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KARÁCSONYI TÖRTÉNET
Garay András: Karácsonyi történet
Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első havat. Karácsonytájt érkeztek meg nyugat felől a szürke fellegek, s letették terhüket a
hegyek koszorúja övezte völgyben, de nem olyan városias, hosszú szállingózás módján, hanem vastag bunda alá került a táj, a
falu. Az iskolának akkor egyszeribe vége szakadt, a szünidő kezdetét nem a kalendárium betűi, hanem az első hó jelentette. Mi
már december eleje óta a reggeli felkelés után azonnal az ablakhoz siettünk, hogy ledörzsölve a jégvirágokat, megláthassuk az
első havat, szabadságunk kezdetét.
Idén sem kellett csalódnunk. Már november végén megjelentek a fellegek, András-napra már hósipka borította a Kömöge
tetejét, s december közepén egy éjszaka két arasznyi hó hullott, beterített mindent, s mesevilágot varázsolt a környékre. Hurrá!
- rohantunk vissza az ablaktól, s sarokba dobva az iskolatáskát, lázasan kezdtük szőni a szünidei terveket. Kertünk vége a
hegyek lábáig nyúlott, s kukoricacsutkát cipőnkre kötve vígan siklottunk a havon. Csúszkálással, ródlizással telt az idő, s este,
mikor a konyhában egybegyűlt a család, hallgattuk az öregek szavát, apám, Márton tréfálkozásait, a világ gondját, s
körülfogott bennünket anyám szerető gondoskodása. Kezdetét vette a sütés-főzés, a készülődés.
Hamarosan itt a karácsony. S mikor apánk egy este azt mondta, hogy másnap levágjuk a disznót, tudtuk, már csak napok
vannak hátra, s esténként leszakítva a leveles naptár lapjait, mi, gyerekek, lestük azt az egyre közelebb kerülő piros betűs
számot. Már a szánkózás sem volt az igazi, s amíg a férfiak az udvarban tettek-vettek az állatok körül, mi néztük a
konyhaasztal köré kuporodva az anyám keze alól kikerülő mézes figurákat, cukordíszeket, apró meglepetéseket.
Titkolózni nemigen lehetett, nem is volt rá szükség. Őszinte világ volt a miénk, tiszta szándékú, egyszerű szavú. Úgy mondták
otthon: karácsonykor Jézust várjuk, hogy eljöjjön hozzánk, készülünk, hogy méltónak találjon minket. S az igazi ajándékok
ezek az esték voltak, amikor a család összehajolva, gyerekek és szülők közös izgalmával, tréfálkozással az eljövendő nap
örömében készülgetett.
Egy este, hogy apám elfújta a lámpást, Dorka húgom odasúgta anyjának: Anya, ugye a Mennyországban is így telnek az esték?
Anyám igenére már tudtuk, eljön ő hozzánk, mint tavaly, tavalyelőtt, s amióta csak az eszemet tudom. Aznap szépet
álmodtam, angyalok seperték a havat a behavazott utcán. Egy meglepetés azonban mindig volt. A fa. Ezt mindig apám hozta,
de oly észrevétlen, hogy mi, gyerekek sehogy sem értettük, hogyan kerül oda az asztalra, csak lenyűgözve álltuk körül este a
gyertyafényben alakot öltő karácsonyfát.
A várt reggelen apám szokás szerint fogta a fejszéjét, felvette hótaposó csizmáját, s mikorra mi előkászálódtunk a meleg
dunyhák alól, már csak imbolygó alakját láttuk a hegynek tartva a fehér hómezőben. A fát még az ősszel kinézte. Igaz, kicsit
messze kellett mennie fel a hegyekbe, de ezt az utat minden évben megtette, talán neki is le kellett tenni a gondokat, kóborolni
a csendes, behavazott tájon.
A hó érintetlen volt, nehezen haladt előre. Itt-ott állatnyomokat látott. A fagy megdermesztette a
fákat, bokrokat, s tündérvirággá varázsolta az erdőt. A Kömöge alatt vitt az útja, aztán fel egy
dombtetőre, majd végig a gerincen. Megismerte a helyet. Az ősszel itt kaszáltak egy réten, s már
akkor látott egy kis fenyőfát. Arányos termete, dús ágai, tömött levelei, szürkészöld színe rögtön
feltűnt neki, s képzeletében már látta is felöltöztetve a szoba sarkában. Ott is volt a fa egy kis
beszögellésben, évszázados fenyők oltalmában. Két csapásra kivágta, majd kicsit megpihenve
belakmározott tarisznyájából, amelyet anyám varrt neki, s elindult visszafelé. A megindult hóesés
betemette a nyomokat, s bizony iparkodnia kellett, hogy sötétedésre visszaérjen. Baljós zúgással
feltámadt a szél. Hóna alatt a fenyőfával ugyancsak különös látvány lehetett. De ismerte a tájat, hiszen
itt gyerekeskedett, s a falut is alig hagyta el. S mikor arról beszélt az unszolásunkra, hogy volt egyszer
Pesten is, teljes bizonyossággal gondoltuk, hogy apánk világlátott ember.
Leért a völgybe, s már erőst szürkült az idő, mikor elérte a falu első házait. A hegyek alatt, a forrásnál
- hova együtt jártunk a nyáron a többi gyerekkel vízért -, kis ház állott. Egy öreg juhászé volt, kit, mivel nem csizmában járt,
hanem bakancsban - mindenki Bakancsos Pista bácsinak szólított. Rossz érzés fogta el apámat a behavazott udvar, a setét
ablakok láttán. Megnyitotta a kertajtót, letámasztotta a fát a tornácra és benyitott a házba. Pista bácsi az ágyban feküdt. Mi van
magával? - kérdé apám, ahogy meggyújtotta a világot. Beteg vagyok, Márton - mondta az öreg. A kályha hideg volt. - Mindjárt
befűtök. Zsófi majd holnap hoz meleg levest meg kóstolót.
Kiment a fészerbe, fát keresett. De csak a hó alatt talált nyirkos, korhadt fadarabokat, így a feladat reménytelennek látszott.
Aztán pillantása az ajtónál lévő fára esett. A tuskóra tette a kis fenyőt, s nagyot fohászkodva apróra hasította. Lassan pattogni
kezdett a tűz, s fenyőillat töltötte be a kicsi házat. Pista bácsi megkönnyebbedett. Akkor holnap - mondta apám búcsúzóul.
Már nagyon vártuk őt. Nehéz lépteit hallva izgalom vett rajtunk erőt. Végre mindannyian együtt vagyunk idehaza. Mikor
pillantásunk fehér arcára esett, csak annyit gondoltunk, milyen hideg lehet, s újra átadtuk magunkat a várakozás bódító
érzésének. Anyám néhány szót váltott apámmal, majd ünneplőbe öltözve ültünk le a konyhában, s kezdődött, amit úgy
vártunk.
Apám ölbe vett bennünket, s szokásunk szerint mesélni kezdett egy idegen
országról, egy házaspárról, a születendő kisgyermekről, emberekről, hatalmasokról
és szegényekről. Beszélt a rokonokról, a barátokról, a nélkülözőkről, s percek alatt
odavarázsolta elénk a falut, a múltat és jövőt, az egész világot. Aztán énekelni
kezdtünk, s mikor a kis csengő megszólalt, nagy izgalommal nyitottuk ki a
szobaajtót. Az asztalon egy tányérban ott voltak a mézes és cukrozott díszek, égtek a
gyertyák a tartókban, de a fa, a fa nem volt sehol. Könnyes szemmel, kérdőn néztünk
apánkra. A sarokban állt, anyával egymáshoz hajoltak, szemükben megcsillant a
gyertyák fénye. Találkoztam az úton Vele, elkérte a fát, én meg odaadtam neki,
hiszen nem illik egy kérést Tőle megtagadni. Szavai megnyugtatóan csengtek.
Anyám, hogy a csend feszültségét feloldja, az ünnepi asztalhoz invitált bennünket.
Boldog karácsonyt mindenkinek - mondta, és behozta a gőzölgő levest.
A történetet fellelte: Gerencsér Attila
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ADVENTI PROGRAMOK
December 4. Vasárnap:

December 18. Vasárnap:

ÉRKEZIK A MIKULÁS
A Mikulás megáll:
12:45
12:50
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15

Indulás - Fehérvári út
Vasút utca
Buda Éva boltja
Posta
Vak Bottyán tér
Református templom
Buszforduló
Kossuth – Petőfi utca kereszteződés
Petőfi – Jókai utca kereszteződés
Jókai – Arany János utca kereszteződés
Ivánka Gyűjteményes Ház
Gazdabolt - Petőfi utca

16:00 Mindenki Karácsonya
• A 4. adventi gyertya meggyújtása
• Karácsonyi
műsorral
készülnek
az
óvodások, iskolások és a kórus illetve a
Szebik család.
Közreműködik a Nyugdíjas Klub.
• Karácsonyi emléktárgyak, díszek vására
• A rendezvény alatt a Pátka községért végzett
munkáért
és
a
Pátka
hírnevének
öregbítéséért önkormányzati elismerések
kerülnek átadásra.
Mindenkit szeretettel várnak a rendezők!
További részletek a megjelenő plakátokon
és szórólapokon!

.
FELHÍVÁSOK

MEGHÍVÓ A II. PÁTKAI BORMUSTRÁRA
December 10-én várjuk a borosgazdákat a Bormustrára, az idei borokkal, amelyek Pátkán
lettek szüretelve.
Tisztelettel: Varga Géza
Köznevelési és Kulturális Bizottság Elnöke

SÜTIVERSENY
A sütni szerető Háziasszonyokat és lakosokat szeretném karácsonyi sütemény versenyre
hívni. Háromfős zsűri értékelése alapján az első három helyezettet jutalmazzuk. A
nevezéshez az indulóknak csak egy kis tányér süteményt kell december 10-én hozniuk a
Művelődési Házba és a receptet szeretnénk előre elkérni.
Nagy Imréné Nelli
A jelentkezéseket várom, előre is köszönöm!
telefon: 06-20-240-54-19
e-mail: nagynenelli@gmail.com
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Műfüves Pálya épül településünkön
Pátka Község Önkormányzata pályázatot nyert a Pátkai Sportkörrel együttműködésben a Magyar Labdarúgó
Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési Program pályázatán. Örömmel számolunk be arról, hogy a
program 28. építési ütemében településünkön is elkészül egy 22x42m méretű műfüves sportpálya, melynek
nyertes kivitelezője a Greenturf Sport Kft.. A beruházás teljes bruttó költsége: 24 978 071 Ft.
A pálya tervezett nyitvatartási ideje a következőképpen alakul:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

8.00-16.00
8.00-16.00
8.00-17.00
8.00-16.00
12.00-21.00
12.00-21.00
12.00-19.00

Pályabérléssel kapcsolatosan keressék Buda Józsefet.
Ivóvíz beruházásról
Tájékoztatom Önöket, hogy a „Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért Ivóvízminőség javítási Program” című projekt
jelen pillanatban érvényes támogatási szerződéssel rendelkezik, és az ivóvíz beruházáshoz az 1084/2016. (II. 29.)
Kormány Határozat 2. melléklete értelmében Pátka Község 0,19 Mrd Ft támogatási keretet kapott. A Nemzeti
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. a kivitelezési feladatok ellátására megkötötte a keretszerződéseket. A
következő lépésben az egyes projektekre vonatkozó versenyújranyitások következnek, melyek kapcsán az egyes
kivitelezésre vonatkozó szerződések kerülnek megkötésre. Terveink szerint ezt követően, a következő év során
megindul az arzénmentesítés fizikai kivitelezése, mellyel így lezáródik az évek óta húzódó folyamat.
30Mbit/sec?
A Digitális Jólét Program (DJP) Titkársága a Szupergyors Internet Program (SZIP)
megvalósításában érintett önkormányzati szereplőkkel és településvezetőkkel
együttműködve konzultációt tartott annak érdekében, hogy minden háztartásban
legalább 30Mbit/sec sebességű Internetet biztosító Szupergyors Internet Program
gördülékenyen megvalósulhasson. A Szupergyors Internet Program célja, hogy a
nagyarányú hálózatfejlesztések eredményeképpen 2018 végére minden magyar
családnak, háztartásnak, vállalkozásnak, közintézménynek lehetősége legyen
szupergyors Internet-szolgáltatás igénybevételére. Ehhez elengedhetetlen a
településeken a szélessávú Internet-elérést biztosító digitális infrastruktúra megépítése. A következő két évben
Magyarországon hazai és EU-s forrásokból mintegy 2350, illetve az állam és a szolgáltatók közötti fejlesztési
megállapodások alapján önerőből 608 településen várhatók hálózatfejlesztési beruházások mintegy 885 ezer
háztartás elérése érdekében.
Busz menetrendváltozás
Értesítjük a lakosságot és a Tisztelt Utazóközönséget, hogy a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
2016. szeptember 1-től a 8010 Székesfehérvár-Pátka-Lovasberény autóbuszvonalon a 788 sz. járatot (Lovasberény,
verebi elágazástól 11.00 órakor indul Székesfehérvár, autóbusz állomáshoz) Pátkára történő betéréssel
közlekedteti. A buszjárat a Pátka, Kossuth u. 30. sz. alatti buszfordulóban található megállóból 11:18 órakor indul
tovább.
Közmeghallgatás
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. december 9-én,
közmeghallgatást tart, melynek helyszíne a Művelődési Ház.
Napirendi pontok:
Közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet megvitatása
Adórendeletek, telekadó, földadó megvitatása
Egyebek, lakossági észrevételek, kérdések
Szeretettel várunk minden kedves Érdeklődőt!

pénteken

Kedves Olvasó!
Magam és az Önkormányzat nevében
Áldott Karácsonyi Ünnepeket kívánok Önnek és családjának.
Nagy Dániel
polgármester

17:00

órakor
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ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ
Tájékoztató az elmúlt időszak kulturális eseményeiről
Október 23. – az ’56-os forradalom 60. évfordulója
A 60. évfordulót a Művelődési házban ünnepeltük meg. Az ünnepség kezdetén a
Művelődési Ház bejáratánál helyeztünk el egy kis emléktáblát az évforduló
emlékére, melyet egy ’56-os zászló vesz körül. Az emléktáblánál koszorút
helyezett el az Önkormányzat nevében: Nagy Dániel polgármester és Varga Géza
képviselő, továbbá az MSZP nevében Gyenei Lajos.
Az ünnepség az épületben folytatódott, Varga Géza képviselő emlékezett vissza a
forradalom pátkai eseményeire:
Felszabadultan, békésen, boldogan mentünk végig a falu utcáin énekelve és
hangosan kiabáltuk: „Aki magyar jöjjön velünk!” Igen. Felszabadultan, mivel
10 év sanyargatás után úgy éreztük eljött a végre várt szabadság!!!
A színpadon felállított ágyú pajzsánál és kövekből emelt barikádnál a Református iskolások emlékeztek a
forradalomra, versekkel és énekekkel.
Ezt követően Nagy Dániel Polgármester úr mondta el az ünnepi beszédét, emlékezve az 56-os események
vívmányaira, mondanivalójára és következményeikre. Szebik Attila és felesége munkája révén a kórusunk újraéledt
és szép énekekkel emlékeztek ők is a 60. évfordulóra.
Filmvetítéssel elevenítettük fel az ’56-os budapesti eseményeket Gerencsér Attila és Lengyel László
közreműködésével. A Szózat eléneklésével ért véget a megemlékezés.

Márton nap - 2016. november. 11.
Márton nap november 11-ére esik. Ekkor született Krisztus után 316-ban vagy 317-ben Szent Márton az
egykori Római Birodalom területén, Pannóniában, Savaria városában. Római katona volt, majd légiós, de
megtagadta a fegyveres harcot és Isten szolgálatába lépett. 371-ben Tours püspökévé választották meg.
Márton
-

napján elődeink igyekeztek megjósolni a következő hónapok időjárását:
ha ezen a napon a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál
ha Márton fehér lovon jön, akkor enyhe tél, ha barnán, akkor kemény tél várható
a liba mellcsontjából is jósoltak, hogy milyen lesz a tél
ezen a napon szokás megkóstolni az idei bort
ezen a napon szokás ludas ételeket fogyasztani.
Márton nap a kemencénk körül

A kemence begyújtására 11 órakor került sor az óvodások és a református
iskolások segítségével, akik énekeltek közben. Az előkészületek ezután az
oviban folytatódtak, ahol a gyerekek az óvónők és Bódogh Ancsa
segítségével pogácsát gyúrtak és almákat, sütőtököt szeltek fel a sütéshez.
Az előkészített ételek 16 órára sültek
meg a gyerekek nagy örömére és
szüleikkel közösen fogyasztották a
frissen sült finomságokat.
Délután megérkezett a kemencéhez
Márton "fehér" lovon és vezetésével, kis mécsesekkel a kézben megkerültük
a parkot - a mécseseket a gyerekek készítették. Az eső megzavarta a kinti
rendezvényt, ezért a polgármesteri hivatal termében folytattuk az étkezést.
Köszönöm az alábbi személyeknek, akik segítségre voltak abban, hogy
létrejöjjön ez a rendezvény:
Az Óvoda személyzetének és külön Laborczáné Tatai Anikónak, Balog Endrének - mint Márton lovasnak-, Árpási
Bélának, Mikus Tímeának, Szatzker Aliznak, Bódog Annamáriának, Nagyné Nellinek a finom kürtös kalácsokért,
Szebbik Ágnesnak és az önkormányzat összes dolgozójának.
Tisztelettel: Varga Géza
Köznevelési és Kulturális Bizottság Elnöke

6. oldal

PÁTKAI HÍREK

2016. december

KÖNYVTÁRI HÍREK
Tisztelt Olvasók!
Középiskolások számára továbbra is végezhető közösségi munka a könyvtárban. Ez ügyben a 06/30 48 49 648
telefonszámon vagy nyitvatartási időben lehet érdeklődni. A könyvtár nyitva tartása továbbra is hétfő 17-19 óra,
szerda 17-19 óra, szombat 14-16 óráig. Az ettől eltérő időpontokról az olvasók tájékoztatást kapnak.
A Gárdonyi Géza Községi Könyvtár nyitva tartása
2016.11.26. – 2017.01.02. között:
december 19.
hétfő
2016. november 26.
szombat
14-16 óra
november 28.
hétfő
17-19 óra
december 21.
szerda
november 30.
szerda
17-19 óra
december 24.
szombat
december 03.
szombat
14-16 óra
december 26.
hétfő
december 05.
hétfő
17-19 óra
december 28.
szerda
december 07.
szerda
17-19 óra
december 31.
szombat
december 10.
szombat
14-16 óra
2017. január 02.
hétfő
december 12.
hétfő
17-19 óra
január 04.
szerda
január 07.
szombat
december 14.
szerda
17-19 óra
december 17.

szombat

17-19 óra
17-19 óra
ZÁRVA
ZÁRVA
17-19 óra
ZÁRVA
17-19 óra
17-19 óra
14-16 óra

14-16 óra

Amennyiben olyan gyűjteménye van bárkinek, amiről úgy gondolja, hogy szívesesen bemutatná másoknak is,
(Kinder figurák, régi képeslapok, szalvéták vagy bármi más) kérem jelezze! Lehetőséget tudok kínálni arra, hogy egy
kiállítás keretében megmutassuk másoknak is.
KÖNYVAJÁNLÓ
Anna Gavalda: Vigaszág
Anna Gavalda Vigaszág című könyvét ajánlanám a figyelmükbe. A könyv főhőse egy sikeres párizsi
építész, aki rendezett családi körülmények között él és a munkájában is sikeres. Azonban egy napon
kap egy levelet, amelyben ez áll:”Anouk meghalt.” Az elhunyt nő Balanda fiatalkori, plátói szerelme
volt, legjobb barátjának anyja. Innentől nem tudja folytatni megszokott életét. Az írónő könnyedén,
érzékenyen meséli el a sírni valóan szép történetet: nagy élethazugságokról, még nagyobb
tragédiákról, elszalasztott lehetőségekről és szerelemről. Mindezt humorral, hogy ne fájjon annyira.
A fiatal amerikai írónőnek további magyarul megjelent kötetei: Szeretem őt, Együtt lehetnénk, Billi,
Édes életünk,
Egyik fiatal olvasó egy mostanában népszerű magyar ifjúsági írónő, Leiner Laura egyik
kötetét ajánlja az Önök figyelmébe:
Leiner Laura: A Szent Johanna gimnázium
Se varázslók, se boszorkányok, se vámpírok nem lakoznak e könyv lapjain. Mégis csupa
varázslat, bűbáj és hátborzongatás. Mert ha olvasni kezded, olyan érzésed támad, mintha
varázstükörbe néznél! A könyv különlegessége, a piacon való egyedülisége mellett, Leiner
Laura jó humorú, hiteles stílusa. Átlagos fiatalok életéről számol be kedves, empatikus
hangon. Ez egy sorozat a való életről. Egy sorozat, amely itt és most játszódik. Srácok,
akik olyanok mint te, de mégis mások. Viszont a történet rólad is szól!
Hajdú Kata
Közeledik a Karácsony, ilyenkor mindenki ünnepi díszbe öltözteti az otthonát. Ezekhez kínálnak ötletet a Praktika
novemberi, decemberi számai valamint a CSER Kiadó gondozásában megjelent füzetek.
Az év folyamán több magánszemélytől érkezett könyvadomány a könyvtárba, amelyeket ezúton is szeretnék
megköszönni.
KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEK
Október hónapban az ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK rendezvénysorozat „Könyves
vasárnap” programján a helyi könyvtár is részt vett. Ennek keretében október 09-én
délelőtt a könyvtárban kellemes hangulatú program volt. Sajnos kevesen vettek
részt, de azt gondolom, hogy akik eljöttek jól érezték magukat. Irodalmi kérdésekre
kellett válaszolni a résztvevőknek, amiért sikeres válasz esetén könyvjutalom járt. A
gyermekek saját kis verseskönyvet készíthettek, amelyhez, ha otthon készítettek
illusztrációt és behozták a könyvtárba, jutalomban részesültek. A délelőtt hangulatát
még fokozta, hogy a helyi tánccsoport tagjai közül, meghívásomra, eljöttek és a
jelenlévőket egy rövid táncra is meginvitálták.
Köszönetemet fejezem ki munkájukért Horváth Lucának, Vicsacsán Pannának és Hajnáczki Bálintnak, aki a
citerát is magával hozta. A zenélés után az érdeklődők megpróbálhatták a hangszert megszólaltatni is. Varga Anikó
munkájáért is köszönettel tartozom a kézműves foglalkozás megtartásáért.
Az Adventi időszakban 2016.december 03-án 10-12 óráig játszóházba vár a könyvtár kicsiket-nagyokat
egyaránt.
Áldott békés karácsonyt és boldog új esztendőt kívánok!
Helt Margit
könyvtáros
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KÖRZETI ORVOSI HÍREK
Kedves Pácienseink!
Az év vége közeledtével szeretném tájékoztatni Önöket, az ünnepek körüli munkarendről.
Idén a Karácsony első napja, 24-e szombatra esik, így e napon, valamint dec. 25 és 26-án, ezen
kívül dec. 31-én és január 1-én ügyeleti ellátás lesz. Az ügyelet a Székesfehérvár Seregélyesi u 17
alatt lévő Városkörnyéki Ügyeleten érhető el, sürgős esetben fekvő beteghez a 22/501-220
telefonon hívható ügyeletes orvos.
A hétköznapokon a szokásos rendben lesz háziorvosi rendelés.
Felhívjuk betegeink figyelmét, hogy már rendelkezésre áll az influenza elleni védőoltás a rendelőben, amit krónikus
betegségben szenvedők, illetve 60 év feletti páciensek térítés nélkül megkaphatnak. Járvány még nem fenyeget, így
a védettség kialakulásához elegendő idő áll rendelkezésre.
Lehetőség van az idősebb korosztályt súlyosan érintő tüdőgyulladás elleni védőoltás igénylésére. Ezt az oltást 50
éves kor alatt 4 év múlva ismételni ajánlott, e feletti életkorban a betegség ellen csak egyszer kell oltani. Az oltás
recept ellenében a patikákban szerezhető be.
Minden kedves páciensünknek Boldog Karácsonyt és az Új Esztendőben Jó Egészséget Kívánunk!
Szabóné Bencsik Hilda, Filótás Dene Emília, Frészné Csontos Ágnes, Zsombokné Mikus Tímea,
Kállainé Németh Margit védőnő, Dr Kertész Éva helyettes háziorvos, és
Dr Mráz János háziorvos
NYUGDÍJAS KLUB HÍREI
A Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub Hírei
•

Október 23-án részt vettünk az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulójára rendezett szép
ünnepségen, és koszorúzáson.
•
Varga Géza képviselő tagunk és a Klub tagjai megemlékezést tartottak, Vak Bottyán emléktáblájánál a róla
elnevezett téren. Felidézték az 1703-1711-ig tartott, II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc hős
tábornokának tetteit.
•
November 3-án gyűltek össze a Klub tagjai, valamint az óvodások egy csoportja Gárdonyi Géza
emléktáblájánál, a Vak Bottyán tér 13. számú ház előtt, hogy megemlékezzenek az író halálozási
évfordulójáról. Az óvodások őszi dalokat énekeltek, majd Dr Mráz Jánosné emlékbeszéde után felolvasott egy
szép, őszi hangulatú Gárdonyi verset.
•
Nem feledkeztünk meg elhunyt klubtársainkról sem, róluk Varga Géza megható megemlékezést tartott.
•
November 4-én Heténybe utazott a Klub 8 tagja. Ottani testvérklubunk meghívására részt vettek a Széchenyi
Istvánról tartott megemlékezésen, melyet a politikus szobránál tartottak meg.
•
Nov. 14-én tartottuk az éves névnapi köszöntést a már szépen felújított, Művelődési Házban. A finom vacsora
és Dori-Horváth Béla zenéje mindenki számára örömet és kikapcsolódást okozott. Mi köszönjük egymásnak is
ezt a szép estét.
Minden kedves olvasónak lelkiekben gazdag, szép adventi készülődést, majd boldog, békés szeretetteljes karácsonyi
ünnepeket kívánunk! Az újesztendőre pedig azt kívánjuk, hogy mindenkinek sikerüljön megőriznie jó egészségét,
amihez persze nem árthat egy kis szerencse sem.
Dr Mráz Jánosné
OLVASÓI CIKK
Az év végi pörgés
Közeledik az év vége... Mindenki számára dolgos gondokkal, néha élményekkel,
s talán-remélhetőleg örömmel, boldogsággal tarkított év áll mögöttünk. De az
biztos, a pörgés az itt van, az év végén. Most volt ugye Mindenszentek ünnepe.
Ekkor milliók keresik fel szeretteik sírját, emlékeznek azokra, kik már nem
lehetnek itt köztünk.
Vajon miért csak egyszer egy évben emlékezünk? Aki közel állt hozzám, s már
nincs itt velünk, nos az nap mint nap hiányzik, hiánya minden nap velem van.
Ezért aztán gyakran megyek ki a temetőbe, állok a sírjánál, mondok egy csendes
imát. Felidézem magamban azt a sok csodás percet, szeretetteljes éveket, s
mindazt, amit tőle kaptam. Szóval, nem a koszorú nagysága, ami számít! Hanem
ami belül van, amit rajtam kívül senki nem lát, nem érez. Végigmenve a temetőn, a fejfákon sok olyan név szerepel,
kiket ismertem, tiszteltem, s rájuk is szeretettel emlékezek. Mert ők valamikor az életem részét képezték, jó pátkai
emberek voltak.
Aztán jön a karácsony. Pörgés a javából! Csurdig tele kosarak, pénzkidobás ezerrel. Mert
„mit vegyek neki”? Nem, nem! Ennek sem erről kéne szólnia. Ez egy olyan ünnep, alkalom,
ahol a család összejön a fa körül, s a szeretet lengi át a családot, a légkört. A család a
legfontosabb, és egymás tisztelete, szeretete. Tudom, furcsa ez sokaknak, de csak a szeretet
segít át a mindennapokon, a nehézségeken. Ha kapaszkodót keresel, azt csak a
családodban találod meg! Bármerre jársz, bármi történik veled, a segítség mindig,
leginkább, csak a családból jön. Ezért kell ápolni a családi kötelékeket, és a szeretetet
átadni; s erre a karácsony a legjobb alkalom. Mert nem utolsó sorban Jézust ezért küldte
Isten a földre. Hogy tanítson bennünket a szeretetre. És ezt tanulnunk kell - még ma is!
Pátka, 2016. nov. 2.
Hollósi Dezső
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HORGÁSZEGYESÜLETI HÍREK
Ismét itt az év vége. Az igazi horgász szezonnak már vége, de a ragadozó halak horgászatát kedvelők
számára ez az időszak, még jó fogásokkal kecsegtet, kitűnő élményeket nyújthat, a hideg időjárás
ellenére is. De az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy a békés halak is horogra
csalhatók még ebben az időszakban is.
Ez az év rendhagyó volt egyesületünk életében, mivel megalakulásunk 40. évfordulóját
ünnepelhettük, ennek jegyében zajlottak rendezvényeink. Összességében úgy érzem, hogy egy
sikeres évet tudhatunk magunk mögött. Ugyan tényszerű adatokra alapozott értékelés leghamarabb
a tél végén lesz lehetséges, de a „látottak, hallottak” alapján szerintem nem kell szégyenkezni a
fogási eredményekkel. A fogási eredmények adatai természetesen majd csak a fogási naplók leadása
után lesznek ismertek.
A haltelepítés, a HOFESZ ígéretének megfelelően alakult, havi rendszerességgel történt
pontytelepítés. Szeptember végéig 15231 kg 3 nyaras és 1000kg 2 nyaras ponty került kihelyezésre,
illetve 250000 db csuka ivadék. Tapasztalatom szerint idén is, az eddigi gyakorlatnak megfelelően,
főként tavasszal lehetett eredményesebben horgászni.
Több észrevételt, javaslatot kaptunk a víztározóra vonatkozó horgászrenddel kapcsolatosan, - a minél több
információ begyűjtése érdekében, egyesületünk Facebook oldalán gyűjtöttük is ezeket -, majd továbbítottam is a
HOFESZ elnöksége felé. Ezek a következők voltak:
- A legtöbben a szigorú darabkorlátozással együtt a ponty legnagyobb kifogható méretét kifogásolták. Az
50cm-es legnagyobb elvihető méret helyett javasolták a súlyban történő meghatározást (5kg), de
mindenképpen annak emelését, akár 60cm-re.Az ilyen, zömében nyurga pontyok, sokszor a maximális
elvihető hossz esetén sem nehezebbek 2kg-nál. Akár mindkettő egyidejű alkalmazása jelenthetne megoldást,
azaz maximum 60cm és maximum 5kg.
- Az éves területi jeggyel is, ha már ennyire leszabályozott, legyen lehetőség
legalább hétvégén éjszakai horgászatra.
- Legyen elvihető a 80cm-nél nagyobb amúr is.
- Az állomány védelmében, 2-3 évig ne lehessen elvinni a kifogott csukát, ez
lehetőséget biztosítana jobb elszaporodására.
A november 17-ei elnökségi ülésen, számomra érthetetlen módon, de egyik
módosítást sem támogatta az elnökség. Annak ellenére, hogy az ülést megelőző halőri
értekezleten is hasonló javaslat hangzott el a méretkorlátozás megváltoztatására
vonatkozóan. Magamra maradtam a javaslatokkal, így marad az idei horgászrend, a
süllő méretének 40cm-re módosítása mellett. A hétvégi éjszakai horgászatra továbbra
is a kombinált jegy megváltásával lesz lehetőség, a napijegy továbbra is 0-24 órás
lesz, a halak meg majd csak „meghíznak”.
Ebben az évben is megrendezésre került, immár 3. alkalommal, a Hofesz – Rapture Challange csónakos pergető,
nyílt nevezéses horgászverseny a Pátkai-víztározón, mégpedig szeptember 25-én és 26-án. A kitűnő időjárási
viszonyok között zajló rendezvényre, 35 két fős csapat nevezett, az ország minden részéből, de egy szlovák csapat
részvétele nemzetközivé emelte az eseményt. A versenyen kifogott, majd a mielőbbi lemérés után azonnal
visszaengedett halak, zömében süllők, igazolták a tározó szép ragadozó hal állományát. Az első helyezett csapat
825cm halat fogott összesen! A rendezvény végén jó volt hallani a résztvevők elismerő szavait a horgászvízről és a
szervezésről egyaránt.

Az általános információk után néhány fontos, tagjainkat érintő tudnivalóra, határidőre hívnám fel a figyelmet:
- A jövő évben is hétfői napokon. 17-19 óra közötti időben lesz lehetőség a tagsági viszony
megújítására, egyesületünk irodahelyiségében. Az első időpontot 2017. január 9-ére tervezzük,
amennyiben elkészülnek addigra az okmányok!
- Alapszabályunkkal összhangban, a tagsági viszony megújítására március 27-ig lesz lehetőség. Kérek
mindenkit, hogy addig az időpontig mindenki ezt végezze el!
- Az állami horgászjegy és a Pátkai- víztározóra vonatkozó területi jegy is 2016.01.31-ig érvényes.
- A fogási napló leadási határideje 2017.02.28. Fontos, hogy a fogási eredmények összesítésén túl, a
horgászattal töltött napok számát is szíveskedjenek összesíteni! A nem megfelelően, vagy hiányosan
kitöltve leadott napló esetén, dupla áron adható ki a horgászjegy. Ezzel a kis odafigyeléssel sokat
segíthetnek abban, hogy gördülékenyen tudjuk elvégezni a naplók elektronikus feldolgozását, összesítését.
Végezetül mindenkinek Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és Fogási Eredményekben Gazdag, Békés, Boldog Új
Évet Kívánok, a Vértesaljai Horgász Egyesület Vezetősége nevében!
Görbüljön a bot!
Pátka, 2016.11.20.

Hedlicska Károly
VHE elnök
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90 ÉVE TÖRTÉNT
Emlékek Dr Mráz János gyűjteményéből

ÖREG DOKTOR
Csizmás, nehéz, fáradt lépés
Tapossa az éjszakát;
Elhal, megáll — s újra indul,
Költögeti önmagát;
Öreg lehet bús gazdája.
Köhögése felriaszt;
Hej, pedig de nagyon várják:
Öreg doktor, hozz vigaszt ...
Reszket már a gyertyalámpás,
Lebeg kinyúlt csontkezén;
Támolyog a hajlott árnyék,
S utána a vén legény;
Befordul egy tornácajtón,
Kulcsolt kézzel vár a gond:
Öreg doktor segíts rajtam? —
Nem halok meg? — mondd, hát mondd..
«Dehogy halsz meg szép hugocskám»
Nyájas szava balzsamír;
Hej, pedig a lázas arcról
Már a közel halál sír.

Fölteszi az okulárét,
Könnyes szemét rejti tán...
És odakünn súgva mondja:
«Még ezen az éjszakán»...
Reszket, csuklik, tört a hangja,
Koporsóból jön talán? —
Szemrehányó sikoly buggyan
Künn az anya ajakán:
Öreg doktor, segíts rajta,
Házam, földem, — mind tied!
Öreg doktor, segíts, segíts,
Nézz reám, hát nincs szíved?
Felsóhajt a fáradt ember:
«Itt hagynám roncs életem,
Cserébe, ha megmenthetném —
Szegény asszony, higyj nekem!»
Imbolyog a kézilámpás,
Riasztja az éjszakát...
Nehéz lépés jár nyomába,
Alig bírja önmagát...
Kallós Oszkár
A Képes Krónika 1926.december 19-ei számából

OLVASÓI CIKK
Ha az ember beteg
Ha az ember beteg, mindent másképp lát. Sok olyan dolgot is észrevesz, amire
máskor nem fordít figyelmet. Merre nyílik egy ajtó, milyen magas egy küszöb,
milyen nehéz a kádba bemászni, és milyen jó lenne inkább egy tusoló.
És rendkívül fontos az, ami körbeveszi: a szeretet, a segítség.
Hirtelen lettem beteg, mozdulni is alig bírtam. De szerencsém volt, mert segíteni
akaró jó emberek vettek és vesznek körül. Ez a betegnek nagyon fontos.
Feleségem mindent megtett, amit csak tudott; ápolt, aggódott; igazán komolyan
vette, hogy „együtt jóban, rosszban”. S teszi ezt már harminchat éve. Nem tudok
elég hálás lenni érte!
De másoknak is hálás vagyok. Körzeti orvosom még szabija alatt is jött és segített. És hát Emike minden nap jött
és szúrt. Talán furcsa, de én vártam, hiszen a fájdalom enyhítését jelentette. És a kórház: kiváló orvosok, nagyon
képzett, kedves nővérek. Szerencsém volt? Lehet. Tény, hogy az egészségügyben vannak problémák. Ezért kéne a
döntéshozóknak (nem rosszat kívánva nekik, de) néhány hetet kórházban lenniük, fájdalmakkal, műtéten átesve,
hogy megértsék, miről is van szó.
Mert ha az ember beteg, minden más!
2016. október 29.

Hollósi Dezső
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PÁTKAI TANÍTÓK
Máté Éva útnak indul
Karcagi Gyuláné (leánykori nevén Máté Éva) gyémántdiplomás tanítónő 1956-ban itt kezdte Pátkán a
pályafutását két évig, majd az Ének-zeneiben tanított és többek között ő a NAT néptánc tanterv
megalkotója. A pályakezdéséről szól ez az archív cikk a Magyar Nemzet 1955. évi július 7-ei számából:

»Az Idei tanévben végzett nevelőket, 1112 egyetemet végzett középiskolai tanárt, 2283 tanítójelöltet, valamint az 1473
főiskolát végzett tanárjelöltet, óvónőket minden megye székhelyén ünnepélyesen fogadták.
(Hír a Magyar Nemzet 1953. július 3-i számából.)
Fejér megyében kétszáznál többen vonulnak be a megyei
tanács dísztermébe: eskütételre. Tanítójelöltek, főiskolát
és egyetemet végzett tanárok, óvónők. A többség lány.
Kipirult arcú, fehérblúzos, ábrándos tekintetű kislányok,
úgy ülnek a teremben, mintha az érettségi előtt lennének.
Igaz, a zömük, a tanítójelöltek csak egy héttel vannak az
érettségi után, de július elsejétől az állam szolgálatába
álltak és hűségesküt tettek a népnek.
Erről a hűségről, nagy feladataikról beszél az ünnepségen
a megyei tanács oktatási osztályának vezetője. A beszédet
hallgató fiatalok közben már új helyükre gondolnak.
Milyen lesz az iskola, az igazgató, a tantársak, milyenek a
gyerekek? Hogyan fognak kilépni első nap a katedrára,
mi lesz első határozott szavuk. És merengenek: lesz-e
egyáltalán határozott szavuk az első pillanatban?
Vége az ünnepségnek, a fiatalok kiállítják a hivatalos okiratokat. Néhányan kimennek az iskolába, körülnézni, a többiek
hazaindulnak, elújságolni a családnak az eseményeket. Augusztus végén jelentkeznek elkezdeni a munkát.
A kétszázegynéhány új Fejér megyei tanítójelölt között ül a díszteremben egy barna-hajú, villogóan fehérfogú, fekete leány:
Máté Éva. Egy a sok közül, aki néhány nappal ezelőtt még az érettségizők padjában szorongott és izgatottan gyűrögette
kezében a tételt; ma már nemcsak azt tudja, hogy jórendűen végzett, hanem azt is, hogy Pátkán lesz az általános iskola alsó
tagozatának egyik gyakorlóéves nevelője. Sokgyermekes családból jött a tanítóképzőbe. Apja földmunkás volt Bicskén; a
háború után a Fejér megyei Bányavölgy-pusztára költöztek, édesapja jelenleg is ott dolgozik az állami gazdaságban. A kislány
a tanyai iskolában tanulta meg a betűvetést. Fehérváron és Hőgyészen járt általános iskolába. Akkortájt határozta el magában
merészen és bátran: tanítónő lesz. Merészség és bátorság kellett is hozzá, hiszen családjából még soha senki nem jutott túl a
hat osztályon és övéi közül lesz az első, aki értelmiségi pályára lép.
A kezdő lépés sikerült. Éva jól tanult és a család büszkesége lett. Az iskolában nagyon szerették, tanult is, az iskolai
közösségért dolgozott is derekasan: egy ideig az osztálynak, az utolsó két évben az egész tanítóképzőnek volt a kultúrfelelőse.
Hű maradt faluja hagyományaihoz, sokat foglalkozott néptánc tanítással, s ha a tanárnő éppen nem ért rá, elvezényelte az
énekkart is. Így készült arra az életre, melyet maga választott magának, hittel és becsülettel.
Déltájt ő is kitölti a lepedőnyi hivatalos iratokat és szorongó kíváncsisággal indul útnak az új iskolába Pátkára,
Székesfehérvártól húsz kilométerre.
Hulló vakolatú, első pillantásra nem nagyon barátságos épület az iskola. Máté Éva körülnéz, vizsgálgatja a tantermeket.
Keresi az igazgatót. Fiatal tanítónő magyarázza meg az utat az igazgató házáig, s vezetőnek mellé ad egy kékszemű, copfos,
negyedikes kislányt. Az új tanítónő siet, a leányka, apró lépteivel, szinte fut mellette. Közben barátkoznak.
Az igazgató nagyon kedves. Új kolléga! Hiszen ez a kinevezés azt is jelenti: az alsó négy osztályt, amelyet eddig egyetlen
tanítónő vezetett, több osztályra bonthatja fel. S ez ismét előrelépés.
Máté Éva megtudja, hol fog lakni, milyen lesz a szobája, de néhány perc múlva már a munkáról kérdezősködik. Hogy elég
nagy-e az iskola udvara? Foglalkozik-e valaki az itteni fiatalokkal? Tanítják-e őket népi táncra? Van-e a közelben
kirándulóhely, ahová a gyerekekkel mehet? Ilyen aprólékosak a kérdései, de mindegyik mégis fontos az új életben. Felderül
barna arca, kivillannak egészséges, szép fogai, amikor megtudja, hogy őszre bevakolják az iskolát, ezt a volt kastélyt, melyet
évtizedek óta elhanyagoltak. S vidám lesz tekintete, mikor hallja: az iskola előtt tornyosuló téglarakás a falusi kultúrotthon
előhírnöke. S már látja magát, mint lép az új kultúrotthon színpadára tanítványai között s hogy csendül fel aztán a kislányok
hangján egymásután népdal induló.
Egy-két órája van csak Pátkán s máris megismerkedett néhány falusi emberrel, megbarátkozott környezetével, a helybeli
pedagógusokkal, a kergetőző kisgyerekekkel. Úgy tetszik, haza került….
Azt mondja, nagyon szereti a kisgyerekeket, ezért ment tanítónőnek. Sok mindent szeretne nekik nyújtani, tudást, szeretetet,
gondoskodást, szórakozást. De ugyanakkor azt is akarja, hogy olyan tekintélye legyen, ha megszólal, figyelje szavát az egész
osztály, akár „vigyázz”-t vezényel, akár számtanpéldát mond. Saját pedagógiai elveit most kezdi alakítani, abból kiindulva,
amit a képzőben a nagy pedagógusok munkáiból tanult. És szeretne - nagyon szeretne! - két hónappal idősebb lenni. Mert
akkor lép be először az osztályba, áll meg a dobogón, s néz végig a gyermek-arcokon. És anélkül hogy tanítói tekintélyén
csorba esne, úgy szeretne már az első órán megsimogatni egy-két szőke, barna kis fejet.
Sok mindent szeretne, teli van tervekkel. munkavággyal, lelkesedéssel. A gyermekkoron még alig lépett túl, s még egészen
nem is felnőtt. Talán ez legszebb pillanat életében. Tizennyolc éves.
Gábor István
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2014-ben elhívtuk a Pántlika tánccsoport lovas-napi
fellépésére, ahol örömmel üdvözölte a néptánchagyomány
tovább élését. Ekkor a volt osztálya is összejött egy
találkozóra, szeretett tanítványaival eltöltött egy kellemes
délutánt.
Éva néni ma is aktív, a főváros XII. kerületében életre
hívott "Szupernagyi" csoportnak adja tovább a népzene,
néptánc szeretetét.
Ezúton is kívánunk neki jó egészséget és hosszú,
gyümölcsöző életet!
Abonyiné Fekete Katalin
egykori tanítványa.

PÁTKAI PÁNTLIKA TÁNCEGYESÜLET HÍREI
Ősz a Pántlika háza táján
A csoport első októberi fellépésére a Könyvtárban, az Országos könyvtári
napok rendezvényén került sor. Itt őszi, szüreti dallamokat adtunk elő
citerával-énekszóval, a közönséget is bevonva egy kis táncba.
Mint azt az októberi számban említettem, csoportunk nagy lelkesedéssel
készült
az
idei
"vendégszereplésünkre",
melyre
október
15-én,
Iszkaszentgyörgyön került sor. 1601-ben keresztény nemzetek fiai győztes
csatában akadályozták meg a törököket Fehérvár visszafoglalásában.
A sárréti csata évfordulóján hagyományőrző harci bemutatók, korabeli
zenészek,
mutatványosok
produkcióját
követően
került
sor
a
néptánccsoportok
felvonulására,
majd
a
Pappenheim-kastélybeli
táncbemutatókra. Itt a két helyi tánccsoport mellett szép sikert aratott a
sárkeresztesi Figurázó, illetve a Pántlika táncegyüttes. Mint azt jelezték,
számítanak ránk a jövő évi rendezvényükön is
November 19-én az Általános Iskola által rendezett családi napon
szerepeltünk a Rábaközi táncokkal, majd citeraszóra párnás táncot
tanítottunk a közönségnek.

Iszkaszentgyörgy – 2016. október 15.

November folyamán megtartottuk az Egyesület elnökségi
ülését, majd ezt követően a közgyűlést, melyeken a beszámolók
után felvázoltuk a jövő évi terveket, illetve tagfelvételi
kérelmeket regisztráltunk.
Az Adventi időszakban, december 3-án a Könyvtár felkérésére
részt veszünk az ünnepi játszóház rendezvényen, amire az
alkalomhoz illő programmal készülünk.
Ez a tél is a munka jegyében fog eltelni, mert felkérésünknek
eleget téve ismét eljön hozzánk "Bandibá", azaz Majoros Andor,
az Alba Regia Táncegyüttes művészeti menedzsere.

Családi nap az iskolában. 2016. november 19.
Fotó: Kelemen József

Az új tánc elsajátításához hasznos segítséget nyújtanak a
Táncház alkalmak Székesfehérváron. Itt táncosaink lehetőséget
nyernek élő zenére szórakozva tanulni és rendkívül gazdag
néptánckincsünkből számukra eddig ismeretlen gyöngyszemeket szedegetni.

Minden kedves Olvasónak áldott, békés Karácsonyt
és sikerekben gazdag, boldog Újévet kívánunk szeretettel!
Abonyiné Fekete Katalin
művészeti vezető

és

a Pátkai Pántlika Táncegyüttes
tagsága

A PÁTKAI CSEMETEKERT ÓVODA GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY HÍREI
A Pátkai Csemetekert Óvoda Gyermekeiért Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről a pátkai
Önkormányzat honlapján tekinthető meg. (A honlap címe: www.patka.hu)
Laborcáné Tatai Anikó
kuratóriumi elnök
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PÁTKA TÖRTÉNELME

Kőrakás – A római kori gát
Községünk gátja azért is érdemel különös figyelmet, mert Pannóniában, sőt egész Európában ez a legjobb
állapotban fennmaradt római kori gát. Ennek ellenére sorsa igen hányattatott volt, mint a múltban, mint a
jelenben is.
A római korban a Borostyánkő út mellett Scarbantia (Sopron) és
Savaria(Szombathely) környékén, illetve a Velencei-tó peremén Gorsium
központtal már az I. század végéről kezdve nagy-birtokok lehettek. A rómaiak
jelentősen átformálták környezetüket, így a vízrajzi adottságok megváltoztatása
terén is lényeges munkálatokat hajtottak végre. Ezek fontos elemeként jelentek
meg a gátak is, amelyekkel a patakok, források vízét duzzasztották fel, amelyek
így halastavak kialakítására és öntözővízként történő felhasználásra, víztározás
céljára váltak alkalmassá. Mindenütt találunk utalást a költséges
vállalkozásokra: Savaria és Scarbantia mellett halastavak nyomáról tesz
említést a szakirodalom, Gorsiumtól két különböző irányban, mintegy 30 kmre egy-egy duzzasztógát falvonulata látszik még ma is a felszínen. Az egyik a
községünk határában (Székesfehérvár közigazgatási területén) álló, ma is
jelentős építészeti munkálatokról tanúskodó kőépítmény.
A gát azzal a céllal épült Galerius császár (i. sz. 3-4. század fordulója) korában
zajló vízrendezési munkálatok keretében, hasonlóan az 1976-ban elkészült mai
gátéhoz, hogy felduzzassza a Császár-víz hozamát.
A mesterséges tó mellett az egykori római kori település helyét régészeti
ásatások hiányában nem lehet pontosan megállapítani, de minden
kétséget kizárva létezett. Ennek bizonyítéka, hogy az egykori
duzzasztógát közelében több száz római kori sírhalom terült el,
amelyeket az intenzív földművelés már ez első ásatások idejére
többnyire eltüntetett, a megmaradtak nagy részét pedig a kincskeresők
pusztították el. 1874-ben Henszlmann Imre három, 1876-ban Rómer
Flóris 31 halmot tárt fel Sárossi Ferenc földjein. A feltárt sírhalmok
kora Kr.u. I-II. század elejére tehetők. Ezek az úgynevezett tumulus
temetkezések a romanizáció hullámával estek egybe. A tumulus
temetők minden esetben a római utak mellett helyezkedtek el, és ezen
utak mellé biztosan csak megbízható bennszülött vezető réteg
települhetett. A régészek a halomsírok nagy számából arra következtetnek, hogy a római kori bennszülött település
minden bizonnyal nagy kiterjedésű lehetett.
Henszlmann Imre az Archeológiai Értesítő „Római gátak Fehérmegyében” című 1875-ös cikkében, pontos leírást ad gátról:
Nevezetes itt a pátkaiak által »kőrakásnak« nevezett római gát
is, mely két halom közt elterjedvén, a mögötte levő patak vizét
felfogta, hogy ez Pátka felé tavat képezzen; néhány év előtt a
vizet lecsapolták, s most gazdag rét váltja fel a hajdani tó
fenekét.
Nevezetes e gátnak rendes falazása vízirányos apróbb
rétegekben, melyek szabad oldalaikon igen nagy faragott
kövekkel voltak befektetve (verkleidet). A munka csodálatos
szabatosságú és a falazat keménysége csaknem vetélkedik a
kőével. E gátnak volt két csatornája (emissarius): egyik közepén,
a másik ettől délfelé; ez utóbbi még jelenleg is hosszas vonalon megtartotta régi boltozatát, míg a középső emissarius
nem volt beboltozva. A befedő faragott követ nagy részben elvitték és felhasználták, azonban a gát alján még jó
darabon látható. És ép ez oldalcsatornának két egymásra következő kőhajléka is, melyben a zsilipet lebocsátották és
felhúzták, a két zsilip közti tért hordott földdel lehetett megerősíteni.
Az oldalcsatornát még használják malomhajtásra, azonban ezt a víz
csekélysége miatt csak tavasszal és késő ősszel működhetik. Mintegy
tizenkét éve, hogy a tavat egészen lecsapolták, ezelőtt itt igen ízletes
halakat fogtak, melyeket Fehérvárra, de még Pestre is vittek; lassanlassan a víz kiapadt, s így jelenleg mesterséges haltenyésztést sem
lehetne létre hozni, ámbár a gátnak helyreállítása csekély költséggel
járna.
A gátat a középkor folyamán is használták. Erre utal egy 1440-ből
származó okleveles említés is (piscina magna). Az 1885-ben a
meginduló vasúti építkezés miatt a gátat egy helyen átvágták, hogy ezen
keresztül át haladhasson a sínpálya.
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A gátmaradvány első, tudományos felmérését Genthon István készítette el 1959-ben a Magyarország művészeti
emlékei című háromkötetes topográfiai adatgyűjteményben. Az általa felmért gátmaradvány szakasz négy méter
magas, két méter széles és kb. 50 méter hosszú volt. 1967-ben dr. Kralovánszky Alán újabb vizsgálatnak vetette
alá a gátat, mivel a fal textúrája felvetette a középkori eredeztetést. A helyszíni vizsgálat szerint a gát nyugati széle
alacsonyabb szintű fallal, a keleti pedig magasabb fallal van ellátva, amelyen utólagos megvastagítás nyoma
látszik. A 125 méter hosszú, keleten 4,5 méter és nyugaton 4 méter széles fal a vízügyi szakemberek vizsgálata
szerint 10 millió köbméter víz felfogására volt alkalmas.
A gát ugyan 1984-ben régészeti védettséget kapott, de semmiféle romkonzerválási munkálatokat nem végeztek
rajta mind a mai napig. Állaga így folyamatosan romlik, megközelíthetősége az időközben fássá nőtt területen pedig
igen nehézkes. Dr. Fitz Jenő egyik munkájában utal a gát közelében előkerült római útszakaszra is, amely a
település déli végénél a dombháton volt megfigyelhető egészen a völgyzáró gátig, de ennek nyoma ma már nem
látható és a székesfehérvári Szent István Múzeum nyilvántartásában sem fellelhető.
Forrás:

Archeológiai ismertető 1875. Római gátak Fehér megyében.
Firnigl Anett: Római kori villák történeti környezetének vizsgálata a Balaton-felvidéken
Codex Pátka - 820 év a hegyek lábánál

Összeállította: Gerencsér Attila
SPORTKÖRI HÍREK
Az őszi szezon értékelése
Eltelt egy újabb szezon kisebb-nagyobb sikerekkel:
• Felnőtt csapatunk az első szezonját küzdötte végig a Fejér megyei I. osztályban. Belekóstoltunk abba, hogy
milyen egy félprofi szint. Efelett már profi játékoskeretből állnak a csapatok. A mi bajnokságunkban is vannak
olyan egyesületek, ahol a játékosok magas fizetésekért játszanak, míg a mieink teljesen amatőrök, a futball
szeretetéért futballoznak minden ellenszolgáltatás nélkül
A játékosok a bajnokság alatt heti 3 edzésen készültek és heti egy mérkőzésen is
helyt kellett állniuk. Minden játékosunknak köszönjük, hogy ennyi időt áldozott a
szabadidejéből a fociszerető emberek szórakoztatásáért és magáért a csapatért!
Külön köszönjük az edzőjüknek, Takács Viktornak, hogy ezt a csapatot így egyben
tudja tartani!
Úgy érezzük, hogy megszoktuk az osztály szintjét és tavasszal még szebb
eredményeket fogunk majd elérni és a Pátka a következő bajnoki évben továbbra
is a megyei I. osztályban fog szerepelni.
• Az ifi csapatunk az őszi szezont a 6. helyen zárta, 3 pontra a dobogótól.
• A serdülő csapatunk (U16) az őszi szezont a második helyen zárta, ami nagyon
kiváló eredmény, sokkal nagyobb lélekszámú településeket előztünk meg.
Külön gratulálunk Szabó Bence kapusunknak, aki a megyei serdülő válogatott kapusa lett. További szép
sikereket kívánunk neki!
• A Bozsik programban négy korosztályunk szerepel, minden korosztályban megfelelő létszámmal.
Mindenkinek Kellemes Ünnepeket és Nagyon Boldog Új Évet Kívánunk!
Hajrá Pátka!

Sportkör vezetősége

KÉPVISELŐ CIKK
Az ünnep üzenete
Ünnepi hangulat lengi be a városokat, a falvakat, az otthonokat. Meleg, csillogó fények költöznek az otthonokba, az
üzletek kirakataiba, s a szívünk is ünneplőbe öltözik. A közelgő karácsony a szerencsésebbek, gyermekek,
felnőttek, családok számára a szeretetről, a boldogságról, az együtt töltött időről, s az ajándékozásról szól. Sokan
vannak azonban olyanok is, akik az ünnepek közeledtével elszomorodnak, gyomruk összeszorul. Elveszített
szerettükre, vagy éppen arra gondolnak, hogy nem lesz mivel meglepni a legkisebbeket.
Az ünnep fontos üzenete, hogy őrizzük hagyományainkat, és segítsük egymást jó
szóval, apró kedvességgel. A közösség, így Pátka erőssége is abban rejlik, hogy
képesek vagyunk összefogni, s mindazok számára is örömteli ünneppé varázsolni a
karácsonyt, akik szerény körülmények között, szegénységben élnek. Az
összetartással, mások megsegítésével mi, pátkai emberek bizonyíthatjuk, hogy a
közösség számunkra mindennél fontosabb. Egy erős közösség a helyiek életét jobbá
teheti, a falut szebbé, az itt élőket boldogabbá, magabiztosabbá. Együtt többet
érhetünk, elérhetjük vágyott céljainkat, álmainkat. Nem számít, honnan jöttünk,
csak az, hová tartunk. Csupán az a fontos, hogy az ünnep a közösség épp olyan
legyen, akár egy család számára. Egy olyan család számára, ahol mindenkinek jut
valami az ünnepi asztalnál, mindenki kap valamit a karácsonyfa alatt felhalmozott
ajándékokból. Elég egy mosoly, egy kedves szó, egy tányér leves. A legfőbb, hogy
hisszük, aki tud adni, ad is majd. Hiszem, hogy egy jó közösségben, egy olyanban,
mint a pátkai lakosoké, segítünk, mindannyian adunk valamit, hogy az ünnep,
mindenkinek igazi ünnep lehessen.
Góger Tamás
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Tel.: +36/20-359-2136

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

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

Cím: Pátka, Vak Bottyán tér 2. (a központban)
Pizzák 32 cm ( vékonytésztás )
• Margarita (pizzaparadicsom, mozzarella) ....................................................................................................... 1090,- Ft
•

Sonkás (pizzaparadicsom, mozzarella, sonka) ................................................................................................. 1190,- Ft

•

Sonkás - gombás (pizzaparadicsom, mozzarella, sonka, gomba) ................................................................... 1190,- Ft

•

Sonka – gomba - kukorica (pizzaparadicsom, mozzarella, sonka, gomba, kukorica) .................................... 1190.- Ft

•

Szalámis (pizzaparadicsom, mozzarella, szalámi, lilahagyma) ....................................................................... 1190,- Ft

•

Hawaii (pizzaparadicsom, mozzarella, sonka, ananász, kukorica) .................................................................. 1190,- Ft

•

Négysajtos (pizzaparadicsom, 4 féle sajt) ........................................................................................................ 1290,- Ft

•

Bolognai (pizzaparadicsom, bolognai ragu, mozzarella) ................................................................................ 1290.- Ft

•

Marco Polo (pizzaparadicsom, mozzarella, fűszeres csirkehús, kukorica) ...................................................... 1290.- Ft

•

Magyaros (pizzaparadicsom, mozzarella, kolbász, lilahagyma, paradicsomkarika, hegyes erős paprika) ..... 1290.- Ft

•

Parasztos (pizzaparadicsom, mozzarella, bab, lilahagyma, bacon, paradicsomkarika) .................................. 1290,- Ft

•

Csirkehúsos (fokhagymás tejföl, mozzarella, csirkehús, kukorica) .................................................................. 1290,- Ft

•

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

•

Báró kedvence (ÚJ!) (pizzaparadicsom, mozzarella, lilahagyma, bacon, szalámi, sonka, tükörtojás)........... 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.

Újdonság! Báró kedvence pizza:
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RECEPTSAROK
Továbbra is várjuk kedvenceiket a patkaihirek@gmail.com címre vagy személyesen a Hivatalba.
Tyúkhúsleves sütőtökkel
Hozzávalók:
•
500 g csirkemell filé ( vagy farhát, comb, szárny )
•
4 db répa
•
3 db fehér répa
•
1 fej karalábé
•
1 fej zeller
•
2 szál újhagyma
•
1 közepes sütőtök
•
1 cukkini
•
só, vegeta
•
1 csomag cérnametélt

Csirkés-almás-zöldséges egytál
Ezt az ételt pont 1 óra alatt lehet elkészíteni, plusz az
előkészületekre kb 20 perc. Szinte bármilyen zöldség
jól passzol a csirkemellhez, valójában már magában
az alma, répa, hagyma és a brokkoli is remek
összeállítás.

Elkészítés:
Először a húst egy nagy fazékba felteszem főni. Miután
felforrt, leöntöm róla a habos levet és tiszta vizet engedek
rá. A megtisztított zöldségeket felkockázom, felkarikázom
és beleteszem. Sóval és vegetával ízesítem a levest. (Vagy
leveskockával, de az mű ízt ad a levesnek). Addig amíg a
zöldségek megfőnek egy másik lábasban megfőzöm a
tésztát (sós-vegetás vízben). 1-1.5 óra főzés után kiveszem
a csirkét a levesből és letépkedem a húst a csontokról.
Tálalás:
Egy tányérba szedjünk tésztát, tegyünk rá a zöldségekből
bőven, a hús darabkákból is szedjünk rá, majd merjünk
rá levet.

Hozzávalók:
• 1 egész csirkemellfilé,
kockára vágva
• 3 ek zsír
• kb 1,5 dl víz
• só
• bors
• őrölt vagy szárított kakukkfű
• tetszés szerint zöldségek
(pl.1 fej lilahagyma, 4 csiperke, 1 sárgarépa,
2 jonatán alma, fél fej karfiol és fél fej brokkoli)
Elkészítés:
A zsírral kikenem a tepsit és a besózott, borsozott
csirkemell kockákat elrendezem benne. A tetszés
szerint rusztikusra vágott zöldségeket rápakolom.
Picit megsózom, ráöntöm a vizet, alufóliával lefedem.
180-190C fokon 40 percig sütöm légkeverésen,
ezután leveszem a fóliát és további 20 percig sütöm.
Gerencsér Attila

HIRDETÉS

Ballagásokra, eljegyzésekre, lakodalmakra, más egyéb rendezvényekre
tálalóeszközök bérelhetők 200-főig!!!
Elérhetőség: Nagy István, Pátka
Telefon: 06/20-532-6787

REJTVÉNY
Az 1900-as évek elején megjelenő Vasárnapi Újságból
származik ez a képtalány.
A megfejtők között jutalmat sorsolunk ki.
A helyes megfejtéseket a
Pátkai Polgármesteri Hivatalban várjuk.
Határidő: 2016. január 5.
Az októberi számunkban megjelent rejtvény megfejtése:
HALÁL ELLEN NINCS ORVOSSÁG
Elsőként beküldte a jó megfejtést: FARAGÓ NOÉMI
Tisztelettel: Varga Géza
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Fejér megyei értékünk: a római kori gát
Izgalmas és rendkívüli döntés született nemrég az egyik pátkai régészeti
kincsünkkel kapcsolatban. Bízom benne, hogy az elmúlt években geotúra
játékainkkal sikerült minden olvasónak megismernie a pátkai római kori kőgátat,
amely mint jelkép, a címerünk közepén is látható. Majd kétezer év óta áll a
településünk határában ez a római korból itt maradt régészti emlék, mely arra volt
hivatva, hogy a Császár-patak vizét felduzzassza, így hozva létre Magyarország, de
talán egész Közép-Európa egyik legrégebbi mesterséges tavát, a Pátkai tározót.
Csodálatos tárgyi emléke ez Pannonia és az
egykori római birodalom nagyságának. Évek óta
arra törekedett az Önkormányzat, hogy a ma
székesfehérvári területen fekvő gát újra pátkai
telekkönyvben szerepeljen. Azonban az idő
múlásával már olyan állapotba került a gát, hogy a
terület feletti közigazgatás ügye sokadrangú
kérdéssé vált. Felismerve ezt, közös munkát
kezdtünk a Víztározónál dolgozó pátkaiakkal, és
segítségükkel, valamint a Szent István Múzeum
régészével megtisztításra került a kőgát az azt veszélyeztető növényzettől. Nem
elégedtem meg azonban az eredménnyel, hiszen a végleges megmentéshez
állagmegóvás is szükséges, de az erdő mélyén senki nem figyelt fel erre a kétezer
éve ott fekvő értékre. Így fordultam a Fejér Megyei Önkormányzat Értéktár
Bizottságához, azzal a javaslattal, hogy a Római kori Völgyzáró gát a Hungarikum
törvény értelmében legyen a Fejér Megyei Értéktár része. Örömmel számolhatok be
arról mindenkinek, hogy a bizottság 2016. október 25-i ülésén a gátat a Megyei
Értéktár részévé választotta. Remélem, hogy ezt követően megkapja azt a figyelmet,
amely kijár egy ilyen régészeti csodának. A pátkai gátat annak egyedülállósága
miatt meg kell menteni és be kell mutatni. Egyedisége miatt kiváló turisztikai
célpont lehetne, Pátka turisztikai lehetőségeit is nagymértékben javítaná, de
országos, illetve nemzetközi turisztikai vonzerőt is képez, mivel a Római Birodalom
területén kevés duzzasztógát ismert, Magyarországon pedig a kevésbé fennmaradt
ösküi gáton kívül az egyetlen völgyzáró, duzzasztógát.
A Völgyzáró gát a római kori Pannónia egyik különleges emléke, a Császár-víz
duzzasztógátja. A hatalmas gát - a gorsiumi épületek mellett – Fejér-megye római
kori múltjának legnagyobb méretű, ma is látható emléke. A pátkai gát két hegy
közötti völgyet zár el, segítségével terjedelmes tavat létesítettek. Ma, a korszerűbb
megoldással felduzzasztott víztároló széles víztükre a még mindig impozáns méretű,
római eredetű falazat hátterében látszik. Az ókortól megmaradt kváderköves
építkezés a dunántúli táj egyik jellegzetes látványossága. A római birodalom
területéről több felirat és antik írótól származó adat ismert, melyek gátakat,
duzzasztókat említenek, azonban birodalmi szinten is nagyon kevésnek a nyomai
maradtak fenn.
A gát közelében - a XIX. századi feljegyzések szerint több száz kora-császárkori halomsír volt, melyből
1874-75-ben 105 halomsír került feltárásra. A
környéken
helyszíni
terepbejárás
során
koracsászárkori település nyomai figyelhetőek meg, a
feltárt, illetve feltáratlan halomsírok nyomait viszont
egyértelműen rögzíteni nem lehetett. Több faragott
kőemlék is ismert a területről, többek között Mithras
relief, oltárkövek, melyek eredeti helyét nem sikerült
egyértelműen meghatározni. A szentélyekhez tartozó
kőemlékek jelentős építményekre utalnak.
Itt kell, hogy felhívjam mindnyájunk figyelmét arra, hogy a megemlített értékek
mind az időszámításunk szerinti 2-3. századból ismertek. Ez azt jelenti, hogy
régészeti leletnek tekintjük azokat, mivel azok 1711 előtt keletkezett és fennmaradt
értékek. Kérnék ezért mindenkit, aki találkozik ilyen tárgyakkal, azt ne vigye el,
hanem jelentse az Önkormányzatnál.
Nagy Dániel
polgármester
A Pátkai Hírek következő száma várhatóan 2017 márciusában jelenik meg. A lapzárta tervezett időpontja:
2017. február 27., hétfő. Kérjük, hogy írásaikat eddig juttassák el a patkaihirek@gmail.com címre,
vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalba.
A szerkesztőség nem feltétlenül ért egyet az olvasói levelek, hirdetések tartalmával,
és nem vállal felelősséget azokért!
Felelős szerkesztő: Gerencsér Attila. Közreműködött: 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.

