
énekkel, tánccal zárult a délelőtt. 

• Mikulás ünnep a szülőkkel köszönjük az önkormányzat ajándékait. 
• Karácsonyi ünnep a szülőkkel, köszönjük a pátkai nyugdíjas klubnak 

az ajándékokat. 
• Húsvétkor Varga Géza jött el a gyerekekhez húsvéti nyúllal, játékokkal 

és ajándékokkal, köszönjük az önkormányzatnak a támogatást. 
• Húsvéti témakörben a Pátkai Önkormányzat Kulturális Bizottsága 

rajzpályázatot hirdetett, három korcsoportban: 
kicsi:  1. Dori- Horváth Mátyás 
 2. Varga Blanka 
 3. Princz Dorián Levente 
középső: 1. Magán Patrícia 
 2.Tóth Amanda 
 3. Nyeste Kristóf 
nagy:  1. Mikus Hajnalka 
 2. Dávid Szonja 
 3. Varga Gréta 

Gratulálunk a díjazottaknak! 
• Helt Margit, a pátkai könyvtár vezetője szintén pályázatot hirdetett, 

újrahasznosított anyagokból kellett tárgyakat készíteni. A 
nagycsoportból pályáztunk a gyerekekkel. 

• Március 15-én nagycsoportosaink szerepeltek a községi ünnepen. 
• Évzáró ünnepséggel zártuk a tanévet, itt búcsúztak el az iskolába menő 

gyerekek. 
 

Sokan segítették óvodánkat felajánlásokkal:   
Benke Dénes, Gerencsér Márti, 

munkájukkal:  Gerencsér Attila (számítógépek javítása, óvodánk honlapjának elkészítése és üzemeltetése) 
 Nagy Dániel (számítógépek javítása, alapítvány segítése) 
 Gerencsér Gyula (vízvezeték-szerelés) 
 Erdei-Nagy Nóra (alapítványi segítése) 

Köszönjük minden szülő segítségét, nyárra kellemes pihenést kívánok az óvodai dolgozók nevében! 

Laborcáné Tatai Anikó megbízott vezető. 

A PÁTKAI CSEMETEKERT ÓVODA GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY HÍREI  

A Pátkai Csemetekert Óvoda Gyermekeiért Alapítvány Hírei 

Az alapítvány kuratóriuma az alábbi határozatokat hozta 2016-os évben: 
1. Támogatta az óvoda kulturális programjait 
2. Tárgyi eszközöket vásárolt az óvoda részére 

Az alábbi programok valósultak meg a szülők és óvodai dolgozók önkéntes 
munkájának segítségével: 
• Február: 
Farsangi mulatság szervezése, melyre meghívtuk a Református Általános 
Iskola tanulóit, pedagógusait. A pátkai önkormányzat bohóc műsorral, 
Mayer Nelli, Varga Géza a fánkverseny süteményeivel támogatta; az óvodai 
szülők, iskolások süteménnyel, szendviccsel járultak hozzá a rendezvény 
sikeréhez. A szülők adományaiból 50.000 Ft gyűlt össze. Köszönjük a 
támogatásokat! 

• Húsvét: játszóház szervezése, közös program a családokkal. 
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• Túranap a tó körül: 
Alapítványunk pályázott az önkormányzat civil pályázatára és 50.000 Ft-
ot nyert a „Pátka turisztikai nevezetességei” programra. Sokan eljöttek a 
kirándulásra, melynek keretében megtekintettük a Tájházat (Bódogh 
Annamária vezetésével), túráztunk a tó körül, megnéztük a katolikus 
templomot (Demeter Zoltán vezetésével). A hosszú séta után vadászati 

bemutatót tartott Lukács 
István. Sok érdekes vadászati 
eszközt, állatot, felszerelést 
mutatott be a gyerekeknek és 
szüleiknek. Nagy sikert arattak 
a puskák az apukák körében. 
Ezután különböző játékokat 
szerveztünk, majd ebéd várta a 
résztvevőket. Köszönjük a 
katolikus egyháznak az 
ugrálóvárat, ami szintén nagy 
siker volt a gyerekek körében, 
illetve Polgár Józsefnének 

(COOP-P ABC) az üdítőket. A finom ebédet Toma Imre főzte, köszönet a 
szülőknek a főzésben és szervezésben nyújtott segítségükért (Lengyel 
László, Lengyelné Pobrányi Erika, Császár Ágnes, Nánási László, Toma 
Imola, Szentgyörgyi Tímea, Stroh Nikolett, Szatzker Alíz, Princz Dorián, 
Demeter Zoltán). Az alapítvány fotókat készített Pátka nevezetességeiről, 
amit füzet formában megjelentettünk és az intézményekhez eljuttatunk. 

• Gyereknap: 
Bábelőadással köszöntöttük a gyerekeket, majd játszóház és büfé 
várta a családokat. Köszönjük a szülői felajánlásokat (palacsinta, 
üdítő, gyümölcs) 

• Kirándulás: 
A veszprémi állatkertbe látogattunk el az óvodásokkal.  

           

• Az alapítvány beszerzései: 
Az alábbi tárgyi eszközöket vásárolta az alapítvány az óvoda részére, melynek összértéke 600.000Ft: 

� szekrénysor egy csoportban 
� konyhabútor szett mindkét csoportban  
� tárolós polcrendszer mindkét csoportban 
� udvari játékeszköz 
� víztisztító berendezés 

Köszönjük az alapítvány részére felajánlott 1%-os adót! 
 

Laborcáné Tatai Anikó 
kuratóriumi elnök 

Rajzverseny 
Kedvenc játékaim címmel rajzversenyt 
hirdettünk két csoportban.  
A nyerteseknek gratulálunk! 

A helyezések: 
Kiscsoport:  1. Horváth Regina 
 2. Varga Blanka 
 3. Bodnár-Ambrus Sebestyén 
Nagycsoport: 1. Mikus Hajnalka 
 2. Jakab Anna 
 3. Boda Attila 
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PÁTKAI PÁNTLIKA TÁNCEGYESÜLET HÍREI 

Tavaszi események a Pántlika Táncegyüttesnél 

Mint ahogyan arról a márciusban megjelenő lapban is beszámoltunk, a téli hónapok az idei szezonra való 
felkészüléssel teltek. 
A Majoros Andor által betanított új koreográfiát, a 
Mátyusföldi táncokat adtuk elő a március 15-i ünnepen. 
Andor személyes közreműködésével is segítette a műsor 
sikerét, melyet ezúton is köszönünk neki. A fotóillusztráció 
az ünnepséget követően készült a csoportról a fellépés 
helyszínén. 
Ezt követően folytatódtak a próbák heti rendszerességgel, 
amelyeken az új tánc gyakorlása mellett a tavalyi Tirpák 
táncokat és egy korábbi sikeres koreográfiát, a Juhait kereső 
pásztor történetét frissítettük fel. Sajnos, nem könnyű a 
próbaidőpontok megválasztása, többen váltott műszakban 
dolgoznak, illetve a tanulók közül többen is munkát 
vállalnak. Ezért az időpontokat kénytelenek vagyunk 
rugalmasan váltogatni, de így is gyakori hiányzásokkal kell megküzdenünk. 
Ezen a tavaszon is volt lehetőségünk a Tánc Világnapja alkalmából a Vörösmarty színházban fellépő Alba Regia 
Táncegyüttes műsorát megnézni, melyre május 1-je délutánján került sor. A jegyeket az ARTE szakmai 
támogatásaként Botos Rita jóvoltából kapta a csoportunk. Ezúton is köszönjük a nagyszerű előadás 
megtekintésére nyert lehetőséget. 
Június 4-én két párral részt vettünk a Trianoni megemlékezésen. 
Június 25-e délutánján a Gyűjteményes háznál előadtuk A juhait kereső pásztor történetét. 
Nyári programterveinkben szerepel az augusztus 20-ai ünnepségen, illetve az augusztus 27-ei Rózsafesztiválon 
történő fellépés. 
Így - papíron - máris vége a nyárnak, ami számunkra a koraősz legnagyobb szabású programját, a Szüreti 
felvonulást és az azt követő szüreti bál rendezését jelenti. Erre az eseményre is megkezdtük már a felkészülést. 
Ezúton szeretnénk megköszönni Pereces Lászlónak az egyesületünk könyvelésével végzett önzetlen munkáját. 
Minden kedves Olvasónak kellemes nyarat kívánunk, a közös programokban pedig aktív részvételre buzdítjuk 
mindnyájukat! 

Tisztelettel: Abonyiné Fekete Katalin 
művészeti vezető 

VERSENY 

Pátka " legszebb konyhakertek" verseny 

A falunkban is elindítottuk a Pátka "legszebb konyhakertek" versenyét, a 
„Magyarország legszebb konyhakertjei 2016” program részeként. 
A kertművelők önként vesznek részt a vetélkedésben.  

A kertet május elseje és augusztus 15-e között két alkalommal tekinti meg a helyi zsűri 
és fényképpel dokumentálja a látottakat. 

Kategóriák: 1. Balkon, erkély 
 2. Mini: 50 m2 alatt.  
 3. Normál 50 m2 felett. 
 4. Zártkert: zöldséges, - gyümölcsös,- vegyes.  
 5. Közösségi csoportok: óvodák, iskolák, szervezetek.  

A falunkból 10 fő nevezett a versenyprogramban való részvételre:  

Kiss Sándorné, Dobos János, Farkas Lajosné, Sterczerné Marcsa Ildikó, Gács János, Puskás Tamásné, 
Hegedűs Istvánné, Gerencsér László, Manger Gáborné, Gerván János 

Az első zsűri bizottsági szemlére június 29-30-án került sor. Nagyon szépek a kertek, sok fajta növényt 
termesztenek a gazdák. 

Az eredményhirdetésre 2016. augusztus 20-án kerül sor. 

A verseny koordinátorai: Lázár Lívia és Varga Géza. 
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PÁTKA ÉS A TERMÉSZET XII. 

Madarak és az időjárás 

Felgyorsult világunkban alapvető követelménnyé vált a pontos, folyamatosan frissülő, megbízható időjárási 
előrejelzés. Az interneten nyomon követhetjük a viharok érkezését, a gazdálkodók a vetés vagy a kaszálás 
tervezésekor figyelembe veszik a meteorológusok javaslatait. Természetesen vannak máig működő, a természet 
megfigyelésén alapuló módszerek is. Nem a jeles napokra vonatkozókra gondolok (bár a falunapokat és a búcsúkat 
azért jó százalékkal szokta elmosni az eső...), hanem az időjósló fátyolfelhőkre, a nap mellett látható 
szivárványszerű fénytörésre (halo jelenség), illetve az állatok viselkedésére. 
A madarakra az időjárás több módon hat. Természetesen az a legérdekesebb, amikor a madarak megjósolják az 
időjárást. Másfelől azonban rövid- vagy hosszútávú mozgásukat is nagyban befolyásolja, illetve mindennapjaikra is 
döntő hatással van. 
Elődeink leginkább a mindennap látott madarak viselkedését tudták alaposan megfigyelni, főleg a verebekét és a 
fecskékét. Esőre utal, ha a verebek fürdenek, illetve ha a fecskék nagyon alacsonyan, szinte földközelben 
rovarásznak. Ez egyikük részéről sem futó szeszély: a csökkenő légnyomás felingerli a tollban és a bőrön élő 
parazitákat; azért fürdenek a verebek vízben vagy porban, hogy ezt a viszkető érzést enyhítsék. (Mi is ismerjük, 
amikor eső előtt pimaszabbak a legyek.) A rovarok eső előtt nem mernek magasra felrepülni, a fecskék pedig 
természetesen ott cikáznak, ahol az ennivaló van. A vetési varjak a havazás közeledtét érzik meg, ilyenkor 
elképesztő légi mutatványokat bemutatva kavarognak a levegőben. 
Nagyon biztos előjel a sarlósfecskék viselkedése. Esőfecske néven is ismerik ezt a fecskékkel csak nevében rokon 
madarat, hiszen esőfrontok előtt visítozva bukkannak fel csapataik. Az ok egészen elképesztő. Ez a madár valóban 
csak akkor száll le, ha fészkel, egyébként a levegőben alszik, ott párzik és természetesen élelmét is ott szerzi. Ha 
tartós eső közeleg, a sarlósfecske nem tudna elegendő repülő rovart fogni a fiókáknak, ezért inkább elrepül több 
tucat vagy több száz kilométerre, ezalatt a fiókák hibernálják magukat és lecsökkent életfunkciókkal vészelik át a 
szülői gondoskodás nélküli napokat. 
A madarak vonulása emberi ésszel felfoghatatlan teljesítmény. Az évente kétszer megtett út olyan erőpróba, ahol 
minden apró segítségnek óriási jelentősége lehet. Sokkal könnyebb vándorolni, ha a szél kedvező irányba fúj. 
Tavasszal azokon a napokon láthatjuk a legtöbb újonnan érkezett vándormadarat, amikor tartós déli szél fúj, télen 
pedig az északi madárvendégekre „éhes” madarászok a sarkvidéki eredetű frontbetöréseket várják epedve. 
Angliában a madármegfigyelés tömegek kedvelt időtöltése, így sok ember keresi a nyugati szélviharok által Észak-
Amerikából odasodort ritka madarakat. A Pátkai-víztározón is járt már olyan madár, amely sok ezer kilométerre 
távolodott (sodródott? kóborolt?) otthonától. Az északi sarkvidéken élő sarki sirály és jeges sirály, illetve az 
amerikai vándorpartfutó érdemel említést. 
Az időjárás néha drámai módon befolyásolja a madarak életét, gondoljunk csak a 2013 márciusi havazásokra vagy 
a tavaly júliusi hatalmas viharra. Ha a fészkes fa kidől, akkor nincs mit tenni, ám egyéb esetekben a madarak igen 
találékonyak. Tavaszi havazások idején az utak szegélye vagy a vízpart hómentes, itt némi élelem is akad. Nem 
véletlen az sem, hogy telente olyan madarak is bejönnek a kertekbe, amelyeket költési időben csak az erdőben 
láthatunk-hallhatunk. Hideg napokon a fecskék raktárakba, istállókba húzódnak, vagy csapatosan követik nyáron 
a legelő nyájakat, ősszel borvidékeken a szőlőkombájnokat. A vizek fölött mindig röpködnek kicsiny rovarok, így 
tartós esőkben a víztározó táplálékot nyújt a fecskéknek. A fészkelő madarak testükkel óvják a tojásokat, fiókákat 
a heves eső vagy a jégdarabok elől. 

Ha hideg szél fúj, mi igyekszünk hátat fordítani, a 
madarak viszont szembefordulnak a széllel, hogy a 
hideg levegő ne juthasson a tollaik alá. Egy kis 
szellő a madaraknak meg sem kottyan, a szélvihar 
azonban a gyengébb repülőket igencsak próbára 
teszi. A lassú repülésű rétihéják ilyenkor csak 
kínlódva haladnak, a máskor magasra felszálló 
éneklő mezei pacsirta is inkább földközelben dalol. 
A szél máshogy is befolyásolja a madarak életét. A 
zúgó erdőben sokkal kevésbé hallható a 
madárének, ezért a széphangú dalnokok nem is 
erőltetik meg magukat. 
Az esőre a madarak igen eltérően reagálnak. 
Közmondásos az „ázott veréb”, hiszen szegény csuri 
valóban bőrig ázik. A gólya nem tud elbújni és egy 

egynapos eső után már nem igazán hasonlít önmagára. A vízimadarak ezzel szemben fütyülnek az esőre. A hattyú, 
a ludak és a vadrécék fartőmirigyük zsíros váladékával kenik be a tollukat, így a víz higanyként pereg le róla. Ezért 
a leghidegebb téli napokon is vígan úszkálnak vagy bukdosnak a víztározón, miközben mi a parton már a 
látványtól is náthát kapunk. Egyes madarak zuhanyoznak. A sárgarigó például nyári esőben csőrével is megrázza a 
lombos ágakat, hogy felfrissüljön a ráömlő vízben. Az eső nyomán képződő sárból építi fészkét a molnár- és füsti 
fecske, de sarat használnak a fészekcsésze kikenésére a rigók és a szarka is. 
Az időjárással kapcsolatosan hajlamosak vagyunk csak a jégesőre, felhőszakadásra, hófúvásra gondolni, pedig a 
napos idő gyakoribb jelenség. A madarak számára a napsütés nagyon fontos. A nagytestű madarak (gólyák, 
ragadozók, sirályok) vándorláskor kihasználják azokat a forró légoszlopokat, amelyek a napsugárzás hatására 
jönnek létre csupasz felszínek (szántóföld, sziklás vagy füves domboldal) fölött. 

1. ábra A hidegben a szürke gémek fázósan összehúzzák magukat 
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Néhány madár látványosan napozik, szárnyait kitárva sütkérezik a 
szürke gém, a kárókatona. Nyáron a legmelegebb órákban azonban 
hiába keressük a rétek, mezők madarait, azok valahol árnyékba 
húzódva pihennek. A nyílt helyen levő fészkek lakói a tűző 
napsütésben árnyékot vetnek a fiókákra, ezt igen jól 
megfigyelhetjük a Kossuth utcai gólyáknál is május közepétől 
nagyjából egy hónapon át. 

Az éjjel aktív madaraknak nagy segítséget jelent a holdfény. Az 
inkább fülükkel vadászó baglyoknak mindegy, hogy süt –e a Hold, 
a bíbic ellenben holdas éjszakákon még éjfélkor is visítozik egy-egy 
szántóföldi belvíznél, borult időben azonban ő is alszik. A 
fülemülék éjjeli koncertje is akkor az igazi a benne gyönyörködő 
embernek, ha a Hold is világít. Bizonyított tény, hogy sok 
énekesmadár a csillagok alapján tájékozódik, így derült időben 
éjszaka is tudnak vonulni, felhős időben azonban nem vágnak neki 
az útnak. 

Ha már a csillagoknál járunk: állítólag a fácánok hangosan 
kakattolnak a fényesebb hullócsillagok láttán.  
1999 augusztusában volt szerencsém végignézni azt, hogy a teljes 
napfogyatkozás hogyan zavarja össze a madarakat. Bár a színhely 
Kelet-Magyarország volt, ahol a fogyatkozás „csak”  
98%-os volt, a vadrécék már délben visszatértek az alvóhelyükre, sok gázlómadár fejét szárnya alá dugva 
elszundított, néhányuk ellenben értetlenül bámult fel az égre. Ők sejtették, hogy valami nincs rendben ezzel a 
korai takarodóval. 

  

OLVASÓI CIKK 

Hűséges életút 

Kedves Évike! 

Nem hiszem el, pedig igaz: nyugdíjba mész! Te, aki mindenki Évikéje vagy! Te, aki nélkül önkormányzatunk már 
nem lesz ugyanaz. Pedig csak éppen most volt 1976, amikor kezdtél az akkori tanácsnál. És eltelt negyven 
dolgos év. Telis-tele feladatokkal. 

Mi szinte szembe szomszédok voltunk, s gyerekként sokszor sikerült focizás közben az ablaküveget rendbe tenni 
nálatok. Később képviselőként számtalan éjszakába nyúló ülésen kellett döntéseket hozni. Ritkán szóltál, nem 
úgy, mint én, de ha mégis, arra mindenki figyelt! Hogy miért? Mert bölcsen, megfontoltan, sok tapasztalattal 
javasoltál dolgokat. Igen, te megfontolt voltál. És ez nagy erény. 

Nehéz feladatod volt. Vinni az adóügyeket - hiszen ki szeret adót fizetni? Hányszor mentem segítséget kérni? S te 
mindig mosolyogva elmagyaráztad nekem és másoknak is: ezért és ezért kell befizetnem, amit kell. Igen, ilyen 
egy köztisztviselő, mint ahogy te forgattad-kezelted az ügyfeleket. Kedvesen, türelmesen, mosolyogva. És persze 
komoly tudással, bölcsességgel. Mi így szeretünk téged! Persze nem esett messze az alma A FÁJÁTÓL. 
Édesanyád 27 éven át az iskolában, majd az oviban dolgozott közalkalmazottként. 
Évike! Nehéz negyven év volt ez, többször kellett helyettesíteni a jegyzőt, s így szinte a falu második vezetője is 
voltál. De ne felejtsük a tóparti fesztiváloknál, nyugdíjas találkozóknál, választásoknál végzett munkádat sem. 
Sorolhatnám a végtelenségig, de hát te pontosan tudod, miről is írok. 

Szerencsés vagy, hiszen nyugdíjasként szüleiddel együtt élvezheted a szabadságot. Na és persze férjed, 
gyermeked, és aranyos unokád. Hát igen, így kerek a világ. Persze lehet, hogy maradt benned tüske. De tudod 
mit? Dobd a szemétbe, ott a helye! 

Kívánom, hogy jó egészségben, boldogságban teljenek napjaid! És hosszú éveken át éld a boldog nyugdíjas 
éveket, szerető családoddal együtt. 

Üdvözlettel: Dezsi 

VADÁSZTÁRSASÁGI HÍREK 

Tisztelt Pátkai Polgárok és Földtulajdonosok! 
 

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2016.01.15-én ”megalakult” Lesvölgy Vadásztársaság a Megyei Bíróság 
nyilvántartásában nem szerepel, tehát nincs bejegyezve. Így nem értjük, hogy a beígért céljait hogyan szeretné 
teljesíteni? Félrevezette Önöket és hamis ígéreteket tett. 
Mi, akik tényleg pátkai vadászoknak nevezhetjük magunkat, 2016. május 07-én a területen jelenleg vadászó 
Fekete István Vadásztársasággal egyezséget kötve a VT. tagjai lettünk. Minden pátkai lakcímmel rendelkező vagy 
Pátkán földterülettel rendelkező vadászt, aki tagfelvételi kérelmet nyújtott be, felvettek a tagjaik közé.  
Mi, pátkai vadászok sérelmezzük, hogy Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
támogatja a Lesvölgy VT. törekvéseit, hogy meg sem győződött annak létezéséről. De aki támogatta vagy 
bárminemű ígéretet kapott tőlük az a „birosag.hu” honlapon a civil szervezetek alcím alatt meggyőződhet róla, hogy 
nincs bejegyezve ilyen szervezet nemhogy Pátkán, de még az ország területén sem. 

Tisztelettel:  
Pátkai Vadászok 

2. ábra Egy kis hóesés meg se kottyan a kék cinegének 

Kovács Gergely Károly 
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III. PÁTKAI GEOTÚRA JÁTÉK 2016 

Pátkai geotúra játék 2016 versenykiírás 

Pátka község Önkormányzata immár harmadik. alkalommal ismét elindítja  

történelmi geotúra játékát „Kempen kincse” címmel.  

A játék leírása 

A geotúra során a játékosoknak a történet szerint egy régi levél alapján Pátka emlékhelyeit, terep- vagy műtárgyait kell 
felkeresniük „kincskeresés” céljából. A levél, a kijelölt pontok listája és a történetüket ismertető segédanyag megtalálható a 
www.patka.hu weboldalon, letölthető és kinyomtatható formában. A megjelölt helyszínek mindegyikén elhelyezésre kerül egy 
QR kód – szimbolizálva a kincset - amelyet bármely okostelefonra, tabletre telepített QR kódolvasóval vissza lehet fejteni. A 
QR kódokból visszaolvasott kérdésekre adott helyes válaszokból kapott karaktereket (az összes helyszín felkeresése után) a 
lista szerinti sorrendbe állítva összeáll az a kulcs(jelszó), amellyel kinyitható a nagy kincsesláda, azaz feloldható vele a 
www.patka.hu/geotura2016/titkositott_anyag.exe fájl tikosítása. A titkosítás feloldása után a teljes geotúra teljesítését 
bizonyító kincsutalvány rendelkezésre áll. A kincsutalvány bemutatásával tekinthető a játék teljesítettnek.  

Szabályzat 

A játékban egyedülálló személyek és csoportok is részt vehetnek. A játék 2016. augusztus 1-jén indul és 2016. augusztus 24-
én ér véget. A részvételhez szükséges a regisztráció – mely az igazgatas@patka.hu címre küldött jelentkező e-maillel vagy 
személyesen történhet. A felkeresett helyszínekről fényképeket kell készíteni olyan formában, ami egyértelműen igazolja, 
hogy a játékos/csapat az adott pontot ténylegesen érintette – ez lehet pl. egy selfie (önfotó) a háttérben a helyszínnel. A játék 
teljesítése a kitűzött záró időpontig a kikódolt kincsutalvány és a fotók ugyanezen címre történő megküldésével vagy a 
kinyomtatott példányok bemutatásával igazolható. 

A túrát teljesítő játékosok között nyeremények kerülnek kisorsolásra: 

1. hely: 20.000 Ft értékű Decathlon ajándék utalvány + 1 óra lovaglás a Royal Rose Lovardában 

2. hely: 10.000 Ft értékű Decathlon ajándék utalvány + 1 óra lovaglás a Royal Rose Lovardában 

3. hely: Családi pizzázás az Ivánka Kávézóban (4 db pizza) + 1 óra lovaglás a Royal Rose Lovardában 

A nyeremények sorsolása 2016. augusztus 27-án, a XI. Rózsafesztiválon nyilvánosan történik.  

További információk: www.patka.hu vagy Gerencsér Attila játékszervező (gerencser.attila@patka.hu vagy 06/70-420-5985) 

OLVASÓI CIKK 

Van egy csapatunk 

Végre van egy csapatunk! Egy csapat, mely hétről hétre elkápráztat. Mégpedig úgy, hogy még nem is láttam őket 
játszani. Igen, a pátkai felnőtt focicsapatról írok. Furcsa úgy írni, hogy nem is láttam őket és nem is beszéltem 
velük. Mégis. Kedden felütöm az újságot, és olvasom nagybetűkkel „Tovább tart Pátka menetelése” stb. Évekig 
jártam a helyi csapattal a vidéket. Ezért látatlanban is tudom, amit ők elértek, fantasztikus. Szerintem ilyen 
sikeres szereplés a helyi sportkör történetében soha nem volt. Megyeszerte erről beszélnek. Ma Pátka erről a 
csapatról híres. Ezek az eredmények hívják fel a figyelmet erre a kis falura. 
És erre szükségünk is van! Persze nagyon fontos az akadályhajtás, remélem lesz a nyáron. Ennek is híre van és 
fontos. Na és Norbi futásai. Igen, ezek fontos PR eredmények lehetnek.  
Figyelem, képviselők!! Ezt látni kell! Támogatni kell! Ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. 
De vissza a csapathoz. Minden elismerés: hét-nullra nyerni Pázmándon! A magyar kupa megyei elődöntőn! Óriási 
eredmények. És ha megnyerik a bajnokságot... Na az lesz ám a valami! (És megnyerték!) 
De ne feledjük a vezetők munkáját sem. Évek óta dolgoznak, akkor is, amikor nem ment. Mert tudni kell, ezt csak 
megszállottsággal lehet csinálni. És csak ott lehet ilyen csapat, ahol ilyen megszállottak a vezetők és a játékosok. 
Mert ez rengeteg szabadidőt elvesz a családtól. Tehát kell a megértés, a tolerancia. Mert itt kell a heti három edzés. 
Szóval valami nagy dolog van készülőben. Itt, most, 2016-ban. Talán nem is látjuk, nem is érezzük. De itt van! 
Majd évek múlva értjük meg és érezzük a súlyát. S látjuk be, mekkora dolog is ez. Mert ez mindig így van. Utólag 
lesz a dolgoknak nagy értéke. 
Így ismeretlenül is köszönöm nektek, hogy ebből a kis faluból indulva, a mezét viselve, sikert sikerre halmoztok. 
Mert bármi lesz a vége, ez akkor is a ti sikeretek, s örökre bevésődik az életetekbe, és e falu történetébe. Mert bárki 
is fog írni erről a faluról, ezt az évet, ezt a csapatot soha ki nem hagyhatja. Kösz fiúk! 
 
Ui.: Bajnokok lettetek. Alapírásom készültekor csak bíztunk benne, de ma már tény! Bravó! Nevezünk a megye  
1-be. Ez is helyes. Nektek többet kell dolgozni, több edzés kell. De nagy lehetőség is - nektek is, a falunak is. A 
megye élvonala jár majd ide. Kell az erősítés, a vezetőknek még többet kell dolgozni. De talán a források is jobban 
jönnek ezután. 
 
Aranybetűs év az idei Pátka sporttörténetében. Csak így tovább! Hajrá Pátka! 
 
Pátka, 2016. május-június Hollósi Dezső 
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SPORTKÖRI HÍREK 

A 2015-2016 bajnoki év értékelése 

• Felnőtt csapatunk a Fejér megyei II. osztály OSZ-CAR 
csoportjában az 1. helyen zárta a bajnoki évet, megnyerve a 
bajnokságot és ezzel jogot szerzett arra, hogy a 2016-2017-
es szezonban a Megyei I. osztályban szerepeljen. 

• Az U19 csapatunk a 10. helyen végzett úgy, hogy csapatunk 
játékosainak átlag életkora az utánpótlás megváltozott 
versenyrendszerre miatt majd 2 évvel kevesebb, mint a 
bajnokságban szereplő többi csapat játékosainak. 

• Az U16 csapat a kiemelt bajnokságban szerepelt. A 12 
csapat közül az utolsó előtti helyen végzett, de az eredményt 
itt is befolyásolta, hogy az ellenfelekhez képest fiatalabb 
(átlagosan 1 év korkülönbség) játékosokkal indult egy új 
csapat. 

• Az öregfiúk csapata ismét a 6. helyen zárta a bajnokságot. 
• A Bozsik-programban továbbra is minden mérkőzésen részt vesznek csapataink. (Idén sem bajnoki 

rendszerben játszottak, hanem torna rendszerben.) Köszönet azoknak a segítőknek, akik a csapatok 
utaztatásában részt vettek! 

A 2016-2017-os bajnoki év 
Megkezdtük a felnőtt csapattal a felkészülést a megyei I. osztály komolyabb kihívásaira. Két hete folynak nagy 
intenzitással, heti 4 alkalommal az edzések és minden hétre jut egy edzőmérkőzés. Eddig játszottunk Csákvárral 
(5-3 volt a végeredmény javunkra) illetve Táccal (13-0-ás vereséget mértünk rájuk).  
A héten megkezdődtek az U19-es ificsapat edzései is. Az U16 csapat edzései augusztus elején indulnak. A Bozsik 
program foglalkozásai augusztus közepén kezdődnek új edzővel. 
A Magyar Kupa kiírási rendszere változott, a megyei magyar kupa eddigi rendszerre megszűnik, a megyei I. 
osztályú csapatok közvetlenül a Magyar Kupában vesznek részt. Így Pátka is (24 másik Fejér-megyei csapattal 
együtt) bekerült a Magyar Kupába. Az első mérkőzésünk július 31-én játsszuk a kisorsolt ellenféllel. Jó 
szerepléssel el lehet jutni az országos főtáblára, ahol már NB I-es ellenfelekkel is szembekerülhetünk. Kiesés 
esetén a Fejér Megyei Magyar kupa bajnokságában szerepelnénk tovább. 

Edzésidőpontok a pátkai pályán: 

Csapat Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Edző 

Felnőtt csapat 18:30 óra 18:30 óra 18:30 óra - 18:30 óra Takács Viktor 
U19 (ifi) - 17:00 óra - 17:00 óra - Kéri Péter (segítő: Polányi János) 
U16 - 17:00 óra - 17:00 óra - Kővári Balázs 
Bozsik program 17:00 óra  17:00 óra -  Rothauszki Attila 

Mérkőzések időpontjai: 
Felnőtt csapat: vasárnap (sorsolás szerint) 
U19: hazai mérkőzések szombaton délelőtt 10:00 óra 
U16: hazai mérkőzések vasárnap délelőtt 10:00 óra  
Öregfiúk: szombaton délután (sorsolás szerint) 
Bozsik program vasárnap délelőtt (félévente 4-4 alkalommal) 

Kitűzött céljaink a bajnokságokban 
A felnőtt csapat esetén a cél a biztos bennmaradás. Az U19 csapatot a bajnokság I. felébe várjuk. Miután az U16 
korosztályban megszűnt a kiemelt bajnokság, így a bajnokság első harmada a cél. Az öregfiúk csapatának az erős 
középmezőny a cél. 

Játékos mozgások 
• A magasabb osztályban történő szereplés miatt a felnőtt csapat erősítésére 5 játékos került leigazolásra: 

Rothauszki Attila (Pákozd), Loncsár András(Csákvár), Rózsás Dániel(Kőszárhegy), Varga Dávid (Bodajk), 
Csikesz László (Ausztria). 

• Az U19 és U16 csapatok esetén nem tervezzük újabb játékosok leigazolását, mert az új szabályozás szerint az 
új bajnoki évtől, július 1-től csak átigazolási díj ellenében lehet átigazolni másik egyesületbe azaz minden új 
játékos után fizetni kell egy kategóriatáblázat szerinti összeget. A változás bevezetésével az MLSZ célja az, 
hogy a csapatokat rákényszerítsék arra, hogy minél több saját nevelésű játékossal dolgozzanak. 

Bozsik program 
Minden mozogni és sportolni vágyó, a labdarúgást szerető gyermeket szeretettel várunk 5-12 közötti életkorban! 
A Bozsik programban a zámolyi, székesfehérvári gyerekek mellet már a verebi gyerekek is együtt fociznak. 
Jelentkezni lehet:  Buda Józsefnél (tel: 06/20-6613-927 vagy 30/3002-949) 

Mindenkinek kellemes nyarat, hétvégeken jó kikapcsolódást kívánunk!  
Július 31-től újra találkozunk a foci pályán! HAJRÁ PÁTKA!  

Sportkör Vezetősége 
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HORGÁSZEGYESÜLETI HÍREK 

Horgász hírek 

Mint ahogy azt már az előző lapszámban is jeleztem, ebben az évben ünnepelte egyesületünk 
megalakulásának 40. évfordulóját. Jubileumi közgyűlésünket március 19-én tartottuk, a hagyományoktól eltérően, 
a művelődési ház felújítása miatt, a sportöltöző emeleti tanácskozó termében. A közgyűlés az évfordulóhoz 
méltóan, jó hangulatban, rendben lezajlott. Ez azért is fontos, mert tisztújító közgyűlés is volt ez egyben. A 
leköszönő elnökség munkáját megköszönve, minden elnökségi tag egy-egy emléktárgyban részesült, mégpedig egy 
egyesületi jubileumi logóval ellátott zsebórát kapott. Megragadva az alkalmat, én is ezúton szeretném megköszönni 
a közgyűlésünkön megjelenő polgármester úr méltató szavait, s a kapott tárgyjutalmat. Ugyancsak köszönöm a 
Hofesz ügyvezető elnökétől kapott elismerést és nem utolsó sorban, az egyesületünk elnökségétől kapott, „méretes” 
ponty figurát. Az elismerés természetesen nem csak az én érdemem, ugyan úgy megilleti az elmúlt 30 évben velem 
együtt tevékenykedő, mára már csapattá kovácsolódott vezetőségi tagokat, de tagjainkat is. A tagság ezen a 
közgyűlésen újra bizalmat szavazott az eddig tevékenykedő elnökségnek. A következő 5 évre is ugyan azok a 
személyek kerültek megválasztásra, Kovács Gergő kivételével, aki külföldi munkavállalása miatt nem tud 
tevékenyen részt venni az egyesületi munkában, ezért helyére, a fiatal generációt képviselő, Újvári Gergő 
horgásztársunk került. Kovács Gergőnek ezúton is szeretném megköszönni a pénzügyi beszámolók elkészítésében 
nyújtott segítségét. Szakmai hozzáértésére, ígérete szerint a jövőben is számíthatunk. 

Egyesületi horgászversenyünket április 30-án tartottuk a Pátkai-víztározón, a Boross-gát és a kábel-gát 
közötti partszakaszon. A jubileum jegyében zajló versenyünkön, a hagyományoktól eltérően, külön kategóriát 
hirdettünk, a 60 éven felüli, szenior korban lévő horgásztársainknak. A 26 versenyző éppen fele-fele arányban 
oszlott meg a kategóriák szerint.  
A díjazottak a következők voltak: 

Szenior kategória:  1. helyezett: Gács János 
 2. helyezett: Egri János 
 3. helyezett: Boross Lajos 
Felnőtt kategória: 1. helyezett: Skultéty András 

 2. helyezett: Skultéty László 
 3. helyezett: Pobrányi Tamás 
A legnagyobb hal fogójának járó, Kincses Ignác Gyula 
emlékdíjat Gerván János érdemelte ki. 
Természetesen az egyetlen induló hölgyversenyző, Lemle 
Anasztázia is egy külön díjban részesült és a két induló 
gyermek versenyzőt is díjaztuk. A nyárias, kitűnő időben 
zajló rendezvényünk egy ízletes ebéd melletti, baráti 
beszélgetéssel zárult. 

Községünkben, a Pátkai-víztározón került lebonyolításra idén, május 28-án, a minden évben más vízterületen 
megrendezett, egyesületi vezetők horgászversenye. Ezen 32 egyesület 4 fős csapata vett részt. A kitűnő időben, 
vendéglátókhoz illő udvariassággal, a középmezőnyben végzett csapatunk. A helyi viszonyokra mostanában nem 
jellemző, gyér fogási eredmények sem keserítettek el senkit sem, s az ebédnél, a bajai módra készített halászlé 
fogyasztása mellett, már a következő évi, hasonló verseny is szóba jött, melynek Sárosd ad otthont 2017-ben. 

Június 25-én, Pátka Község Önkormányzatával közösen és a Hofesz támogatásával, halászléfőző versenyt 
rendeztünk, a Múzeumok Éjszakája rendezvény keretein belül. A rekkenő hőségben, a társrendezvényekhez közeli, 
az önkormányzat által biztosított helyszínen, 6 csapat mérte össze főzőtudományát. Az egyik testvér település, 
Hetény csapatának részvételével nemzetközivé váló, jó hangulatú eseményen, a hozzáértő zsűri az alábbi sorrendet 
állította fel:  
  I. helyezett:  Oláh Csapat 
  II. helyezett:  Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub Csapata 
  III. helyezett:  Vértesaljai Horgász Egyesület Csapata 

A Pátkai-víztárózóra érvényes, II. féléves jegyek (2016.07.01-2017.01.31) megérkeztek. Előzetes egyeztetés 
alapján, Vastagh Lászlónénál, egyesületünk gazdasági vezetőjénél, 20000Ft-os áron megvásárolhatók. 

Görbüljön a bot! 
Pátka, 2016.06.30. Hedlicska Károly 
 VHE elnök 

REJTVÉNY 

A Vasárnapi Újság 1902. évi 28. számából származik 
ez a képtalány. 

A megfejtők között jutalmat sorsolunk ki. 

A helyes megfejtéseket a Pátkai Polgármesteri 
Hivatalban várjuk. 

Határidő 2016. augusztus 20. 

A márciusi számunkban megjelent rejtvény megfejtése: 

NÉZD MEG AZ ANYJÁT VEDD EL A LÁNYÁT. 

Egy jó megfejtés érkezett: SZILÁDY TAMÁS részéről.  
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Nyitvatartási idő:  
 Hétfő:  zárva 
 Kedd:  12-20 óráig 
 Szerda:  12-20 óráig 
 Csütörtök:   12-20 óráig 
 Péntek:  12-22 óráig 
 Szombat:  12-22 óráig 
 Vasárnap:  12-20 óráig 

Cím: Pátka, Vak Bottyán tér 2. (a központban) 

Pizzák  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 

• Tejfölös sonkás (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 
Burrito:  .......................................................................................................................................................................... 950,- Ft 
Gyros tál ( 1350,- Ft ), és hamburger + hasábburgonya ( 850,- Ft ) menüben is kapható!  

Fagylalt kínáltunkat helyben találják. 
A kiszállításhoz üdítőt is kérhet! 

Dobozdíj: ............................................................................................................................................................................................ +60,- Ft 

Családi, céges rendezvények lebonyolítását vállaljuk 30 főig! 

Rendelésedet +36/20-359-2136-os telefonszámon adhatod le:  
Keddtől - Csütörtökig és Vasárnap 19:30-ig 

Péntek - Szombaton 21:30-ig 

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. 

Tel.: +36/20-359-2136 
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RECEPTSAROK 

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

Paradicsomleves  
Hozzávalók:  

• 200 g Gyermelyi szélesmetélt 
• 1,5 liter paradicsomlé 
• 1 db nagy krumpli 
• 2 db nagyobb répa 
• 2 db közepes karalábé 
• 1 db zellergumó 
• 1 db zöld paprika 
• 1 db vöröshagyma 
• 1 csokor petrezselyem 
• 1 evőkanál olívaolaj 
• 2 db tyúkhúsleves kocka 
• 2 evőkanál őrölt csemegepaprika, só, bors 
Elkészítés: 
A tésztát kifőzzük. Egy lábosban felhevítjük az olajat és a 
megtisztított és feldarabolt zöldségeket megpirítjuk benne. 
Hozzáadjuk a paprikát, sót, borsot, és a szétmorzsolt 
húsleveskockákat, majd felöntjük egy kevés vízzel. Ezt 
követően beleöntjük a paradicsomlevet. A félbevágott 
vöröshagymát is beletesszük a levesbe főni. Attól függően, 
hogy milyen sűrű levest szeretnénk, adunk hozzá még 
vizet. Amennyiben kell, utólag is sózzuk a levest, illetve, 
ha valaki édesen szereti, akkor vagy cukorral, vagy 
édesítőszerrel még édesíthet rajta. Hagyjuk főni a 
zöldségeket a paradicsomlében. Kis tálkákba tésztát 
rakunk, és rámerjük a forró, ízes, zöldségekkel teli 
paradicsomlevest.  

Káposztás, sonkás palacsinta 
Hozzávalók 

• 6 palacsinta 
• fél kg savanyú káposzta 
• 15 dkg füstölt sonka 
• 2 dl tejföl 
• 1 dl tejszín 
• 1 gerezd fokhagyma 
• 1 evőkanál libazsír 
• só, bors 
 

Elkészítés: 

A káposztát megmosom és lecsepegtetem. Egy 
serpenyőben egy evőkanál zsíron kb. 20 perc alatt 
megpárolom. A sonkát apró darabokra vágom és 
hozzákeverem a káposztához. A palacsintákon 
egyenletesen eloszlatom a káposztás tölteléket és 
feltekerem, majd kb. 5 centis részekre vágom. Egy 
közepes méretű sütőformába helyezem a tekercseket. 
A tejfölt és a tejszínt fokhagymával, sóval és borssal 
kikeverem, egyenletesen eloszlatom a palacsintákon. 
180 fokon fél órán keresztül sütöm.  

Gerencsér Attila 

SPORTKÖRI HÍREK - KARATE 

Szeptember első napjaiban kyokushin karate edzések indulnak Pátkán! 

Ez önmagában egy remek hír, de felvet egy-két kérdést. Sokunknak talán 
fogalma sincs róla. hogy mi is az a karate, és ha már karate, akkor miért 
kyokushin? Néhányan, a felkészültebbek tudni vélik, hogy ez egy olyan ütöm-
rúgom dolog, de az meg nem jó, mert a gyerek intőt kap az iskolában, esetleg 
drága lesz a berendezés javítása a presszóban, ha kiképzik a kölköt. Sietek 
leszögezni, hogy erről szó sincs! A karatésok nem szoktak intőt kapni 
verekedésért (esetleg, ha focizás közben kirúgják labdával az iskola ablakát ) 
és csak a legritkább esetben találhatók meg a presszóban, vagy tekeregnek 

céltalanul a „Plázában”, mert nincs rá idejük és 
igényük.  

De akkor újra itt a kérdés, hogy mi is az a kyokushin karate? Aki az újságokat 
olvassa, esetleg az interneten Székesfehérvár hírportálját böngészi, az világosan látja, hogy 
kőkemény versenysport. Fiatal, csupa izom sportolók harcolnak egymással és általában a 
fehérvári nyer. (☺) Jön a következtetés, én nem vagyok fiatal, a „csupa izom” megjelölés is 
erős túlzás velem kapcsolatban, akkor nekem nem való a karate. A kisfiam-kislányom 
pedig végképp nem terminátor, tehát neki meg végképp nem való. Ez akár igaz is lehet, 
mert nem mindenki alkalmas arra, hogy bármilyen sportágat versenyszerűen űzzön. 
Szerencsére erre nincs is szükség. A kyokushinban a versenyzés csak a jéghegy csúcsa. 
Természetesen itt születnek a kimagasló eredmények és élsportolóink példaképül 
szolgálnak a fiatalok számára. Mivel komoly hazai és nemzetközi versenyrendszer létezik, 
ezért mindenki a képességeinek megfelelő körülmények között méretheti meg magát. Ez 
nagyon kitűnő dolog, de ha csak ennyi lenne a kyokushin, akkor semmiben sem 
különbözne a számos hazai sikersportágtól. A versenyzés mellett a kyokushin egy 

tradicionális japán harcművészeti stílus, mely a kemény edzéseken keresztül 
formálja gyakorlói jellemét és személyiségét. Mindenki, aki elkezdi gyakorolni 
ezt a harcművészetet, megtalálhatja benne a számára megfelelő kihívást. Az 
együtt eltöltött idő alatt világossá válik, hogy a kyokushin célja nem 
mindenesetben az ellenfél legyőzésében rejlik. Sokkal fontosabb az 
önmagunk felett aratott győzelem! 

A pátkai csapatot a helyi sportegyesület (Pátka Sportkör) keretein belül 
sensei Bőke Béla irányítása alatt senpai Márkus Zsolt és senpai Demeter 
Zoltán edzők vezetik. A csapat stílusszervezeti hátterét az IFK világszervezet 
adja. Akik pedig a későbbiek során kedvet éreznek a versenyzéshez, azok a 
Fehérvár Karate Akadémia keretein belül kapnak erre lehetőséget. 
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Holtzheim-Pátka 

Egy ígéretes sportkapcsolat kezdete 

  

Holtzheim kis 3618 lakosú kisváros Franciaországban 
Bas-Rhin megyében, Strasbourgtól 11 km-re. Területe 
691 hektár. Szélessége kelet-nyugati irányban mintegy négy 
kilométer, észak-déli szélessége 2,5 km. A települést középen 
kelet-nyugati folyásiránnyal a Bruche folyó szeli ketté. 
Holtzheim része a Strasbourg városi közösségnek, amely 28 
település és 468.386 lakost fog össze a legutóbbi népszámlálás 
szerint. 
A kisvárosban 29 sport- és kulturális egyesület működik. Nagy 
és modern sportcsarnok, futballstadion, 2 teniszpálya, bowling-
pálya és két horgásztó várja a sportolni vágyókat. 

Ebbe a kis elzászi városkába érkezett meg 2016. június 27-én egy délutános villámlátogatásra községünk kis 
küldöttsége, hogy Pátka nemzetközi sportkapcsolatait a futball terén tovább bővítse. A küldöttség tagjai 
voltak Nagy Dániel polgármester, Buda József alpolgármester és egyben Pátka Sportkör kapcsolattartója, 
Góger Tamás képviselő és Gerencsér Attila külső alpolgármester. 

A kapcsolat felvételében közreműködött Laszlo Udvardi azaz 
magyaros nevén Udvardi László – helyben élő magyar 
származású futballrajongó (egy 1956-ban kivándorolt család 
sarja). László Pátkán járva a pátkai csapat teljesítményén 
fellelkesedve dugta össze fejét szegről-végről rokonával, Buda 
Józseffel, hogy a két település futballcsapatainak 
együttműködését egy barátságos mérkőzés erejéig 
megszervezzék.  

A nap folyamán az ő vezetésével tekintette meg a küldöttség 
kisebb séta keretében a francia kisváros nevezetességeit, az 
iskolát és óvodát illetve a futballstadiont és a 
gyakorlópályákat.  

A hivatalos megbeszélés koraeste kezdődött. Elsőként a két 
polgármester Madame Pia Imbs és Nagy Dániel köszöntötték egymást 
angolul, majd közösen kifejezték abbéli örömüket, hogy a sport 
segítségével ilyen távoli települések között is kialakulhatnak 
kapcsolatok. A polgármester asszony távozása után (a helyi testület 
ülésére sietett), a tárgyalások Udvardi László tolmácsolásával már 
franciául folytak tovább Madame Angelique Paulus, sportért felelős 
polgármester-helyettes, Madame Coralie Brubach, a Holtzheimi 
Labdarúgó Sportegyesület 
képviselője és a küldöttség 
tagjai között. 

A szervezők megállapodtak abban, hogy jövő év januárjában a felnőtt 
csapat utazik ki Holtzheimbe egy barátságos viadalra. 2017. év nyarán 
pedig Pátka látja vendégül Magyarországon a francia sportembereket.  

Reméljük a nagy távolság (1100km) ellenére is olyan gyümölcsöző 
sportkapcsolat alakul ki közöttünk a jövőben, amely mindkét település 
sportolóinak és sportszerető lakosainak új élményeket és 
tapasztalatokat hozz majd. 

 

Gerencsér Attila 

 

A Pátkai Hírek következő száma várhatóan 2016 októberében jelenik meg. A lapzárta tervezett időpontja:  
2016. szeptember 30., péntek. Kérjük, hogy írásaikat eddig juttassák el a patkaihirek@gmail.com címre,  

vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalba.  
A szerkesztőség nem feltétlenül ért egyet az olvasói levelek, hirdetések tartalmával, 

és nem vállal felelősséget azokért! 
Felelős szerkesztő: Gerencsér Attila. Közreműködött: Repka-Takács Judit, Ferenczi Dóra. 

Szerkesztőség: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506, Mobil: 06-20-596-6869, Fax: (22) 580-509. 
Nyomdai generálkivitelező: Alphapress Nyomda És Reklám Ajándék 

Megjelenik 700 példányban. A kiadvány kereskedelmi forgalomban nem kapható. 


