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MÁRCIUS 15. 
 

Aranyosi Ervin: 
Március 15-ére  

 
 

Tavasz van végre, s a világ újra éled. 
Egykor a hősök szíve lángra gyúlt. 
Drága hazám, újjá született néped! 

Nem lehet bilincs többé a gyáva múlt. 
 

Petőfi lelke életre kelt egy álmot, 
elképzelt büszke, szabad, magyar hazát. 

A nép szíve, egy új ütemre váltott:  
s együtt dobogva biztatta önmagát. 

 

 
Mint vad folyó, mely áttöri a gátat, 

mely minden rosszat, végképp szertetép. 
Egy büszke nép, melyben rég nincs alázat, 

úgy dönt, a hazug korból már épp elég. 
 

S bár végül, később a túlerő legyőzött, 
a hősök tette, mint példa, megmarad. 

Emléküket a szíved mélyén őrzöd. 
S magyarnak büszkén vallhatod magad! 

 
 

ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMNAPTÁR 2017 

2017. évi programok, Pátka 

Dátum Program Helyszín 

január 12. 10:00 Doni áttörés emlékére koszorúzás II. világháborús emlékmű 

február 4. 17:00 Mosoly-nagyanyó megmentése-zenés mesejáték Művelődési Ház 

február 25. 9:00 Borverseny és Fánksütő verseny Ivánka Kávézó 

február 28. 10:00 Téltemetés Ivánka-kúria udvara 

március 15. 10:00 Nemzeti ünnep Emlékpark, Művelődési Ház 

április 30. este Májusfa állítás Ivánka-kúria udvara 

május 28. 15:00 Gyermeknap Ivánka-kúria udvara 

június 4. 9:00 Trianonra emlékezés Emlékkeresztnél 

június 24. 17:00 Múzeumok éjszakája Ivánka-kúria udvara 

július 25. 0:00 Geotúra indulása Falu területe 

július 29-30. függő Pátkai Anna Napi Búcsú - Találkozó Ivánka-kúria udvara 

aug. 19-20. 15:00 Rózsafesztivál Ivánka-kúria udvara 

aug. 20. 10:00 Szent István ünnepe Templomkert 

aug. 27. 10:00 Ság-puszta koszorúzás Ivánka László kereszt 

szept. 16-17. függő Szüreti felvonulás-tervezett Fogathajtás Falu területe 

október 6. 15:30 Koszorúzások Emlékhelyeknél 

október 23. 10:00 Nemzeti ünnep Emlékpark, Művelődési Ház 

nov. 10. 11:00 Márton-nap Önkormányzat udvara 

dec. 3. 12:30 Mikulás járat Falu területe 

dec. 17. 15:00 Mindenki karácsonya Művelődési Ház 

Pátka, 2017. január 11.  Pátka Község Önkormányzata  
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Tisztelt Pátkai Lakosok! 

Pátka Község Önkormányzata döntést hozott a tavalyi évben arról, hogy az érdeklődésre tekintettel a régi hivatal 
használaton kívüli épületét valamilyen ideiglenes funkcióval látná el. A tervezett funkciókhoz szívesen látnánk 
profit és nonprofit jelentkezőket, akik a helyiségek felújítása mellett, tevékenységükkel újra élettel töltenék meg az 
épületet.  

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a település Önkormányzata - még a fiók bezárása előtt - tárgyalást 
kezdeményezett a B3 takarékkal és megkereste annak vezetőségét azzal a szándékkal, hogy megvásárolja a 
Takarék épületét és ott az Önkormányzat közreműködésével újra tovább üzemelhessen a helyi bank automata. 
Várjuk a bank pozitív válaszát, annak megérkezése esetén a további lépésekről azonnal tájékoztatjuk Önöket. 
Addig is kérjük szíves türelmüket! 

A Közös Önkormányzati Hivatal segítségével - konzorciumban Zámoly településsel - pályázatot nyújtott be az 
Önkormányzat földútjavító eszközök beszerzésére. Reméljük a pozitív visszajelzést, így újabb eszközökkel bővülhet 
az Önkormányzati eszközpark. 

Az Önkormányzat módosította tavalyi évben az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló rendeletét.  
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az életművet elismerő kitüntetések mint a „Pátka Község Díszpolgára” cím, a Pro 
Vicus Emlékérem, Pátka Község Tiszteletbeli Polgára cím adományozására javaslatot az eseti bizottsághoz írásban, 
megfelelő indoklással ellátva tehetnek magánszemélyek, civil szerveződések és közösségek. Az eseti bizottság a 
javaslatát a közvéleményt is figyelembe véve alakítja ki. Egyetértés hiányában rangsor szerinti alternatív javaslatot 
terjeszt a Képviselő-testület, illetve a polgármester elé, melyről a Képviselő-testület határozattal dönt. Az 
elismerések adományozására javaslatot tevők minden év február 1-éig juttathatják el javaslataikat az eseti 
bizottsághoz. Ezen időpont után javaslat már nem tehető a tárgyévi kitüntetés adományozására.  

Pátka Község Szakmai kitüntetéseinek adományozása esetén Pátka Község Elismerő Oklevele, a „Szép Pátkai Porta” 
díj, a „Császár víz kincse” díj adományozására a javaslattevők minden év november 30-ig juttathatják el 
javaslataikat az eseti bizottsághoz. A szakmai kitüntetések egy-egy személy, vagy közösség részére történő 
adományozására, a Képviselő-testület által meghatározott szempontrendszer – különösen a szakmai munkásság – 
alapján, írásban tehet javaslatot valamennyi, a községben működő civilszervezet, gazdálkodó szervezet és a 
községben élő magánszemély, melyről a Képviselő-testület határozattal dönt. 

Nagy Dániel 

MŰFÜVES PÁLYA 
 

Pátka Község Önkormányzata pályázatot nyert a Pátkai Sportkörrel 
együttműködésben a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett 
Országos Pályaépítési Program pályázatán. A program keretében 
településünkön is elkészült a 22x42m méretű műfüves sportpálya, 
melynek 2016. december 10-én megtörtént a hivatalos átadója az MLSZ 
részéről. A rendezvényen jelen volt Tessely Zoltán országgyűlési képviselő 
és az MLSZ elnökségének képviselői. 
Az MLSZ fejér megyei képviselői gratuláltak a sikeres építkezéshez és 
bíztatták az Önkormányzatot és a Sportkört arra, hogy a műfüves 
pályához egy öltözőt is hozzunk létre, hogy a játékteret igénylő helyi és 
környékbeli sportolók még nagyobb előszeretettel látogassák az elkészült 
pályát.  

A Sportkör - az Önkormányzat közreműködésével - az elkészült pályán ismét meg kívánja rendezni a hosszú évekig 
nagy sikert aratott Utcák-terek Bajnokságot. A bajnokság versenyszabályzatát a későbbiekben nyilvánosságra 
hozzuk. Addig is jó felkészülést kívánunk a csapatoknak. 
A pályát lakosság számára is nyitva áll. Használati díja: 3000Ft/óra világítás nélkül, és 3500Ft/óra világítással. 
A kulcsot elkérhetik az Ivánka kávézóból (nyitvatartási időben) vagy Buda Józseftől. 

Nagy Dániel 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Tisztelt Pátkai Lakosok! 

A tavalyi évben a Belügyminisztérium rendelete alapján 
községünk 85 m3 szociális tűzifában részesült. Az igényeket  
2016. december 1-től 2017. január 6-ig lehetett benyújtani az 
önkormányzatnál. 97 igénykérő nyomtatvány vittek el a lakosok, de 
január 6-ig csak 56 érkezett vissza. A szociális és egészségügyi 
bizottság úgy döntött, hogy mind az 56 kérelmezőnek kiutal  
egy-egy m3 tűzifát. A fennmaradó mennyiségből plusz 1m3 fát kaptak 
a szociálisan kiemelten rászorulók (egyedülálló nyugdíjasok, illetve 
gyermekét egyedül nevelő szülő). Az elosztásnál a bizottság igyekezett 
maximálisan betartani a rászorultság és az igazságosság elvét. 

Dávid Imre 
a szociális és egészségügyi bizottság elnöke 
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ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ 

2017-ben a következő Pátkai Önkormányzat által szervezett és támogatott programok rendezvények valósultak 
meg: 

- 2017.01.12-én megemlékezést tartottunk az 1943.01.12-én történt Doni katasztrófáról koszorúzással. 
- Február 4-én a Kincsesbányai Tótágas Színtársulat vendégszerepelt nálunk. A Mosoly nagyanyó 

megmentése című zenés mesejátékot adták elő kicsiknek és nagyoknak. Nagyon jó előadás volt, köszönet a 
szervezőknek! 

- Február 11-én farsangi néptánc gálára került sor a Pántlika Táncegyesület szervezésében. Résztvevő 
csoportok: Vértesacsai, Lovasberényi, Iszkaszentgyörgyi, Sárkeresztesi és a Pátkai Tánccsoportok, fellépett 
még a Kákics és a Mits-Mráz duó. Színvonalas, jó hangulatú rendezvény volt. 

- Február 25-én borverseny és fánksütő versenyek kerültek megrendezésre. 
- Február 28-án bábuégetéssel búcsúztattuk a telet az ovi és az iskola részvételével. 

 

 

PÁTKA LEGSZEBB KONYHAKERTEK VERSENY 2017 

Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag város alpolgármestere által létrehozott  
„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei  

országos programhoz csatlakozva 

Várjuk minden konyhakerttel rendelkező kertművelő és 
közösség jelentkezését! 

A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai, vagy barátai 
udvarán, kertjében alakítson ki konyhakertet, gondozza azt, termesszen benne 
maga és családja számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt. 

Az év kiemelt témája: „Hasznos rovarokat a kertbe!” 

A programban történő részvétel feltételei: 
konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt saját, vagy bérelt földterületen. 

Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, vagy annak megművelője. 

Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen vesszük fotók készítését a balkonról, kertről, mely  
segíti a bírálók munkáját. Az országos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz! 

Jelentkezési határidő: 2017. május 20. 

Jelentkezési lap kérhető és leadható:  
Pátka Község Önkormányzata, 8092 Pátka Vak Bottyán tér 2. 

Nevezési kategóriák: 

Balkon: Erkélyen kialakított Zártkert 1. Zöldség 

Mini: 10 – 50 m2 Zártkert 2. Gyümölcsös 
Normál: 50 m2 felett Zártkert 3. Vegyes (zöldség és gyümölcs) 
Közösségi Csoportok, szervezetek által megművelt kertek 

A kertek megtekintésére 2 alkalommal kerül sor előzetes időpont egyeztetés alapján. 
Eredményhirdetés: 2017. augusztus 20. 

Lázár Lívia és Varga Géza 

Tisztelettel: Varga Géza
Köznevelési és Kulturális Bizottság Elnöke

Lázár Lívia és Varga Géza 
meghirdeti 

„A legszebb konyhakertek” 
programot 

További részletek a 
www.patka.hu weboldalon és 

a kihelyezett plakátokon. 
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POLGÁRŐR HÍRADÓ 

A 2016-os év eseményei 

A 2016-os évben szervezetünknek - köszönhetően a pénzügyi támogatásoknak - anyagi gondja nem voltak. 
A közhasznú jelentésből és az éves beszámolóból kiderül, hogy az Országos Polgárőr Szövetség jelentős támogatást 
biztosított szervezetünk részére, amelyet láthatósági eszközök beszerzésére fordítottunk. Szintén jelentős összeggel 
támogatta Pátka Község Önkormányzata szervezetünket, melyet köszönünk. Magánszemélyek is támogatták 
szervezetünket, valamint a helyi vállalkozók is anyagi támogatással segítették a polgárőrség munkáját. A személyi 
adó 1 %-ának felajánlásaiból 83.782 Ft volt a bevételünk, a 2015-ös év adó 1 %-okhoz képest kissé emelkedő 
összegű támogatást regisztráltunk. Köszönjük a támogatónknak a felajánlásokat! 
A Megyei Polgárőr Napon Tőrő László az Év Polgárőre kitüntetés bronz fokozatát kapta. Ugyanitt a főzőversenyen 
megyei II. helyezést ért el csapatunk - élükön Nagy Imréné Nelli polgárőr társunkkal. 
A Fejér Megyei Polgárőr Szövetség 2016. május 28-án tartotta meg éves közgyűlését Székesfehérváron, melyen 
Cseh István, a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség elnöke az Év polgárőre kitüntetést adta át Dobos Jánosnak 
kiemelkedő polgárőr szolgálatáért. 
Négy fiatal teljesítette a szervezetünknél kötelező közösségi szolgálatot. 
A hazai sportrendezvényeken szervezetünk biztosítja a közbiztonságot. A helyi temetéseken is legalább két fővel 
részt veszünk a szertartás biztonságának fenntartásáért és a parkoló gépkocsik őrzésével. A felújított 
kultúrházunkban zajló rendezvények biztosításán kellő létszámmal részt veszünk a zavartalan lebonyolítás 
érdekében. A helyi lakodalmakon vállaljuk a helyszín előző éjszakai őrzését és az esemény biztosítását is. 
Szeptember 30-tól Vas Arnold helyett új körzeti megbízott látja el a rendőri feladatokat Balog Márk Gábor 
személyében.  
A tavalyi évben biztosítottuk a lovasnapokat, a szüreti bált és a Mikulás-napi járat biztonságát is. A téli hideg 
napokban felkerestük a zártkerti lakosokat, nincs-e szükségük szolgálatra, bevásárlásra. 
Jól sikerült a szilveszterre tervezett polgárőr mulatság, a polgárőreink 90%-ának részvételével hajnalig mulattak 
családtagjaikkal. 

Továbbra is várjuk az az 1%-os felajánlásokat a következő adószámra:  
PÁTKA KÖZSÉG POLGÁRÖRSÉG 19098533-1-07 

Köszönet a támogatóknak! 

A polgárőrség telefonszáma: +36/20-223-0482 
Gerencsér László telefonszáma: +36/20-976-8658 

Pátka, 2017. február 25.  

OLVASÓI CIKK 

Új év – új gondolatok 

Nem jól kezdődik ez az év… A postaládában levél: bezár a Takarék. Berényhez csatolnak bennünket, január 30-án 
bezár a helyi fiók. Mi lesz az ATM-mel? (Ma már tudjuk: az sem működik tovább.) Az utazás Berénybe nem 
egyszerű. De Fehérvár sem lenne egyszerűbb. Lehetne sorolni tovább. A lényeg, hogy visszafejlődünk: újra egy 
szolgáltatás, mely eltűnik falunkból. Pedig a szlogen jó volt: „útba esik jövet-menet” - na most már csak esett! 
Szerettük, mert ismertük az ott dolgozókat, hiszen itt éltek-élnek velünk. Kedvesek voltak, ismerősként mentünk 
hozzájuk a fontos dolgainkkal. Próbáltam jelezni a probléma súlyát az illetékeseknek is (ezen írás jan. 6-án 
készült). 
Mostanában ha kisétálok a temetőbe, örömmel látom, sokat javult, szép, rendezett. Szentgyörgyi János és párja 
gondozza a református temetőt, aminek így végre van gazdája. Ennyit jelent, ha valakik tényleg teszik azt, amit 
vállaltak. Úgy érzem, többek nevében is mondhatom, hogy köszönjük, és csak így tovább! Ilyen tisztelet jár 
őseinknek, ez nem lehet kérdés. Jó lenne, ha a katolikus temető is hasonló gondoskodást kapna. Erre hívnám fel 
az illetékesek figyelmét. Na és persze illene tenni valamit az új (vagy ma már régi?) ravatalozóval is! 
Apropó, volt egy közmeghallgatás, ami borzalmasra sikerült: a földadó vitt mindent. Igazán kérdezni sem lehetett. 
És káoszba fulladt. Ennyi. Pedig voltunk vagy ötvenen, és lett volna mit megbeszélni, pl. februárban az éves 
költségvetést stb. Ez lenne a demokrácia. És látva a Facebookon egy-egy bejegyzést, volna miről beszélni: a 
jelenről, a jövőről, meg néhány, a jelent is érintő múltbéli történésről. 
Más. Norbi fut, csak fut. Viszi hírét szerte az országban ennek a kicsiny falunak. Örülök, hogy feltűnt ez a falu 
vezetésének is. Az év végén oklevéllel díjazták. Helyes. Norbi, fuss tovább magadért és Pátkáért! Sok sikert! És ott 
van Balázs Londonban; ja, most valahol Dániában a női kézi EB-n. És ott van vele a nemzeti lobogó, benne a 
Pátka felirat. Mindig melegség önti el szívemet, ha ezt látom. Messze él tőlünk, de tudja honnan indult, hol 
vannak a gyökerei. Köszi! 
Egyébként egyre többek udvarában látom a nemzetünk zászlaját. Nagyon helyes, készül az enyém is, mert 
legyünk büszkék arra, hogy magyarok vagyunk. Magyarnak lenni, pártállástól függetlenül, kortól-nemtől 
függetlenül, a szívünkben kell. Csak így lehetünk igazi magyarok. És ezt így is merjük vállalni! 
Karácsonyi csomagot kaptak a nyugdíjasok, ha jól tudom, a hetven felettiek. Nagyon szép gesztus az 
önkormányzattól. Reméljük, lesz folytatás. Talán ha a képviselők maguk jutatták volna el a csomagokat, melyek 
gazdagon meg voltak rakva, még közelebb kerültek volna azokhoz, kik keveset mozdulnak ki, tehát minden 
hozzájuk betérőt szívesen látnak. És ők is megismerték volna a képviselőket. 
Befejezésül egy gondolat. Sokat sétálok mostanság, rá kell, hogy jöjjek, gyönyörű vidéken élek-élünk. Ne legyünk 
restek felfedezni a tó környékét, a fenyvest, a Varga- hegyet, a Páskomot. Mert itt élünk, és a napi munka miatt 
elfutunk a szép dolgok mellett, pedig itt fekszik a lábunk előtt, körülvesz minket. 
Pátka, 2017.01.06. Hollósi Dezső 

Gerencsér László 
elnök
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A PÁTKAI CSEMETEKERT ÓVODA HÍREI  

2016/2017. évi ünnepek, jeles napok, tevékenységek 

Jeles napok, ünnepek, tevékenységek Időpontok 

Szülői értekezlet 2017. január 24. kedd 

Farsang 2017. február 22. szerda 

Március 15-i ünnepség 2017. március 14. kedd 

Nyílt napok 2017. március 21. és 28. kedd 

Víz világnapja 2017. március 22_ szerda 

Húsvét-hagyományőrzés 2017. április 12. szerda 

Óvodai beiratkozás 2017. április vége 

Föld napja 2017. április 21. péntek 

Anyák napi ünnepség 2017. május 5. péntek 

Túra nap 2017. május 20. szombat 

Gyermeknap 2017. május 24. szerda 

Kirándulás 2017. május 31. szerda 

Évzáró, ballagás 2017. június 2. 

A programok időpontjai tájékoztató jellegűek, az esetleges változásokat a faliújságon tesszük közzé. 

Tiringer-Schneider Helga 
 

NYUGDÍJAS KLUB HÍREI 

A Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub Hírei 

• November 28-án Pósa József mentő főápoló, mentőtisztet hívtuk el a Klubba, aki Pátkán él családjával. 
Szemléletes, érdekes bemutatót tartott a Klub tagjainak, hogy mikor és hogyan hívjunk mentőt. Érthető, 
pontos magyarázatot kaptunk, amit nem felejtünk el. Köszönjük neki! 

• December elején ismét eljött Mikulás bácsi az óvodába, az iskolába, és a Klubba is, Gács János 
személyében. Érdekesség volt, hogy ezúttal elkísérte segítője a Krampusz is. 

• Közösségünk szereti a vetélkedőket, melyet decemberben Varga Géza klubtársunk tartott. Pátka 
történetéből, és sok érdekes témából állított össze fejtörőket. 

• A Mindenki Karácsonyán tagjaink már évek óta segítenek teát főzni, zsíros kenyeret kenni, forralt bort 
készíteni. Köszönjük nekik. 

• 2017. január 2-án pótszilvesztert tartottunk mindenki örömére, ahonnan nem hiányozhatott a forralt bor, 
a virsli és a pezsgő sem. 

• Január 12-én az 1943-as Doni áttörés 74. évfordulója alkalmából tartott koszorúzáson, és 
megemlékezésen több tagunk is képviselte a Klubot. 

• Elkészült közösségünk 2017. évi programja, melyet megbeszéltünk, kiegészítettünk, és elfogadtunk. 
Január 30-án tartottuk beszámoló közgyűlésünket, ahol vezetőink az elmúlt évet értékelték, gazdasági és 
közösségépítő szempontból. A beszámolót egyhangúlag elfogadtuk. 

• Február 11-ére a Pántlika Néptánccsoport Néptánc Gálát szervezett, melyet a Művelődési Házban tartottak 
meg. A környező településekről négy csoport érkezett, akik a táncok és a szép ruhák sokszínűségét 
mutatták be nekünk. Klubtagjaink közül többen segítettek a szendvicskészítésben, a fánksütésben. és más 
finomságok készítésében. Ezekkel vendégeltük meg a résztvevő táncosokat. Köszönet jár minden segítőnek. 

• Február 13-án egyik klubtársunk felajánlott a közösségünknek egy nagy, méretes halat, melyet 
felszeletelve, konyhakészen elhozott a Klubba. Ügyes kezek roston megsütötték, és elfogyasztottuk. 

• Február 21-én szép házassági évfordulót ünnepeltünk, Gyenei Lajosnak és feleségének, Ilonkának az  
50. házassági évfordulóját. Lánczosné Jucika megható szép beszédet mondott a párnak, majd a Klub 
közössége kívánt nekik jó egészséget, hosszú, boldog éveket. Egyik klubtársunk Körösi András CD lemezt 
készített ajándékul azokból a képekből, amelyek a fiatal pár együtt töltött évei során készültek róluk. A 
finom vacsorát az ünnepelt házaspár jóvoltából fogyasztottuk el. A jó hangulatról Kovács János 
tangóharmonika kíséretével magunk gondoskodtunk. Köszönjük Jánosnak. 

• A Február 25-re hirdetett borversenyen és fánksütő versenyen is részt vettünk. A falu legjobb fánkját a 
zsűri döntése alapján Magyaródiné Terike sütötte, második helyezést ért el Gáborné Irénke. A 
borversenyben résztvevő tagjaink nem értek el helyezést. 

Mindenkinek szép és vidám tavaszt kívánunk! 
Dr Mráz Jánosné 
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PÁTKAI PÁNTLIKA TÁNCEGYESÜLET HÍREI 

Mozgalmas téli hónapok a Pántlika Táncegyesületnél  

A karácsonyi lapzárta után került megrendezésre a Mindenki Karácsonya, amelyen együttesünk az alkalomhoz 
illően Betlehemes játékot adott elő. 
Ezután két területen is nagy fába vágtuk a fejszénket. 
Egyik az új évben új koreográfia tanulása, ami ezúttal is Majoros Andor, az Alba Regia Táncegyüttes művészeti 
menedzsere, táncpedagógus betanításában történik. A Szilágysági táncok az erdélyi dialektus határainkhoz közeli 
vidékéről származnak, és nehézségi fokban jelentősen meghaladja az eddig tanultakat. Igyekszünk felnőni a 
feladathoz. 

A másik pedig egy farsangi néptáncgála megrendezése volt, négy vendég együttes részvételével. A rendezvény sok 
szervezést és egyeztetést igényelt, kreatív munkát a csoport tagjaitól, úgymint plakátok, meghívók készítése, 
kihelyezése és postázása, illetve segítők beszervezése, támogatások megszerzése. Végül szerencsésen összejött 
minden feltétel és február 11-én sor került az előadásra. 

A program délután 13 órakor kezdődött, a Könyvtár szervezésében farsangi maszk készítést tanulhattak az 
érdeklődők, valamint a gyerekek a színpadon bemutathatták jól sikerült jelmezeiket. 

15 órai kezdettel indult a tánccsoportok bemutatója, melyet Buda József alpolgármester úr nyitott meg. Ezután a 
farsang eredetéről hallottunk rövid ismertetőt és egy verset Abonyi Géza előadásában. A néptáncgálát megnyitó 
hazai Pántlika Táncegyüttes és Bel Canto kórus után a Lovasberényi Rámás csizma Táncegyüttes, a Vértesacsai 
Német Nemzetiségi Tánccsoport, a Sárkeresztesi Figurázó Tánccsoport és az Iszkaszentgyörgyi Szentgyörgy 
Néptánccsoport produkcióiban gyönyörködhetett a lelkes közönség. 

        

        

17 órától a Kákics Együttes tartott táncházat, ahol a műsoron felbuzdult közönség apraja-nagyja beállt a táncosok 
közé. Mezőföldi és moldvai táncokat tanultunk. 
19 órakor pedig a nosztalgia zene kedvelőit a közkedvelt M&M, a Mits és Mráz duó szórakoztatta nagy sikerrel. A jó 
hangulatot fokozva a dekorációs lufikat is "bedobtuk" a közönség közé, és a fáradhatatlan gyerekek mellett a 
felnőttek is kivették a részüket a játékból.   
A vendég csoportok nagy elismeréssel szóltak a szervezésről és a barátságos fogadtatásról, reméljük, jó hírünket 
vitték haza magukkal. 
Ahogy mondani szokták, nem jött volna létre ez a program Támogatóink nélkül: Pátka Község Önkormányzata az 
anyagi feltételeket biztosította, Buda József, Varga Géza, Góger Tamás a csoportok vendéglátásában segített, a 
Nyugdíjas Klub tagjai csodás süteményekkel és szendvicskészítéssel emelték az alkalom fényét, öltözőhelyiségeket 
pedig az Önkormányzat, a Horgászegyesület és a Polgárőrség biztosított a vendégcsoportok számára.  
Ezúton is köszönet mindenkinek. 
A kemény tél után megérkezett a tavasz. Mi is készülünk a március 15-ei ünnepségen való részvételre. Reméljük, a 
kedves Olvasókkal ott találkozunk! 

 
Tisztelettel: Abonyiné Fekete Katalin

művészeti vezető
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A PÁTKAI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÍREI  

Kedves Pátkaiak! 

A 2017/2018-as tanévvel harmadik önálló iskolai évére készül a Pátkai Református 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. 

Szeptemberben elindítottuk a zeneoktatást, ahol néhány másik iskolába járó diák is 
elkezdett tanulni, így a zeneiskolában összességében többen tanulnak az alsó tagozatosok 
létszámánál. Az elmúlt fél évben történtek eredményeként/hatására sikerült stabilizálódnunk, 
megerősödnünk. Júniusban elbúcsúztatjuk azokat a diákjainkat, akik négy éve hosszú idő után 
újra pátkai elsősként kezdték meg tanulmányaikat. 

2017. április 1-jén kezdődik az általános iskolai beiratkozás 
időszaka a leendő elsősök és szüleik számára. Alsó tagozaton 
iskolánk a település körzetes iskolája. 

Iskolánk a 2017/2018-as tanévben az első-második és a 
harmadik-negyedik évfolyamokat – a tanulói létszámok 
figyelembe vételével – összevont évfolyamokban szervezi meg. 
Sokszor hallom vissza, hogy ez mennyire hátrányos a gyermek 
számára… Ez nagy tévedés! A helyzetet csodálatosan a nevelés 
és oktatás hatékonyságának növelésére lehet fordítani! A 
gyermekek ugyanis sokkal mélyebben ülő tudásra tesznek szert 
így, hiszen a kisebbeket ösztönzi a nagyobbak tudása: tapasztalatunk szerint gyorsabban tanulnak, illetve a 
nagyobbak „bújtatottan” ismétlik a tananyagot. Tanítóink teljes kompetenciával a körülményből tudatosan előnyt 
kovácsolva kezelik a helyzetet: a gyermekek tudása ezt tükrözi is. 

Terveink szerint az első-második osztályt Törökné Endresz Mária – Marika néni – tanítja majd. Ő a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskolában tanított több évtizedig, hatalmas tapasztalattal és szeretettel neveli-oktatja a mai napig 
nebulóit. A harmadik-negyedik osztályt várhatóan Szebik Ágnes – Ági néni – fogja tanítani, aki a Székesfehérvári 
Talentum Református Általános Iskolát „váltotta” a pátkai iskolára, emellett öt gyermek édesanyja, hatalmas 
nevelési és pedagógiai tapasztalattal. Mindketten fejlesztőpedagógusok is. 

A személyi feltételeink magasabb kvalitásúak, mint azt egy iskolában általában megszokhattuk. Remélem, nem 
szorul különösebb magyarázatra, hogy emellett a kisebb – legfeljebb 20 fős – osztályokban a gyermekek egyéni 
tehetséggondozása-fejlesztése sokkal könnyebben megvalósítható. A tehetséggondozás-fejlesztés nem elsősorban 
órarendben elkülönített „Fejlesztés” órán, hanem a tantárgyi tanórákon a tananyag tanítás- tanulás folyamatába 
beleépítve valósul meg. Ily módon minden tanuló a képességeinek megfelelően halad a tanulással. A 
tehetséggondozás-fejlesztés nem csak a lassabban tanuló gyermekek felzárkóztatását, korrepetálását jelenti, 
hanem ugyanakkora hangsúllyal a tehetségek tudatos, célzott fejlesztését is. ...ilyen tanulóink is vannak… ☺ 

A 2017/2018-as tanévtől az iskola pedagógiai irányvonalát így alakítjuk ki: 
Az általános iskolában minden évfolyamon a most is működő pedagógiai elvek szerint folyik tovább a tanítás. 

Célunk az, hogy a gyermekek kompetencia-alapon (a megtanultakat a mindennapi életben hasznosítani tudja), 
mindenki a saját fejlődési ritmusában, de a megkívánt követelményeket teljesítve tanuljon, az alapvető viselkedési 
normákat és a mások tiszteletét betartva viselkedjen. Délutáni foglalkozások keretében heti egy alkalommal 
biztosítunk játékos angol foglalkozást, illetve heti egy alkalommal lovaglást. Igény esetén újra szervezzük az úszást 
és a korcsolyázást Fehérváron. 

A tanulás mellett délutánonként kézművességgel, játékkal, mozgással, a 
zeneiskolásoknak zenetanulással biztosítjuk az idő hasznos eltöltését. 
Alapelvünk, hogy senkinek ne kelljen házi feladatot hazavinnie, mert a legtöbb 
esetben azt a gyermekek itt az iskolában elkészítik. 

A negyedik évfolyamosokkal nyolcosztályos középiskolai felvételire felkészítő 
feladatsorokat fognak rendszeresen megoldani, hogy ne okozzon nehézséget a 
felvételi feladatlapok nagyon eltérő stílusban összeállított sora. 

Emellett a művészetoktatásban továbbra is jelentkezni lehet szintetizátor 
tanszakra. Magában hordozza a szintetizátor, a zongora és később az orgona 
tanulásának lehetőségét is. 

Fontos tudnivaló, hogy iskolát váltani bármelyik évfolyamon bármikor lehetséges. Az átjelentkezés nagyon 
gyorsan, napok alatt lezajlik. Bátorítok mindenkit, hogy ha szeretné alsó tagozatban Pátkára visszahozni 
gyermekét, erre lehetősége van, ezt nehézség nélkül megteheti. A dolgok néha sokkal egyszerűbbek, mint azt mi 
gondoljuk... 

Felmerül a felső tagozat kérdése: hogyan tovább negyedik osztály után? A felső tagozat léte-nem léte valójában 
a pátkai szülők – az Önök – kezében van. Ha ugyanis elegendő a gyermek az adott évfolyamon, máris indítható az 
ötödik osztállyal a felső tagozat felmenő rendszerben, ugyanis a településünk gyermekszáma egyébként ezt gond 
nélkül lehetővé tenné. Ez egyértelműen szülői bizalom kérdése. Sokan még „divatból” is bejáratják gyermeküket 
Fehérvárra. Nem annyira rossz ez, de nem is jó: a gyermek kilépve az óvoda kapuján máris fehérvárivá lesz… Hadd 
kérdezzem meg: mi mindent kap Fehérváron a pátkai tanuló, amit nálunk nem, aminek érdekében feltétlenül 
szükséges őt annyit utaztatni? Mi azon dolgozunk, hogy a felső tagozat is mihamarabb újraindulhasson. 

Az ötödik évfolyam mostani problémájára több megoldásunk van: 

1. Alapesetben tanulóink a Bory Jenő Általános Iskolában gond nélkül tudják folytatni a felső tagozatos 
tanulmányaikat.  
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2. Szóbeli egyeztetést követően korlátozott létszámmal a Talentum református iskola is várja a családokat.  

3. Emellett biztosítani szeretnénk a színvonalas felkészülést a fehérvári ciszterci gimnázium nyolcosztályos 
gimnáziumi eredményes felvételijéhez. 

Kérés esetén a tanulók továbbmenetelében bármilyen segítséget szívesen felajánlunk. 

Iskolánk emberi, nyugodt, színvonalas, jókedvű légkörben működik, szeretettel fogadjuk a hozzánk csatlakozni 
vágyókat alsó tagozaton felsőbb évfolyamokon is. 

Ha az én gyermekeim most lennének iskolakezdők, fel sem merülne Fehérvárra járatni őket – egyébként 
mindegyikük ott járta az iskoláit elsős korától kezdve. Éppen azokból a tapasztalatokból kiindulva formáljuk az 
iskolát olyanná, amelyet Önök is láthatnak. 

 

CSALÁDI BÖLCSŐDE 

 

Szebik Attila
intézményvezető
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1. kép Nagy riadalom a récék körében 

PÁTKA ÉS A TERMÉSZET XIV. 

Téli viszontagságok – madárszemmel  

Az idei tél kevés alkalmat adott arra, hogy gyermekkorunk igazi hidegeiről nosztalgiázzunk és a mostani 
„semmilyen” teleket pocskondiázzuk. Itt Pátka környékén csak a komolyabb havazások kerültek el bennünket, a 
kemény fagyok viszont embert, állatot egyaránt próbára tettek. A következőkben három madárcsoport idei téli 
életéről lesz szó falunkban vagy a környékén. 

Vízimadarak: amikor tömegek indulnak korcsolyázni a 
Velencei-tóra, mert a jég majdnem harminc centiméter vastag, 
nos, akkor a vízimadarak élete sem csupa móka és kacagás... 
A Pátkai-víztározón viszont több ezer tőkés réce folyamatos 
úszkálása, fürdőzése, pancsolása tartott mozgásban, ezáltal 
jégmentesen egy hosszúkás, szűk udvarnyi szabad, ún. lihogót 
a Rovákja torkolatától délnyugatra, még a legcsikorgóbb 
fagyok idején is. A munkába néha besegített néhány egyéb 
récefaj (csörgő-, nyílfarkú-, fütyülő réce), 20-30 szárcsa, 3-4 
kárókatona, illetve az éppen arra vetődő vadludak. Utóbbiak 
az enyhébb időszakokban visszaérkeztek valahonnan dél felől, 
majd a menetrendszerű hidegek elől ismét elvonultak. Nekik is 
volt lihogójuk, mégpedig a Zámolyi-víztározó felső, már a 
zámolyi határba eső részén. 

A gázlómadarak közül sokan inkább elhúzódtak a környékről. 
A megmaradt egy-két kócsag és szürke gém kihasználta a 
hómentességet és a lucernaföldeken lesték a mezei pockok 
járatait. Mihelyt a fagy engedett kissé és a Rovákja jege 
beszakadt, azonnal megjelentek az „ügyeletes” kócsagok a 
patakparton. 

Ragadozók: Némileg a vízimadarakhoz kapcsolódik, hogy a 
lihogókat több éber szempár figyelte folyamatosan. A hideg és a 
szűkös táplálék, továbbá az összezártság könnyen megbetegíti 
a ludakat, récéket. Januárban teljesen általános látvány volt, 
hogy a vízben úszkáló társaiktól néhány méterre elpusztult 
madár hevert a jégen. Az ilyen elhullás nyomán aztán 
megjelennek a varjak, az ölyvek, de még a madárvilág királyai, 
a parlagi sas és a rétisas is, és eltüntetik a szomorú esemény 
nyomait.  

Januárban zajlott az országos ragadozómadár-számlálás. Akkor a sasok nem mutatkoztak a víztározón, 
egerészölyvek, egy gyors röptű vándorsólyom, illetve héja került elő. Egy héttel később viszont már két rétisas 
figyelte a jégről az eseményeket, a gát melletti villanyoszlopon pedig egy bebegyelt, azaz a sikeres zsákmányszerzés 
után pihengető vándorsólyom sziesztázott. 

Baglyok: December elején egy kuvikpár hangoskodott a Páskomon, míg a 
januári éjszakában már a Császár-víz melletti erdőkben élő macskabagoly 
hangját is lehetett hallani. Ámde a tél igazi látványossága az erdei 
fülesbaglyok gyülekezése. Tavalyhoz hasonlóan idén is volt egy országos 
számlálás, melynek során a településeken levő nappalozóhelyeken összegyűlő 
erdei fülesbaglyokat kellett felkutatni. Pátka idén még a tavalyi, megyei 
szinten kimagasló eredményét is túlszárnyalta: 41 bagoly tanyázott a falu 
örökzöld fáin, két Petőfi és egy Jókai úti helyszínen. 

A fenyőkön és a szellősebb tujákon egy kis türelemmel össze lehet számlálni 
az álmosan pislogó madarakat, a Petőfi u. 68. alatti tuja azonban olyan 
hihetetlenül sűrű, hogy erre nincs esély. Ott mindig este végzem a felmérést, a 
naplementét követően ugyanis a baglyok azonnal táplálék után néznek. Most 
is igazolta az élet ezt a módszert: délben csupán hat madár került elő a tuja 
rejtekében, este azonban tíz példány röppent ki vacsorázni. 

A „tudós” madarak megfigyelése önmagában is nagy öröm, de még sokkal 
kellemesebbé tették azok a beszélgetések, amiket a baglyos fák környékén 
élőkkel folytattam. Csupa kedves, madarakat szerető, természetet féltő lakóval 
találkoztam; talán nem véletlen, hogy a megye egyik „legbaglyosabb” faluja a 
számlálás alapján éppen Pátka. 

Kovács Gergely Károly 

2. kép Rétisasok és az elmaradhatatlan varjak a  
víztározó jegén 

3. kép  Egy álmos erdei fülesbagoly a 
Jókai utcai nappalozóhelyen 
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Szikra János a Balassi Bálint –emlékkarddal (MTI-fotó: Balogh Zoltán) 

PÁTKAI HÍRES EMBEREK 

Szikra János kapta 2017-ben a Balassi Bálint-emlékkardot 

A 16. századi magyar költőóriásnak emléket állító elismerés a magyar irodalmi életben évtizedek óta széles körben 
elismert költőket, valamint a magyar irodalmat és benne Balassi költészetét fordító európai szellemiségű külföldi 
poétákat jutalmazza.  
A Balassi Bálint-emlékkardot minden évben február 14-én, Bálint napon 
adják át Budapesten. Maga a díj egy középkori mintára kovácsolt végvári 
szablya, amelyet kitüntetésként adnak át. Fazekas József bonyhádi 
fegyverkovács 1997 óta kap megbízást ezek elkészítésére. A szablya 
mellett a díjazottak kapnak még egy oklevelet és 2002 óta a Herendi 
porcelánmanufaktúra kifejezetten erre a célra készített Balassi-szobrát is 
hazavihetik. A díszokleveleket Vincze László szentendrei nyomdász készíti. 
 Az immár huszonegyedik alkalommal odaítélt irodalmi díjat, a Balassi 
Bálint-emlékkardot Molnár Pál újságíró alapította és 2016-ig 37 költő és 
műfordító vehette át. A magyar alapítású nemzetközi irodalmi díj 
kuratóriuma 2016. december 9-én, Budapesten hozta meg a döntését. 
A műfordítói díjat a meghozott döntés alapján a brazil Nelson Ascher vette 
át aki korábban Balassi Bálint Borivóknak való című költeményét is átültette portugál nyelvre. 
A magyar költőknek szóló díjjal Szikra János, 62 éves Pátkán élő bácsalmási származású költő munkásságát 
ismerték el. 
Az átadót a Törökbálinti Cantabile Kórus nyitotta meg, majd a brazil nagykövet vette át a szót. Felszólalása után a 
Szent György Lovagrend tagjai átnyújtották a kardot Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspöknek, aki átadta a 
szablyát Nelson Aschernek. A magyarul kiválóan beszélő műfordító – ugyan portugálul, de – megköszönte a díjat és 
elmondta, hogy felmenői Magyarországról származnak, elsősorban így került kapcsolatba a magyar kultúrával. 

Ezután elszavalták Balassi Bálint Borivóknak való 
című versét, majd Léka Géza költő méltatta Szikra 
János munkásságát. Beszédében megjegyezte, hogy 
Szikra Jánosnak a 2012-ben megjelent verseskötete 
végén található mondata foglalja össze költőtársa és 
barátja munkásságát, amely kifejezi azt is, miért őt 
jelölték a díjra: „Kötelességem szolgálni, mindent a 
magyar nemzetnek köszönhetek.” 
Szikra Jánosnak szintén Kiss-Rigó László püspök 
nyújtotta át a díjat, ő pedig köszönő beszédében 
kiemelte sorstársait, akik szintén megkapták a kardot, 
és akikkel közös szellemiséget képviselnek. „A 
hajlíthatatlan jellem, a minden élő iránt érzett 
egyetemes részvét köszörüli azt a kardot, amelyet 
néhányan a haza javára forgathatunk” – mondta el 
Szikra János költő.  

A díjátadó zenei ősbemutatónak is otthont adott. A törökbálinti kórus előadásában hallhatta először a közönség 
Kovács Zoltán Adj már csendességet című művét. 

Forrás:www.balassi.eu, www. kultúra.hu, www.irodalmijelen.hu 
 

PÁTKA A NAGYVILÁGBAN 

Az Utazási Kiállítás margójára 

2017-ben először Pátka település is megjelent Budapesten, a Hungexpón tartott Utazás kiállításon. Gondoltam 
ugyanis, hogy a tavalyi és tavalyelőtti évek megyén belüli megjelenésein elért pozitív érdeklődés után, talán egy 
országos kiállításon is be lehet mutatni azokat a természeti értékeinket, amelyek miatt érdemes Pátkára jönni a 
látogatóknak. Megkerestem ezzel az Ötletemmel a környékbeli 17 település vezetőjét és arra kértem őket, hogy 
közös kiállítóhellyel jelenjünk meg a térséget népszerűsíteni. Nagy örömömre többen visszajeleztek, és az 
elképzelésemet felkarolta a Pro Vértes Alapítvány is, így ténylegesen ott lehettünk a Hungexpón. Bemutathattuk a 
Pátkai tározót, lovardáinkat, horgászhelyeinket és nagyon nagy érdeklődés kísérte a Pátkai Káposztás Vakarcsot. A 
Pro Vértes kollégáival szerdától vasárnapig végig ott voltunk és kínáltuk a Pro Vértes termékeit, ismertettük 
településeinket. Nagy Örömömre többen személyesen is csatlakoztak az eseményhez, így csütörtökön Pátka mellett 
Gánt termékeit - borlevest és kvircedlit - kínált a polgármester asszony, és a hivatal munkatársai, pénteken Viszló 
Levente csíkvarsai csípős szürkemarha sültkolbászát kínálta, míg a másik standon a Zámolyi sörfőző mester 
ismertette sörét a vendégekkel. Szombaton a Sáfrán pincészet borait és Vécsei László sajtjait ismertettem a 
vendégekkel, a népszerűsége miatt visszatértünk a csákvári kolbásszal. Vasárnap a várgesztesi polgármester 
asszonnyal kóstoltattuk a gesztesi disznótoros ízeit. Óriási tapasztalattal zártuk a rendezvényt, a 4 nap alatt 
nálunk járt 3-4000 ember a beszélgetések közben megkóstolt mintegy 100 liter borlevest, 15 kg sült kolbászt, 60 
liter kézműves sört, 6 kg sajtot, néhány száz pohár bort, 10 kg disznótoros kolbászt és mind elfogyott a káposztás 
vakarcsunk is.  

Nagy Dániel 

Összeállította: Gerencsér Attila 
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HORGÁSZEGYESÜLETI HÍREK 

Horgász hírek 

Az utóbbi idők egyik leghidegebb telén vagyunk túl. Régen volt már, hogy ilyen hosszú ideig egybefüggő jégpáncél 
borítsa a horgászvizeket, így a Pátkai-víztározót is. Szerencsére nem történt halpusztulás. Így jó fogási eséllyel, 
bizakodva kezdhetjük meg a horgász szezont, amely egyébként már el is kezdődött - többen számoltak már be idei 
halfogásról. 
A tél végét jelzi többek között az is, hogy március 4-én megtartotta egyesületünk éves, beszámoló közgyűlését. A 
közgyűlés elfogadta a 2016. évi gazdálkodásra vonatkozó beszámolót és a 2017. évi költségvetést. A taglétszám 
jelentős mértékben nem változott, 176 fő volt 2016-ban, az előző évinél 5 fővel kevesebb. Örvendetes, hogy egyre 
több 70 éven felüli horgászunk van, de sajnos ifjúsági tagunk mindössze 2 fő. Remélhetően a tervezett 
horgászturisztikai elképzelések, fejlesztések majd hozzájárulnak a helyi horgászat népszerűsítéséhez, s egyre több 
fiatal kap kedvet ehhez a kikapcsolódáshoz. 
A közgyűlésen „Horgász Egyesületért” elismerésben részesült két tagunk. Molnár István, aki 1986-tól egy cikluson 
keresztül, egyesületünk titkára is volt, de az elmúlt évi halászléfőző versenyünk zsűri elnöki teendőit is ő látta el. 
Mohácsi Máté, a Pátkai-víztározó népszerűsítésével, egy erre irányuló közösségi oldal folyamatos karbantartásával 
érdemelte ki ezt az elismerést. Ezúton is gratulálok mindkét horgásztársnak. 
Néhány ez évi rendezvényünkre, programunkra szeretném felhívni a figyelmet: 

- A környezetvédelmi nap 04.02-án délelőtt, 7 órától 12 óráig lesz a Pátkai-víztározónál. A halőrháznál várjuk 
a résztvevőket. Ezen időszak alatt tilos lesz horgászni a tározó területén. 

- Egyesületi horgászversenyünket április 29-én, szombaton rendezzük meg, a Boross-gát és a Kábel-gát 
közötti szakaszon. A tavalyihoz hasonlóan, ebben az évben is meghirdetjük a senior kategóriában indulók 
versenyét, külön díjazásban részesülnek majd a 60 éven felüliek. A nevezési díj 1500Ft/ fő lesz, 
gyermekeknek 500Ft/fő. Április 27-éig várjuk a nevezéseket! 

- Elképzelhető, hogy szervezünk egy halászléfőző versenyt június végén, de ez még egyeztetés alatt van. 
Megvalósulása esetén, erre vonatkozóan részletesebb tájékoztatást adunk, a megszokott módon. 

Végezetül tagjaink figyelmét szeretném felhívni arra, hogy március 27-ig van lehetőség a tagsági viszony 
meghosszabbítására minden hétfőn, ezt követően már csak a hónap utolsó hétfőin lesz ügyfélfogadás. 

Görbüljön a bot!  
Pátka, 2017.02.27.   
  

  EGYESÜLETI HORGÁSZVERSENY 

VERSENYKIÍRÁS 
Verseny helye: Pátkai-víztározó Boross-gát és a Kábel-gát közötti partszakasza. 
Időpontja:  2017. Április 29. (szombat) 

Résztvevők:   A versenyen csak a Vértesaljai Horgász Egyesület tagjai vehetnek részt! Legalább 5 fő 
senior (60 éven felüli) nevező esetén a senior kategóriában indulók külön kerülnek 
értékelésre. 

Nevezési díj:  1500 Ft (felnőtt és ifjúsági tagok számára, területi jeggyel nem rendelkezőknek 
   1500 Ft-os verseny jegyet kell váltani!)  

 500 Ft (gyermek kategória) 

Nevezni lehet: - Írásban az egyesület postacímén (8092 Pátka, Kossuth u. 141) 

 - Telefonon vagy személyesen az egyesület vezetőségi tagjainál. 

 - Az egyesület honlapján (Fórumon). 

Nevezési határidő: 2017.04.27. 

Verseny programja: 
 07 óra: Gyülekezés a halőrháznál (faház). 
 07 óra 30perc: Sorsolás 
 09 óra: Verseny kezdete (előtte 5 perccel etetés megkezdése) 
 13 óra: Verseny vége. 
 14 óra: Eredményhirdetés, ebéd. 

Versenyszabály: Horgászni egy bottal, botonként egy horoggal, úszós vagy fenekezős módszerrel lehet! 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Személyi jövedelemadója (SZJA) 1%-ával a Vértesaljai Horgász Egyesületet is támogathatja, a 2016. évi adójának bevallása 
során. Amennyiben Ön úgy gondolja, kérem a felajánláshoz szükséges nyomtatványon az alábbi adószámot tüntesse fel: 

19822774-1-07 

Támogatását előre is köszönjük! 
                                                                                Vértesaljai Horgász Egyesület Elnöksége 

Hedlicska Károly  
VHE elnök 
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HIRDETÉS 

   
 

Ballagásokra, eljegyzésekre, lakodalmakra, más egyéb rendezvényekre 
tálalóeszközök bérelhetők 200-főig!!! 

Elérhetőség: Nagy István, Pátka 

Telefon: 06/20-532-6787 

   

 

 

SÜTEMÉNYEK 

 
Magyar Szelet 
Kedves olvasók! Ez a sütemény volt a Karácsonyi süti 
verseny győztese. Hívhatnánk nemzeti sütinknek is a 
színösszeállítása miatt. Készítsétek el, mert nagyon 
finom, mutatós és egyszerű is.  
Hozzávalók: 
Tészta: 

• 6 tojásból piskóta 
• 2 kávéskanál zöld 

ételfesték 
Töltelék: 

• 50 dkg túró 
• 20 dkg porcukor 
• 20 dkg mascarpone 
• 2 cs vaníliás cukor 
• 1 db citromhéja, 
• 1 csomag zselatinfix vagy fél csomag zselatin 

elkészítve, 
Elkészítés: 
A piskótatésztát elkészítjük a zöld ételfesték 
hozzáadásával. A töltelék összetevőit összekeverjük (a 
végén keverjük bele a zselatint), várunk kicsit, amíg 
hűl, majd érdemes úgy rákenni a tészta tetejére, hogy 
azt tepsiben hagyjuk. 
Tetejére: 
2 csomag eperpudingot felfőzünk 8 dl szénsavas 
málnás üdítővel (Én úgy szoktam, hogy 2dl szörpöt 
felhígítok 8 dl-re és ezzel főzöm fel. Teszek bele egy 
kis higított citromsavat és nagyon finom szokott 
lenni.)

 
Croissant Recept 
Hozzávalók: 

• 35dkg liszt 
• 1 teáskanál só, 
• 2dl víz, 
• 25dkg hideg vaj, 

 

Elkészítés: 
Keverjük össze a hozzávalókat a vaj kivételével, 
gyúrjuk össze, majd nyújtsuk ki 22-25 cm-re. Kis 
darabokban rakjuk rá a margarint és nyújtsuk bele, 
hajtogassuk össze és legalább 3x nyújtsuk át. 

Töltelék:  
Sonka szeletek és reszelt sajt. 
Bármilyen édes vagy sós töltelékkel tölthető. 
Például: virsli, köményes paprikás, tonhalas, csokis, 
almás mandulakrémes, diós, narancsos-fűszeres… 
A tetejét minden esetben tojással megkenjük. 

Fogadjátok szeretettel és próbáljátok ki őket! 
Nagyné Nelli 
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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 

• 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!  

Újdonságok: 
Vega tál: rántott brokkoli, rántott karfiol, hagymakarika, hasábburgonya, tartármártás 

Rántott sertéskaraj hasábburgonyával 
Rántott sajt hasábbal 

Dobozdíj: +60,- Ft 

Fagylalt kínáltunkat helyben találják. 

Családi, céges rendezvények lebonyolítását  
vállaljuk 30 főig!  

 
Jelen áraink 2015.10.01-től visszavonásig érvényesek! 

Részletekről minden esetben érdeklődj telefonon! 
Tel.: +36/20-359-2136 

Góg-Air 2006 Kft. 

Tel.: +36/20-359-2136 

Újdonság! Báró kedvence pizza: 

Újdonság! 
Rántott sertéskaraj hasábburgonyával 
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RECEPTSAROK 

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

Kolbászos káposztaleves 
Hozzávalók: 
• 50 dkg savanyú káposzta 
• 2 kisebb fej hagyma 
• 2 szál sárgarépa 
• 1 szál gyökér zöldség 
• 1 ek piros paprika 
• 1 szál füstölt kolbász  
• 2-3 gerezd fokhagyma 
• 1/2 citrom leve 
• 4-5 babérlevél 
• szalonna vagy zsír 
• liszt és tejföl 
• só és bors, őrölt kömény 

Elkészítés: 
Elsőként egy lábasba szalonnát dobok, hadd olvadjon ki a 
zsír, majd érkezhet a két apróra vágott vöröshagyma, amit 
fedő alatt megdinsztelek. Ezt követően pirospaprikával 
szórom meg az alapot, majd a kinyomkodott, kicsit 
átmosott savanyú káposztát rászórom a paprikás 
hagymára. Miután egy kicsit hagyom őket együtt rotyogni, 
azután felöntöm az alapot vízzel, majd jöhetnek a 
fűszerek.   
A levesünkbe beleszórom a felkockázott gyökér zöldséget, 
majd a répát és a kolbászt is, amiket hagyok klasszul 
megpuhulni. Egy fél citrom levével beállítom az étel 
savanykásabb ízét, majd egy habarással teszem teljessé az 
íz és élvezeti értéket. 

Mézes-csilis cékla 

A céklát szinte kizárólag savanyúságként fogyaszt-
juk, pedig olyan lehetőségeket nyújt, mint a répa 
vagy a sütőtök. Már önmagában is édes, és kitűnő 
köret készíthető belőle. Egy kis pikáns édes-csípős íz 
remekül illik a sült húsok mellé, és ráadásul sötét 
lila színével a tányéron is jól mutat. 

Hozzávalók: 

• 3 nagyobb 
vagy négy 
közepes cékla 

• 5 dkg vaj 
• 2 ek. méz 
• csilipor 

Elkészítés: 

A céklát megmossuk, megfőzzük, kihűlés után 
megpucoljuk, és apró kockákra vágjuk. A vajat egy 
serpenyőben megolvasszuk. Beledobjuk a céklát. 
Amikor átforrósodott, megszórjuk a csili porral, és 
rátesszük a mézet. Óvatosan kevergetjük, hogy a méz 
mindenhova eljusson, és kicsit karamellizáljuk. 
Azonnal tálaljuk. 
 
Jó étvágyat! 

Gerencsér Attila 
 

 

HIRDETÉS 
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II. Pátkai bortermelők versenye - eredmények  

Eredményhirdetés 

Február 25-én került megrendezésre az Ivánka kávézóban a 
II. Pátkai borverseny.  
A borosgazdák közül 15 fő nevezett a megmérettetésre.  

 

A gazdák összesen 28 fajta Pátkán termelt borral neveztek a versenyre, 14 vörös és 14 fehér bort ízlelhetett 
meg a zsűri. 

A nedűk minősítését független, hivatalos borbírák végezték: 
Pánczél József okleveles borbíráló, Sáfrán András okleveles borbíráló és termelő,  
Renner László nyugdíjas főborász és Zaka Amália borrendi tag. 

Eredmények: 
Vörösbor kategóriában: aranyérem: Zaka István bora. 
 ezüstérem: Káka János, Dene György, Jakab János, Buda József bora 
 bronzérem Füri János, Kenyér Vilmos, Hollósi Sándor bora 

Fehérbor kategóriában: aranyérem: nem volt 
 ezüstérem: Káka János, Varga Géza, Árky Zsolt, Magyaródi József, Jakab János 

 bronzérem: Dene György, Kovács János, Varga Gáza, Kiss László, Buda József 

A pontszámok alapján a borversenyt nyerte Zaka István fehérborával, gratulálunk neki! 

Gratulálunk a helyezetteknek és köszönet minden résztvevőnek és a bíráknak!  
A 2017-os Márton napi rendezvényekre várjuk a bortermelőket a III. Pátkai Bormustrára 

     
 
 

III. FÁNKSÜTŐ VERSENY 

Eredményhirdetés 

A versenyre heten neveztek be nyolcféle fánkkal. 
A zsűri tagjai: Góger Tamás, Nagyné Nelli, Láncos Józsefné 

A legjobbnak és legfinomabbnak járó díjat Magyaródi Józsefné nyerte.  
A vándorkupát ő vihette haza. 
2. helyezett: Gábor Józsefné, 

3. helyezett: Szatzker Aliz 
Köszönjük az ízletes fánkokat a verseny résztvevőinek! 

 

A versenyek eredményhirdetésére a pátkai Kultúrházban rendezett díjátadón került sor, utána ebéd várta a 
versenyzőket, majd kötetlen beszélgetéssel folytatódott a program.  

Köszönöm mindenkinek, aki részvételével segítette a program megvalósulását! 

 

A Pátkai Hírek következő száma várhatóan 2017 nyarának közepén jelenik meg. A lapzárta tervezett időpontja:  
2017. június 15., csütörtök. Kérjük, hogy írásaikat eddig juttassák el a patkaihirek@gmail.com címre,  

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

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

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

Megjelenik 700 példányban. A kiadvány kereskedelmi forgalomban nem kapható. 

Tisztelettel: Varga Géza
Köznevelési és Kulturális Bizottság Elnöke


