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KARÁCSONYI TÖRTÉNET 

Mentovics Éva: Mióta van csillag a karácsonyfák csúcsán?  

Egyszer, réges-régen, egy teliholdas decemberi éjszakán, amikor milliónyi csillag ragyogott az égen, néhány 
egészen apró kis csillagocska pajkosan játszadozott az öreg Hold mellett. 

Remekül érezték magukat. Huncutkodtak, viháncoltak, csintalankodtak. Addig-addig rosszalkodtak, amíg az 
egyik kis csillagot valamelyik társa véletlenül alaposan oldalba lökte.  

– Bocsánat, nem volt szándékos! – mentegetőzött a kis rosszaság.  
– Segítség! Kapjon el valaki! – kiáltotta ijedten a szegény pórul járt csillagocska. De sajnos már senki sem tudott 

utána nyúlni. Elveszítette az egyensúlyát, és elkezdett zuhanni lefelé. Zuhant, zuhant 
egyenesen a Föld felé. A társai egyre távolabb kerültek tőle. Ő pedig rettenetesen félt, 
mert ilyen még soha sem történt vele. 

Lehet-e még annál is rosszabb, hogy lepottyant, és elveszítette a társait? 
Hosszú ideig csak zuhant, zuhant lefelé, ám egyszer csak valami érdekes dolog 

történt. Mintha valaki kinyújtotta volna érte a karját. Egy enyhén szúrós, zöld valami 
alányúlt, és elkapta. 

A kis csillagocskának fogalma sem volt róla, hogy mi történt? 
Éppen egy fenyves erdőbe pottyant le. Az enyhén szúrós zöld valami pedig egy hatalmasra nőtt fenyőfa volt. 
– Nem tudom, hogy ki vagy, de kérlek, segíts nekem, hogy vissza tudjak menni a barátaim közé! – könyörgött 

a kis csillagocska, és olyan kedvesen mosolygott, amennyire csak tudott a történtek után. 
– Én vagyok az erdő legöregebb fenyőfája. – recsegte kedvesen az öreg fenyő. Már nagyon sok mindent 

megértem. Évtizedek óta csodállak benneteket, hogy télen – nyáron milyen ragyogóan, fényesen tündököltök ott 
az égbolton. Szóval sok mindent megértem, de ilyen még soha sem történt velem, hogy egyikőtök az ölembe 
pottyant volna. De ha már így esett, nagyon szívesen megpróbálok neked segíteni, hogy visszakerülj az égboltra. 

Előre is nagyon köszönöm neked, kedves fenyő! – hálálkodott a kis csillag. 
– Még ne köszönj semmit sem! Megteszek minden tőlem telhetőt, de biztosat nem ígérhetek. – mormogta 

kedvesen a fenyőfa. 
Középső ágai egyikével megfogta a kis csillagocskát, és jó nagy lendületet vett… A kis csillag szállt, szállt egy 

ideig felfelé, majd lelassult… és visszapottyant a fenyő ágai közé.  A vén fenyő még jó néhány kísérletet tett, hogy 
visszahajítsa a pórul járt csillagocskát, de sajnos nem járt sikerrel. 

– Látod, te árva kis csillagocska, nem tudok rajtad segíteni. Annyit azonban megtehetek, hogy felültetlek a 
legmagasabb ágam hegyére, úgy talán egy kicsit közelebb leszel a barátaidhoz. 

 Jól van – szólt búslakodva a kis csillagocska.  – Mindenesetre köszönöm, hogy megpróbáltál segíteni. 
Az öreg fenyő pedig gyengéden megfogta, és feltette a csúcsára. A kis csillagocska egy ideig búslakodott, majd 

lassan beletörődött a sorsába, és elkezdett ugyanolyan fényesen, szikrázóan világítani, mint ott fenn, az 
égbolton… 

Amikor az égből a társai megpillantották, hogy milyen csodálatosan mutat a kis csillagocska ott lent a havas 
tájon, a hatalmas fenyőfa csúcsán, nyomban irigykedni kezdtek rá. 

– Nézzétek csak, milyen jól fest a mi kis barátunk ott, azon a szép, zöld fenyőfán! Mennyivel jobb helye lehet 
ott neki, mint itt nekünk! Talán még a fénye is sokkal szikrázóbb, mint amilyen korábban volt! 

Addig-addig csodálták a kis csillagocskát ott lent, a havas fenyőfán, mígnem elhatározták, hogy ők is 
leugranak.  Azon az éjszakán rengeteg csillag hullott alá az égből, hogy egy-egy szép, zöld fenyőfa csúcsán 

folytathassa a ragyogását. 
Néhány nap múlva favágók érkeztek az erdőbe. Nagyon elcsodálkoztak a 

látottakon, de egyben örültek is, mert ilyen fenyőfákkal még soha sem találkoztak. Ki is 
vágták mindegyiket, hogy majd feldíszítve karácsonyfaként pompázhassanak a 
házakban. Az égbolton tündöklő csillagok pedig ámuldozva figyelték, hogy mi 
történik a faluszéli fenyves erdőben? 

Elérkezett a karácsony. Minden házban fények gyúltak, és igazi ünnepi hangulat 
költözött az otthonokba. Az égen ragyogó csillagok kíváncsiskodva tekintettek be az 
ablakokon. Azonban amit ott láttak minden várakozásukat felülmúlta. A csillag-
barátaik már nem csak egy egyszerű zöld fenyőfa csúcsát díszítették, hanem egy-egy 
pompásan, csillogóan feldíszített karácsonyfán ragyogtak. 

Az emberek körbeállták, csodálták, és énekszóval köszöntötték őket. 
Az égen tündöklő csillagok ekkor határozták el, hogy minden karácsony előtt leugranak egy-egy fenyőfára, 

hogy nekik is részük lehessen ebben a pompában, és szeretetteljes fogadtatásban. Azt pedig, hogy kit érjen ez a 
megtiszteltetés, minden decemberben sorshúzással döntik el. 

Azóta díszíti csillag a karácsonyfák csúcsait. 
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ADVENTI PROGRAMOK 

December 3. Vasárnap: 

ÉRKEZIK A MIKULÁS 

A Mikulás megáll: 

12:45 Indulás - Fehérvári út  
12:50 Vasút utca 
13:00 Buda Éva boltja 
13:15 Posta 
13:30 Vak Bottyán tér 
13:45 Református templom 
14:00 Buszforduló 
14:15 Kossuth – Petőfi utca kereszteződés 
14:30 Petőfi – Jókai utca kereszteződés 
14:45 Jókai – Arany János utca kereszteződés 
15:00 Ivánka Gyűjteményes Ház 
15:15 Gazdabolt - Petőfi utca 

December 16. Szombat: 

Mindenki Karácsonya 

• A 3. adventi gyertya meggyújtása 

Karácsonyi műsorral készülnek: 

•  Pátkai csemetekert Óvoda gyermekei 

• A Pátkai református Iskola diákjai 

• A Pátkai Pántlika Táncegyüttes táncosai 

Közreműködik a Nyugdíjas Klub. 

 

Mindenkit szeretettel várnak a rendezők! 
További részletek a megjelenő 
plakátokon és szórólapokon! 

 
Szeretettel várunk minden kedves Érdeklődőt! 

 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Tűzgyújtás 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017.(V.2.) Önkormányzati Rendelete 4§ (6) 
bekezdésének értelmében a nem komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti 
hulladék égetése belterületen szeptember 1-től május 30-ig hétfőn és pénteken, zártkerti 
településrészeken szeptember 1-től május 30-ig pénteken és szombaton végezhető el. Az égetés 8-18 
óra közötti időszakban engedélyezett. Ünnepnapokon tilos.  
 

Adó hírek 

• Gépjármű adásvétel nem bejelentés köteles, az adatokat az Okmányiroda küldi meg az Adóhatóság részére. 

• Ingatlan adásvétele/öröklése bejelentés köteles. Ingatlan adásvétel esetén viszont csak következő év  
január 1-től lesz a vevő az adó alanya. Az eladás évében még az eladót terheli az adófizetési kötelezettség. 

• Zártkerti építmény bevallás köteles, mind vásárlás, mind építés esetén. 

• Zártkerti terület (telek) mezőgazdasági művelés alóli kivonása bevallás köteles, mivel a kivonást követő év 
január 1-től az ingatlan adókötelessé válik. 

• Vállalkozói tevékenység megkezdése 15 napon belül bejelentés köteles, Iparűzési adó bejelentkezési 
nyomtatvány kitöltése és leadása szükséges. 

• A bevalláshoz szükséges nyomtatványok elérhetők a Polgármesteri Hivatalban és a www.patka.hu oldalon 
(Polgármesteri hivatal/Nyomtatványok fülön). 

 

Közérdekű adatok 

• Közvilágítás meghibásodás bejelentése közvetlenül az E.ON telefonszámán: 06-80-533-533 
 
• Körzeti megbízott: Balog Márk Gábor Rendőr Főtörzsőrmester, fogadóóra: minden hónap utolsó hetének 

szerdáján 13.00-14.00 óráig 
 
 
 

Kedves Olvasó!  
Magam és az Önkormányzat nevében  

Áldott Karácsonyi Ünnepeket kívánok Önnek és családjának. 
  

  
Nagy Dániel 

polgármester  
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ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ 

Tájékoztató a Településképi Arculati Kézikönyvről 

A településkép védelmével és a településrendezéssel összefüggő szabályok 
módosításával kapcsolatos teendőket a településkép védelméről szóló 2016. 
évi LXXIV. törvény végrehajtására kiadott 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 
tartalmazza. Az önkormányzatoknak 2017-ben kell megalkotniuk a 
településképi rendeletüket és a rendelet alapjául szolgáló úgynevezett 
településképi arculati kézikönyvet. 
A település építészeti karakterének minőségi alakulása érdekében 
településképi rendeletben kell szabályozni Pátka településképét formáló 

építészeti és természeti elemekre vonatkozó előírásokat. Újdonságot jelent, hogy a helyi építési szabályzat a jövőben 
már nem tartalmazhat településképre vonatkozó előírásokat, illetve az, hogy a helyi építészeti védelemre vonatkozó 
előírások bekerülnek a rendeletbe. 
Pátka teljes közigazgatási területére készülő, a településképi rendeletet megalapozó településképi arculati 
kézikönyv szemléletformáló célt szolgál. A kézikönyvben meg kell határozni a településképi szempontból egymástól 
jól elkülönülő településrészeket, a településkaraktert meghatározó arculati jellemzőket és értékeket, a településkép 
minőségi formálására vonatkozó javaslatokat. 
A településképi arculati kézikönyv készítése során a lakosságnak is lehetősége van arra, hogy Pátka településképi 
megjelenésének kialakításában részt vegyen. A közös munka első állomása az a lakossági fórum, ahol röviden 
ismertetésre kerülnek az arculati kézikönyvvel kapcsolatos jogszabályi követelmények és felépítésére vonatkozó 
elképzelések. 
A településképi arculati kézikönyv összeállítása során határozottan számítunk a lakosság aktív részvételére. 
Kérjük, közreműködésével, észrevételeivel segítse az Önkormányzat munkáját. 

Tájékoztató a Közmeghallgatás tanulságairól 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtartotta évi rendszeres közmeghallgatását, melyre sok kérdés 
érkezett a lakók részéről. Ennek kapcsán a mindennapi élethez tartozó és a település jövőjét meghatározó 
kérdésekről oszthatta meg a képviselő-testület az álláspontját. A lakók a közbiztonságot érintő kérdéseikkel 
fordulhattak a helyi körzeti megbízotthoz is, melyre személyesen válaszolt. 
Egyértelműen látszik a lakossági kérdésekből, hogy több olyan feladat van, amelynek megoldása mind a képviselő-
testület, mind a lakosság szerint rendkívül fontos, azonban a jelenlegi finanszírozási rendszer nem ad megfelelő 
kezelési lehetőséget ezekre. A képviselő-testület keresi azokat a megoldási lehetőségeket, melyek hatékonyan 
kezelik a felhozott problémákat, úgy mint a belterületi közutak, járdák helyzete, zártkerti közutak helyzete, 
alapszintű közműellátottság kérdése.  Mindaz azonban már látszik, hogy a feladatok megoldására a lakosság 
tényleges pénzügyi részvételére lesz szükség, úgy, ahogy a belterületi közműépítéseknél ez történt. Az idősebbek 
talán emlékeznek a közművek építése során befizetett hozzájárulásokra és egy-egy fontos cél miatt befizetett 
TEHO-ra. 
Az elmúlt évben ezért az Önkormányzat kifejezetten az ilyen célokra kivethető települési adó bevezetését kezdte 
tárgyalni, mely csak célfeladatokra használható fel. 
Ez a települési adó nagyban hasonlít a három évtizeddel ezelőtti településfejlesztési hozzájáruláshoz.   A nagy 
különbség azonban, hogy ma már az adó felhasználásáról nincsen népszavazás. Kifejezetten fontos, hogy települési 
adó csak a lakossági igények kielégítése érdekében kerüljön bevezetésre. Ezért került a képviselő-testület asztalára 
az utak és közművek fenntartását, kiépítését célzó alapot biztosító települési adó rendeletének tervezete. A 
különbség a többi helyi adótól, hogy amíg azok az állami feladatfinanszírozást egészítik ki, így a működés során is 
felhasználásra kerülhetnek, illetve a pályázatok önerejét biztosítják, addig a települési adó csak beruházási jellegű 
feladatra fordítandó. 
Összességében célul tűzte ki az Önkormányzat a belterületi és zártkerti utak és a belterületi főbb járdák 
rehabilitációját. Egy kiépítetlen út példáján levezetve azonban ezen feladatok finanszírozása több problémába 
ütközik. Példaként egy 10 km hosszú zártkerti útszakasszal számolva a bekerülési költség nagyjából (1600 Ft/m² 
mart aszfaltos alap + 2700 Ft/m² kopóréteggel számolva) 3 méteres út esetében: 3 m x 10000 m x 4300 Ft= 129 
millió Ft nettó összeg (az ÁFA összegével a tervezett visszaigénylés miatt nem számolva), amely láthatóan 
meghaladja az Önkormányzat jelenlegi lehetőségeit. Ha értékeljük azt, hogy fenti cél eléréséhez a zártkertek között 
850 telek tulajdonos tudna hozzájárulni, akkor ez az összeg telkenként mintegy 150 ezer Ft-ra esik. Ha ezt az 
összeget egy belátható 5 év időtartamra vetítjük le, akkor mérséklődik évi 30 ezer Ft költségre. Ha ezt a lehetőséget 
2014-ben megragadhattuk volna, ma már a beruházást tervezhetnénk.  
A tulajdonosok anyagi lehetőségeit figyelembe véve, ennyire direkt formában nem lehet levezetni egy adótétel 
kivetését a meglévő problémán, de jól bemutathatóvá válik ezen példán keresztül az egyén kisebb mértékű 
hozzájárulása összeadódva mekkora értéket teremt. Nem példa nélküli az ilyen összefogás a településen, hiszen így 
valósulhatott meg a szennyvíz, víz, gáz-vezeték kiépülése. 
Vannak azonban sokan, vállalkozók, magánszemélyek, akik az adófizetési kötelezettségből kivonva magukat 
többlet terheket rónak a tisztességesen fizető adózókra. 
A közmeghallgatáson ezért került megfogalmazásra, hogy a hátralékosok listáját az adótörvény adta mértékig az 
Önkormányzat Adóhatósága nyilvánosságra hozzá.  
Aki szeretné elkerülni a nyilvános feketelistára kerülést és az az általi megszégyenülést, kérjük mihamarabb 
gondoskodjon kintlévőségeinek rendezéséről. Az így befolyó összegeket a belterületi közutak és járdák javítására 
fordíthatná a közösség. A kintlévőség összege ugyanis nagyjából fedezhetné a Petőfi u. teljes szakaszának javítását. 
Ezzel nagyjából leszűrhetjük a következtetést, hogy a listán szereplő személyek és gazdasági szereplők miatt kell 
rossz utakon járnunk. Jövőre a kintlévőségek behajtását, végrehajtását már a NAV végzi. 

Ferenczi Dóra 

Nagy Dániel 
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ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ 

Tájékoztató az elmúlt időszak kulturális eseményeiről 

Október 23. – az ’56-os forradalom 60. évfordulója 

Az október 23-án rendezett ünnepségen megemlékeztünk az 1956-os forradalom 
61. évfordulójáról a Kultúrházunkban.  
A megemlékezést tervezett programját a szakadó eső kicsit átrendezte. 10 órakor 
kezdődött az ünnepség, elsőként Varga Géza képviselő köszöntötte az 
emlékezőket.  
A Himnusz eléneklése után a Református Iskola tanulói adtak nagyon 
színvonalas műsort a pátkai énekkarral együtt a forradalmi napokra emlékeztető 
színpadon. A műsort összeállította Szebik Attila és Szebik Attiláné. 
Nagy érdeklődéssel hallgattuk Szebik Attiláné édesapja emlékezését az ’56-os 
budapesti eseményekről.  
Nagy Dániel polgármester úr ünnepei beszédet mondott, majd Piber Patrícia 
verset mondott.  
Vetítésen régi ’56-os képekkel, a tavalyi megemlékezésünk képeivel illetve az idén június 16-án felavatott 
emlékművünk fotóival emlékeztünk a forradalomra. A diavetítést összeállította Gerencsér Attila.  
Ünnepségünk után megkoszorúztuk az új emlékművet. 
Koszorút helyezett el: Nagy Dániel és Buda József az Önkormányzat nevében,  
 Pásztor József a FIDESZ nevében,  
 Gyenei Lajos az MSZP nevében.  

Köszönöm a szervezőknek a munkáját és az emlékezőknek a részvételt! 

     

A legszebb konyhakertek program 

"A legszebb konyhakertek" - Magyarország legszebb 
konyhakertjei program keretében elismerő oklevelet 
vehetett át Budapesten Dr. Mráz János és felesége 
valamint, Fóris Anna a gyönyörű kertjük 
gondozásáért és Lázár Lívia a szervezői munkáért. 

 
 
 
 

 

FELHÍVÁS 

Tisztelt Pátkai lakosok!  

Azzal a kéréssel fordulok önökhöz, hogy ha van valamilyen képük, 
levelük vagy bármely más tárgyuk hozzátartozóikról, akik az első 
világháborúban részt vettek, hazatértek vagy elestek, kérem, 
juttassák el hozzám. 
A tárgyakat lefényképeznénk, fénymásolnánk 

2018-ban lesz 100 éve, hogy vége lett az első világháborúnak és 
ennek az emlékére szeretnénk emlékeket összegyűjteni és egy 
lexikális kiadványban lakosaink számára eljuttatni illetve kiállítani 
őket.  

Nézzék meg az elrejtett fiókok tartalmát, hátha sikerül valami emléket találni ott.  
Mint ismeretes, a háborúban kb. 100 pátkai lakos esett el, akinek van tudomása arról, hogy nagypapája, 
dédnagypapája is köztük volt, az jelezze nekem, hogy írni tudjak róla! 
Lehet, hogy már nagyon elkéstünk ezzel a dokumentációval - kb. 30 évet - de reménykedem, hogy tudnak 
segíteni, hogy megőrizzük emlékeinket az utókor számára. 

Köszönettel: Varga Géza 
Telefon: 06/20-3233-142. 

Tisztelettel: Varga Géza  
Köznevelési és Kulturális Bizottság Elnöke 
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KÖNYVTÁRI HÍREK 

Tisztelt Olvasók! 

Felhívom a középiskolások figyelmét, hogy a közösségi órák a helyi könyvtárban is teljesíthetők! 

Könyvtári szolgáltatások: nyomtatott dokumentumok, DVD-k, hangos könyvek, folyóiratok kölcsönzése. 
Könyvtárközi kölcsönzés.  Internethasználat két számítógépen, Wifi, iratok scannelése 

Nyitva tartás: Hétfő 17-19 óráig Szerda 17-19 óráig Szombat 14-16 óráig 

Az ettől eltérő időpontokról a beiratkozott olvasókat közvetlenül tájékoztatom. A nyitva tartás megtalálható a 
Facebookon, Pátka község honlapján.  

Elérhetőségek:  Telefon: 06/30-4849-648, 
 Email: patkakonyvtar@gmail.com  

Néhány folyóirat, ami a következő évben megtalálható lesz a könyvtárban: Rubicon, Praktika, National Geographic 
Magyarország és a gyerekeknek a Mikkamakka című lap. A régebbi számok is elérhetők a könyvtárban. A 
könyvtárba új könyvek érkeztek, néhányat szíves figyelmükbe ajánlok. 

KÖNYVAJÁNLÓ 

Gyerekeknek: 
 Kertész Erzsi: Göröngyös úti iskola 

A szöveg tartalmában és terjedelmében is a 6-10 éves korosztály számára a legideálisabb önálló 
olvasásra, de közös családi olvasásra vagy iskolai feldolgozásra is. A Göröngyös Úti Iskola éppen 
olyan, mint bármely másik iskola. Itt is mindig történik valami! Most például a 2/b-be érkezik egy 
új gyerek. Természetesen az egész osztály ég a kíváncsiságtól: vajon milyen lesz az új fiú? Csuda 
Gábor pedig már érkezése napján kiérdemli osztálytársaitól a Csudabogár nevet. És bizony a 
tanárainak, szüleinek, meg az iskolaigazgatónak is okoz némi fejtörést. Pedig Gábor szeret 
barátkozni, és a tanulást sem hanyagolja el. Akkor hát mi olyan különös az új fiúban? Kiderül a 
könyvből!  

A fordulatos cselekményű regényeket kedvelőknek: 

Anna Pasternak: Lara, Zsivago doktor eltitkolt szerelme 

Olga Ivinszkaja, egy irodalmi újság szerkesztője 1946-ban ismerkedett meg Borisz 
Paszternakkal, akit akkor már jó ideje foglalkoztatott élete fő műve, a Zsivago doktor. A 
találkozásból nagyon hamar szerelem lett, és Olga rövidesen Paszternak mindennapjainak 
fontos, nélkülözhetetlen szereplőjévé vált. A lángra gyúló szerelem ellenére Paszternak nem 
akarta elhagyni feleségét, Zinajdát. Úgy őrlődött a két nő között, mint a regénybeli Zsivago 
doktor felesége és szeretője között. Embert próbáló, pokoli időkben éltek a XX. század 
Szovjetuniójában, és a rezsim őket sem kímélte – egy embertelen hatalom torz világában 
lehetséges csak, hogy Olgának pusztán a Paszternakhoz fűződő viszonya miatt a Gulag 
borzalmait is el kellett viselnie. A már addig is abszurd történet Olga szabadulása és a regény 
elkészülte után képtelen, krimibe illő események láncolatával folytatódott.  A Paszternak 
család által sokáig meg- és letagadott Olga Ivinszkajának állít emléket a kötet szerzője, Borisz 
Paszternak húgának unokája, aki Olgában nem a lenézett csábítót, hanem az odaadó és 
szenvedélyes, a szerelméért emberfeletti önfeláldozásra is kész nőt látja. 

Történelem iránt érdeklődőknek: 
 Bank Barbara: Recsk 

A könyv témája a magyarországi internálási rendszer története 1945 és 1953 között. Ezen belül 
kiemelt szerepet kap a recski internáló- és kényszermunkatábor működése 1950-től 1953-ig. Az 
eddigi legteljesebb munka e témában főként levéltári forrásokon alapul, nem mellőzve a 
vallomásokat, visszaemlékezéseket és beszámolókat sem. Fontos hangsúlyozni, hogy a téma 
feldolgozatlansága miatt szinte naponta újabb és újabb dokumentumok kerülnek elő mind az 
internálási rendszer működésével kapcsolatban, mind a recski tábor internáltjaival és a tábor 
működtetésével összefüggésben. Az internálási rendszer 1950 és 1953 között élte a “fénykorát” 
Magyarországon. A rendelkezésre álló levéltári dokumentumok, visszaemlékezések segítségével 
főképp a kistarcsai és a recski tábor működését lehetséges jelenleg rekonstruálni.  
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KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEK 

 

Az augusztusi Pátkai Hírekben jelent meg egy pályázati felhívás Arany János születésének  
200. évfordulójának kapcsán A Toldi című elbeszélő költeményhez illusztráció készítésére. 
Sajnos mindössze egy pályázati anyag érkezett. A helyi nyugdíjas klub tagjai közül készítették: 
Takács Károlyné, Varga Géza és hozzájuk csatlakozott még az Önkormányzati dolgozók közül 
Pallosné Forgács Ottília. A készítők értékes könyvjutalomban részesültek. 

 

Egy kis ízelítő fotókon a 2017. év programjaiból: 

  

 Országos Könyvtári Napok  Február Farsangi játszóház 

Minden kedves Olvasónak áldott békés karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánok! 

Helt Margit könyvtáros 

 

PÁTKAI SPORTTÖRTÉNELEM 

 

Régi idők focija Pátkán 

Volt falunknak egy emlékezetes foci csapata, azokra szeretnék pár szóval emlékezni. 

1966. november 27- én játszottak "Kövér Ferenc" labdarúgó kupadöntőt a Székesfehérvári VT Vasas pályáján, a 
Berényi úton – ami ott volt, ahol most az a két vörös emeletes Videoton irodaház áll.  

Pátka TSZ. SK csapata Mezőszentgyörggyel játszott és 3–2-re nyertek, a gólokat Csík János rúgta. 

A csapat összeállítása 

• A csapat vezetője volt:  Czifra István sportkör elnök.  
• Kapus:  Oláh Lajos 
• Hátvédek:  Kiss Sándor --- Menyhárt Ferenc --- Smutz János 
• Középpályán:  Füri Lajos --- Németh László --- Mádai Gyula --- Ambrus József  
• Csatárok:  Fazekas Ferenc --- Csik János --- Varga Sándor. 

Még a csapat tagjai voltak: Harák Miklós, Kincses János, Tóth Imre, Kovács János.  

 

A mérkőzés előtt készült egy kép, azon a következő 
játékosok láthatók: 

Felül a focisták mögött jobbra áll:  
   Dobos János bácsi. 

Felső sor balról: 
   Harák Miklós, magas személy: Czifra István elnök,  
   Mádai Gyula, Menyhárt Ferenc, Fazekas Ferenc 
   Oláh Lajos, Ambrus József  

Első sor: 
   Smutz János, Varga Sándor, Németh László,  
   Csik János, Kiss Sándor. 

Hajrá Pátka!!! 

Lejegyezte: Varga Géza. 



8. oldal PÁTKAI HÍREK  2017. december 

A PÁTKAI CSEMETEKERT ÓVODA HÍREI  

Óvodai hírek 

Szeptember 1-jén a Pátkai Csemetekert Óvoda is hivatalosan megkezdte a 2017/2018-as nevelési évét, immáron 
három csoporttal. A Katica csoport a régi tornateremben nyitotta meg kapuit, ahol Dékány Mónika néni, a frissen 
diplomázott Dobos Adrienn néni, valamint Dori-Horváth Vera dajka néni várta a lassan-lassan iskolába igyekvő 
csapatot. A Süni csoportban Franké Németh Dia néni, Seresné Szalai Hajnalka néni, és Némethné Ida néni 
terelgette be a hosszú nyári szünet után a játszani vágyó gyerkőcöket. Az eleinte könnyes arcú apróságok pedig a 
Szivárvány csoportban találtak vigaszra Tiringer-Schneider Helga néni, a tanítást maga mögött hagyó Bolvári Bea 
néni, valamint Zsombokné Mikus Tímea dajka néni karjai között.  

A szeptember nem csak jó időt és rengeteg, közös játékot tartogatott 
számunkra, hanem izgalmasabbnál izgalmasabb programok vártak ránk a 
napsütéses délelőttökön. 

Így történt például, hogy a Katica, valamint a Süni csoport cipőt, pulóvert 
húzott, és kéz a kézben szőlőt préselni indult Németh Sándor bácsi 
udvarába, ahol – bár a munka nagy részét Sándor bácsi elvégezte -, néhány 
pohár mustért azért mi is megdolgozhattunk. A munka után pedig 
következett a megérdemelt pihenés, amikor is Hajni óvó néni saját kezűleg 
sütött kalácsát majszoltuk néhány korty friss, „elforratlan bor” mellett. 
Ezúton is köszönjük Németh Sándor bácsinak, és a mi Ida néninknek, hogy 
elmehettünk, és részesei lehettünk ennek a szép őszi kalandnak. 

Szeptember 28-án egy átlagos csütörtökre ébredtünk, azonban szokatlanul sok bicikli, roller és futóparipa 
várakozott a virgonc gyerekekre a tárolóban. Ahogy kisütött a nap, és felszáradt a reggeli harmat, Varga Géza 
bácsinak köszönhetően akadálypályán mérhettük fel ügyességünket a különböző járgányokkal, amit Kovács Kornél 
rendőr bácsi oltalmazó szemekkel figyelt. Megtanultuk, hogy odafigyelve, balesetmentesen közlekedni nem csak a 
különböző ajándékokért, hanem a magunk és mások biztonságáért is fontos. 

A jókedvvel, játékkal és izgalmas programokkal hamar eltelt az 
első ovis hónap, és a hűvös reggelek egyre sűrűbben köszöntöttek 
ránk. A Szivárvány csoport szeptember elejei létszáma gyorsan 
gyarapodott és a könnyes tekinteteket pillanatok alatt felváltották 
a vidám, csillogó szemek. A játék mellett azonban a „tanulás” sem 
maradhat el. A Süni csoport sok-sok verssel és dallal készült az 
október 2-án megrendezésre kerülő Idősek Napjára, ahol kitűnő 
első szereplésükért a sokat fáradozó óvó nénik is büszkék 
lehettek.  

A szereplés azonban nem csak akkor érdekes, ha a három csoport 
egyike lép színpadra, hanem akkor is, ha a közönség helyeit 
foglaljuk el. Áprily Géza őszi, zenés műsorát már a hideg, 
novemberi hónap elején élvezhettük, bekuckózva a Katica csoport 
nagy szőnyegére. Géza bácsi édes hangja és dalszövegei pillanatok 
alatt repítettek vissza bennünket a napsütéses, kora ősz, szép 
világába. Az alig egy órás műsor végére, a csipet-csapat apraja-
nagyja táncra perdült. 

Mint már említettük, a november az óvoda környékén is igen hűvös, esős és szeles, így jól esik a meleg, mézes tea. 
A Mézes Reggeli országos program a csemetekert oviba is ellátogatott, Laborca László bácsi és Laborcáné Tatai 
Anikó, nyugdíjas óvó néni segítségével. Rengeteg érdekes dolgot tanulhattunk a mézről, a méhekről, és a velük való 
bánásmódról. Különböző virágporból készült mézeket kóstolhattunk, és a reggeli végeztével még szavazhattunk is, 
hogy melyik ízlett a legjobban. Velünk volt az Országos Mézkirálynő, akivel közös fénykép is készült. Köszönjük a 
szervezőknek a kellemes programot! 

   

Az ősz hamar elrepült, mi minden percét élveztük, és izgatottan várjuk, mit tartogat számunkra a téli időszak. 

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánnak az óvodások és az óvoda dolgozói minden kedves Olvasónak! 

Tiringer-Schneider Helga 
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NYUGDÍJAS KLUB HÍREI 

A Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub Hírei 

• 2017. október 16-án egy finom vacsora mellett köszöntöttük valamennyi névnaposunkat. Gács János kedves 
köszöntő versét olvasta fel vacsora után, majd Dori Horváth Béla muzsikája mellett beszélgettünk, a 
mozgásképesek táncoltak is.  

• Október 23-án részt vettünk az 1956-os forradalom és szabadságharc 51. évfordulóján tartott szép ünnepségen, 
és koszorúzáson. 

• November 6-án délelőtt gyülekeztünk a Vak Bottyán tér 13-as számú ház előtt, ahol Dr Mráz Jánosné 
megemlékezést tartott Gárdonyi Gézáról, klubunk névadójáról, aki gyermekkorában, ebben a házban élt, majd 
felolvasta az író A bogár című versét. Ez a vers nagyon kedves, de elgondolkodtató is. Kevés versét ismerjük 
általában Gárdonyinak, hisz prózaíróként vált ismertté, pedig érdemes közülük néhányat elolvasni. Visszatérve 
a Klubhelyiségbe, megemlékeztünk elhunyt klubtagjainkról és családtagjainkról, egy-egy mécsest gyújtottunk 
emlékükre. 

• November 11-én 7 klubtagunk utazott a szlovákiai Heténybe, testvér- klubunk meghívására. Ott részt vettek a 
Széchenyi István napok keretében tartott megemlékezésen, és az emlékmű koszorúzásán. 

• November 12-én délután megtekintettük közösen Székesfehérváron, a Szt. István Király Múzeumban a Seusó 
kincs mind a 14 darabját bemutató tárlatát. A csodálatos művészi munkákat jó lett volna hosszabb ideig 
nézegetni, de erre a rendkívüli érdeklődés miatt csak kevés idő jutott. 

• November 20-án, Klubestünkön köszöntöttük Odor Gyulát és feleségét Évikét 50. házassági évfordulójukon. 
Farkasné Piroska, mint a Klub „képzeletbeli anyakönyvvezetője” megerősítette házassági fogadalmukat 
egybehangzó „igen”-jük alapján. Jó egészséget, hosszú boldog életet kívántunk Nekik családjuk körében. 

• Körösi András készített egy video prezentációt eddigi életükről, régi képek alapján. Nagyon szép, kedves emlék 
marad a házaspár számára ez a DVD. Köszönjük Andrásnak! 

• Ugyanezen az estén háziorvosunk, Dr Mráz János közkívánatra szemünk betegségeiről beszélt, illetve látásunk 
megőrzése érdekében adott jó tanácsokat. 

Minden kedves olvasónknak szép Adventi készülődést, áldott, békés Karácsonyt, reményekkel teli, boldog 
újesztendőt kívánunk! 

      - Dr. Mráz Jánosné - 

Gárdonyi Géza: 
A BOGÁR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELHÍVÁS 

RUHABÖRZE  

December 9-én 9 órától ruhabörzére várjuk azokat kedves pátkaiakat, akik vásárolni 
szeretnének vagy eladó ruháikat értékesítenék. Helyszín a Pátkai Művelődési Ház. 

 

Az ablakomnak külső párkányára 
Leszállt egy fényes, kék-aranybogárka. 
Messziről jött és itt most megpihen. 
Szárnyát bevonja s rám néz szelíden. 
Rám néz és bámul. 
Mit gondol magában 
A kis bogár az ember ablakában? 
Tán azt gondolja: íme itten áll 
Egy óriás nagy fekete bogár; 
Egy nagy bogár, ki kőben éldegél, 
S nincs szárnya se, csak mászik, mendegél. 
S én gondolom: Mily boldog e kis élet: 
Csak véletlen, hogy a városba tévedt; 
Az erdőség az ő igaz hazája, 
A lomb, a fű, a virág a tanyája; 
Bú nélkül él, békén, függetlenül; 
Minden övé, ahova települ; 
Pénz néki nem kell, se más földi kincs; 
Barátja sok van, ellensége nincs; 
Ház se kell néki: ha eljő az éj, 
A sátra lomb, az ágya falevél; 

 

Reggel, ha ébred, inni, fürdeni 
Egy tiszta harmatcsepp elég neki; 
Ebédje nyíló virág mézpora, 
Díványa annak selyme, bársonya; 
Ott szundikálja délutáni álmát, 
S hallgatja kedvvel a madár-dalárdát. 
Vajon mi hozta ezt a kis bogárt, 
Mi gondolat, hogy éppen ideszállt? 
Tán benne is van vágy és akarat: 
Próbálni, látni, új világokat? 
Vigyázz, kis boldog: messze el ne szállj! 
Az ember is, ez óriás bogár 
A zöldben élt valaha réges-régen, 
Függetlenül, csendben és békességben; 
De vágya támadt látni új világot, 
S ment-ment, elhagyva fát, füvet, virágot, 
Míg végre kövek közé rekedett 
S küzdelmes élet örök rabja lett. 
És üldögélünk csendes szótlanul, 
A nap kisüt a fellegek alúl. 
Megmozdul, fölnéz az aranybogár: 
Szárnyát kibontja s dongva tovaszáll. 

(1911) 
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PÁTKAI REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI 

Egyházunk a Reformáció 500. évfordulóját ünnepelte. Minőségi kulturális események, előadások, komolyzenei 
koncertek, konferenciák, istentiszteletek bemutatásával szólítottak meg mindenkit. 

Ezekből a programokból próbálunk mi is új erőt meríteni a megújulásra, a megújításra, hogy az Istentől 
kegyelemből kapott szolgálatainkat hozzá méltó módon sikerrel hordozzuk a mindennapjainkban. 

 

A PÁTKAI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÍREI  

Kedves Pátkaiak! 

Köszönöm e szép napot, játszom ma és tanulok. 
Legyél uram mellettem, hozzon e nap jót nekem! 

 
Istennek hála, ismét nagy lelkesedéssel indulhatott meg a 2017/2018-as tanév! Immár 24 
gyermeklétszámmal! A gyermekeink örömmel, tanáraink szeretettel, újult erővel, 
szakértelemmel várták a diákjaikat. Nagyon jól összeszokott közösség alakult ki gyermekeink és 
tanáraink között.  
Országh István tiszteletes úr a szeptember 3-i tanévnyitó istentiszteleten áldást kért a sikeres 
tanévre. Szebik Attila igazgató köszöntötte a diákokat, pedagógusokat, szülőket és gyülekezeti 
tagokat. 

Hétindító áhítat (páratlan héten református templom, páros héten katolikus templomban). 

Havonta Családi istentisztelet keretén belül a gyermekes családokra kiemelt figyelmet fordítunk. 

Október 27-én Bory-várba kirándultunk. 

November 9-én színházi előadáson vettünk részt (Mese a látóhegyről).   

December 22.-én karácsonyi ünnepre hangolódó csendesnapot rendezünk. Tervezünk újra betlehemezést, idősek 
látogatását. 

December 24-én 15 órai kezdettel szentesti áhítatot tartunk a diákok és a pedagógusok szolgálatával. A résztvevő 
gyermekek ajándékot kapnak. 

Tanítási órák után fakultatív foglalkozások: 
• Lovaglás (2-4x/hét) kézműves, angol nyelvű napközi, színházlátogatás félévente, lövészet, főző sarok 

valósulnak meg. 
• Alapfokú zeneművészeti oktatás: szintetizátor. 
• Tervezett programok: Bozsik program keretén belül fociedzés, úszásoktatás. 
• Iskola udvarán uniós játékeszközök lettek elhelyezve, amiket a gyerekek biztonságosan tudnak 

használni.  

Közösségi programok: 
Az iskola épületében közösségi terem található, amely nyitva áll minden érdeklődő előtt.  

Felajánlásokat szívesen fogadunk diákjaink részére (Mikulás, Karácsony), iskolaépület további szépítéséhez 
(szőnyeg, függöny, növényeket). 

Tájékoztatás kérni a patka.iskola@reformatus.hu e-mail címen és nyitva tartási idő alatt Pátka, Kossuth u. 60. 
címen lehet. 

Országh István lelkipásztor: Pátka, Kossuth u.58.  
Mobil: +36-30-202-1716 
E-mail: orszaghi@yahoo.com. 

Áldott Ünnepeket Kívánunk! 

Jakab János presbiter és 
Jakabné Marx Tímea szülői munkaközösségi tag. 

 

REFORMÁTUS CSALÁDI BÖLCSŐDÉK  

Családi bölcsődéink folyamatos gyermekfelügyeletet vállalnak 20 hetes kortól 3 éves korig. Szeretetteljes, 
barátságos és családias környezetben várják a kis csemetéket. Sok játék, zene, éneklés, mondókákkal segítik a 
gyermekek egészséges fejlődését. 

Érdeklődés és jelentkezés: 

• Bölcsis Növelde: Busi Katalin (katalinbusi@gmail.com)  
 Helyszín: Pátka, Kossuth u. 58. - Parókia 

• Kiskuckó: Georgiádes Szilvia (geoszilvi@gmail.com) 
 Helyszín: Pátka, Arany J. u. 30.  

Nyitva tartás: 8:00-13:00 
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HORGÁSZEGYESÜLETI HÍREK 

Horgászok figyelmébe! 

Nem tudom, ki hogyan van vele, de én azt vettem észre, hogy az életkorunk előre haladtával, egymást egyre 
gyorsabban követve múlnak el az évek, mint ahogy ez az esztendő is elszaladt.  

A településünket övező víztározó ebben az évben is, a már-már megszokott, kedvező arcát 
mutatta, a kemény tél ellenére nem volt halpusztulás, a vízszint ugyan folyamatosan 
csökkent, de még a halállományra most sem jelent veszélyt. A folyamatos, havi 
rendszerességgel történő telepítéseknek köszönhetően jó fogási eredményekre számítok, 
de ez majd csak az összesítésnél fog kiderülni. Úgy gondolom, összességében nem 
panaszkodhatunk a tározó adta horgászati lehetőségekre. Kivétel ez alól a tározó nyugati 
oldalának nem megközelíthetősége. Az utat továbbra is egy sorompó zárja le a 
személygépkocsival való behajtást megakadályozva, de már kismotorral is nehezen lehet 
ott közlekedni, az utat benövő növényzet miatt. A Vízügyi Igazgatóság szakaszmérnökség 
vezető helyettese az alábbi tájékoztatást adta, egy ez ügyben történő megkeresésre 
válaszolva: 

„A fent említett sorompó által elzárt terület nincs a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében, a terület 
kezelője a VADEX Zrt. A sorompó a VADEX Zrt. kérésére, velük egyeztetett módon került elhelyezésre, a falopások és 
orvvadászat megakadályozása illetve a területen lévő út tönkretételének megelőzése érdekében.” 

A szűkszavú válasz nem sok jót sejtet a későbbiekre nézve sem, de bízom benne, hogy sikerül mihamarabb 
megtalálni a megoldást. 

Az előző számban részletesen beszámoltam már az ebben az évben történtekről, így ezekről most nem teszek 
említést. Jó hír, hogy a jövő évre vonatkozóan jelentősebb, a Pátkai-víztározó horgászrendjét érintő változásról 
sincs tudomásom, így a jegyárak sem fognak emelkedni. Végleges döntés azonban majd csak a decemberi 
elnökségi ülésen lesz ez ügyben. 

Mint minden évben, így év vége felé, 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 2018. január 8-
ára tervezzük, amennyiben elkészülnek addigra az okmányok! 

- Alapszabályunkkal összhangban, a tagsági viszony megújítására március 26-ig lesz 
lehetőség. Kérek mindenkit, hogy addig az időpontig mindenki ezt végezze el! 

- Az állami horgászjegy és a Pátkai- víztározóra vonatkozó területi jegy is 2018.01.31-ig 
érvényes. 

- A fogási napló leadási határideje 2018.02.28. 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. 

Karácsonyig még pár nap hátra van, de megragadva az alkalmat, mindenkinek: 

Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és Fogási Eredményekben Gazdag, Békés, Boldog Új Évet Kívánok, a 
Vértesaljai Horgász Egyesület Elnöksége nevében! 

Görbüljön a bot! 
Pátka, 2017.11.20.        

OSZTÁLYTALÁLKOZÓ 

2017.szeptember 23-án tartottuk a 45 éves 
osztálytalálkozónkat. Az 1972-ben végzett 25 fős osztályból 
13-an jöttek el, hogy együtt gondoljunk vissza a pátkai 
általános iskolában eltöltött diákéveinkre. 
Két volt osztálytársunk távozott el közülünk az élők sorából. 
Rájuk és egykori tanárainkra gyertyagyújtással és 
egyperces néma főhajtással emlékeztünk. 
10 fő betegség és egyéb okokra hivatkozva nem vett részt a 
találkozón. /Nagyon sajnáljuk./ 
Nagyon sok szeretettel köszöntöttük körünkben egykori 
tanárainkat: Pajor Józsefné Irénke nénit, özv. Hollósi 
Dezsőné Irénke nénit, volt osztályfőnökünk feleségét és 
Bárány Tiborné Rózsa tanárnőt. 
Itt szeretnénk gratulálni Pajor Józsefné Irénke néninek a 
hetven éve szerzett diplomájához, további jó egészséget 
kívánunk! 

Jó volt együtt emlékezni az elmúlt diákéveinkre, „csínytevéseinkre". A finom vacsora és a sütemények 
elfogyasztása közben sokat beszélgettünk, táncoltunk a hangulatos zenére. 
Hajnalban köszöntünk el egymástól és megígértük, hogy 5 év múlva ismételten találkozunk. 

Udvardi Lászlóné Szabó Ági 

Hedlicska Károly 
VHE elnök 
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PÁTKA ÉS A TERMÉSZET XV. 

A téli erdő 

Télen sokan elveszítik természetjárós kedvüket a hideg miatt. 
Pedig a téli hónapokban is megadatnak a kirándulásra 
alkalmas enyhébb napok – igaz, hogy a hideg és a korai 
sötétedés miatt rövidebbre kell szabni a szabadban töltött időt, 
ám a hóval borított táj szépsége, csöndje kárpótolja a 
kirándulót a nehézségekért. Ne feledkezzünk meg hát télen 
sem a minket körülvevő környezetről, az erdőkről, mezőkről, 
amelynek védelmén sok ember dolgozik nap, mint nap! 

Néhány órás téli séta remek célpontja lehet a Fehérvárcsurgó 
és Bodajk között húzódó Gaja-völgy, ahol ilyenkor szinte teljes 
nyugalomban, egyedül bóklászhatunk az örökmozgó patak 
mentén. Ha a bakonyi erdő vadvilágára vagyunk kíváncsiak, jó 
helyen járunk - a Gaja vize ritkán fagy be teljesen, az állatok 
ide járnak inni. Gyermekek kedvelt időtöltése a hóban követni 
az állatok lábnyomát, kitalálni, vajon, melyek jártak ott, merre 
mentek, mit csináltak?  

A Fejér megyei erdőkben télen leginkább vaddisznót, őzet és dámvadat 
láthatunk, esetleg még róka vagy nyúl nyomaira bukkanhatunk. A 
rókák ilyenkor már felöltötték téli bundájukat és párt keresnek 
maguknak, mert hamarosan kezdődik a nászidőszak. A csontig hatoló 
hideg azonban a vadon élő állatok számára is óriási kihívást jelent. A 
hóval, jégtakaróval borított területeken sokkal nehezebb táplálékot 
találni. 

A rendszeres téli takarmányozás csökkenti a rágáskárokat, elősegíti a 
szervezet ellenálló képességét, a vadjaink helyhez kötését és 
koncentrálását, de nem utolsó sorban a trófea minőségének a javulását 
is szolgálja. A téli takarmányozás időtartama rendszerint 100-120 napig 

tart (általában decembertől – március végéig), de természetesen az 
időjárási viszonyoknak megfelelően ez nagyon változó lehet! Az 
etetőanyag többnyire szemestakarmány (kukorica), lucerna vagy 
szénabála és még többségben kukoricasiló. A szálastakarmányon, így a 
szénán és silókukoricán kívül az állatok kapnak pl. burgonyát, 
takarmányrépát, sőt, néha almát is és természetesen, hogy az ásványi 
anyagokat pótolják, ebben a kritikus időszakban kapnak nyalósót vagy 
kősót is. Az etetőket többnyire fácánok, foglyok, szarvasok, vaddisznók 
és őzek és dámszarvasok látogatják.  

Ha az erdőben nem találkoznánk állatokkal, a Pákozd-Sukorói 
Arborétum és Vadaspark kiváló lehetőséget biztosít az erdei állatok 
viselkedésének megfigyelésére természetes környezetükben, az 
állatsimogatóban közvetlen testközelből is! 

A költő madarak többsége vonuló, ősszel elköltözik, de azért télen is megfigyelhetünk jó néhány fajt. 
Madármegfigyelésre kitűnő helyszín a soponyai Sárvíz-völgye Erdészeti, Vadászati és Ökoturisztikai Központ. A 
hazai 54 Fontos Madárélőhely (IBA) egyike a Sárvíz-völgye, ahol a hazai 236 fajból álló madárállománynak 
kétharmada előfordul. Egy-egy őszi alkonyon több tízezer vetési lúd, nagylilik, nyári lúd és réce pihen meg a 
tavakon. A gémfélék, kócsagok, récefajok, sirályok mellett számos egyéb vízimadár költőhelye vagy vonulási 
állomása a vizes élőhelye. Ragadozó madarak közül leggyakoribb az egerész ölyv, barna rétihéja, ritkább a rétisas, 
a héja, a karvaly és a bagolyfélék. Vonuláskor gyakran feltűnik a halászsas, a kígyászölyv és a vándorsólyom is. 

Télen, kiváltképp, ha hosszabb időszakokra hó fedi a tájat, nagyon fontos a 
madarak etetése. Ez nem csak az erdőben igaz, hanem otthon, kertünkben, 
utcáinkban is. Ha kiteszünk etetőket, nagyon figyeljünk arra, hogy egész 
télen folyamatosan, sőt, ha módunkban áll, minden évben ugyanott 
etessük a madarakat. Könnyen megszokják, és számítanak az eleségre, és 
akár évről évre messziről is visszatérnek. A kisebb testű madarak, ha nem 
találnak elegendő táplálékot napközben, nem biztos, hogy át tudják 
vészelni a hideg téli éjszakát. Csak télen etessünk, a költési időszak 
kezdetével fejezzük be! Mit adhatunk a madaraknak? A legfontosabb 
táplálék a nem pirított, nem sózott magas olajtartalmú fekete napraforgó. 

Ebbe keverhetünk apróbb szemű magvakat is, mint pl. a köles. A magok elsősorban a pintyek és a verébfélék 
kedvelt elesége.  
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Emellett fontos a madaraknak az állati zsiradék bevitele is: tehetünk az etetőkbe lágy sajtot és nem sós, vagy 
kifőzött szalonna darabkákat, faggyút, ezzel a cinegéket és a fakopáncsokat csalhatjuk a kertünkbe. Ha a 
rigóknak, vörösbegynek is szeretnénk kedvezni, akkor gyümölcsöt, almát és körtét is adjunk!  

Némely állatok másként alkalmazkodnak a zord téli körülményekhez: téli 
álmot alszanak. A hazai fajok közül tipikusan téli álmot alvó állatok a 
sünök, hörcsögök, a pelék és számos denevérfaj is. 

A szorgos sün odút ás magának, vagy lombból készít fészket. A lustább 
elhagyott nyúlüregbe költözik. Miközben a 16 ezer tüskével felfegyverzett 
rágcsáló szunyókál, ősszel felhalmozott zsírtartalékaiból él. Ha túl hidegre 
fordul az idő, melegre „remegi” magát. Márciusban aztán megszólal a 
belső vekker – a sün sürgősen egy kis földigiliszta után néz. 

A mezei hörcsög az ősz során több mint 20 kg (!) gabonát halmoz fel – 2 méterrel a 
föld alatt. 5 percenként vesz levegőt, és hetente egyszer ébred fel, néhány falat erejéig. 
Márciusban azonban végleg felkel, és még az odúban nászt ül egy nősténnyel.  

A nagy pele a rekorder hétalvó. Már októberben befekszik saját készítésű odvába, és 
jól betakarózik a vastag farkával. Előtte kiadós makk-kúrával felhizlalja magát 100-
ról 200 grammra. Szíve percenként 450-ről 35 dobbanásra lassul, testhőmérséklete 
pedig 1 fokra csökken. Saját készítésű fagyálló folyadék van a szervezetében, amelytől 
az cseppfolyós marad. Nyár elején ébred, sokkal karcsúbban. 

A Magyarországon élő denevérek is visszavonulnak télen, mivel ilyenkor a táplálékul szolgáló rovarok is kisebb 
számban fordulnak elő. A testhőmérsékletük ilyenkor megközelíti a levegő hőmérsékletét (akár 5-8 Celsius fokra is 
lehűlhetnek), a légzésük és szívverésük nagyon lassúvá válik (percenként 1-szer 2-szer dobban szívük). Ebben a 
hibernációs állapotban erősen lecsökken az anyagcseréjük, és csak így képesek az ősszel felhalmozott pár gramm 
barna zsírszövetből átvészelni a táplálékszegény időszakot. Nagyon fontos, hogy a telelőhely klímája kiegyenlített 
legyen (például barlangok) és ne legyen szélsőségesen hideg vagy meleg. Ha télen felriasztjuk az állatokat, akkor az 
végzetes is lehet, mivel felélhetik a hideg télre eltartalékolt zsír-felesleget, tehát lehetőség szerint tartózkodjunk 
ettől. 

Összeállította: Vargáné Bokor Bernadett / VADEX Mezőföldi Zrt. 

OLVASÓI CIKK 

Pátka – ahogy én látom  

Gratulálok a pályázati sikerekhez! Ha igaz, megújul a kultúrház tetőszerkezete. Merni kell nagyot álmodni, most 
még lehet, az a gyanúm, 2019 után már nem annyira... De a nagy álmok mellett a kötelezőt is meg kellene 
csinálni. És túl kellene már lépni a „mit miért NEM lehet”- szindrómán! 
 
Sokszor kimegyek a temetőbe. Örülök, hogy egyre rendezettebb. Szentgyörgyi Jani és párja továbbra is nagyszerű 
munkát végeznek a református temetőben. Nekünk látogatóknak kell még sokat változni. Például, hogy a szemetet 
a kijelölt helyre tegyük: van már szeméttároló. Használjuk! Örömteli az önkormányzat szerepvállalása a katolikus 
temető rendbetételében. Csak reménykedem, hogy nem egyszeri esetről van szó.  
 
Továbbra is rendszeresen bejelentem a közvilágítás hibáit, és általában gyorsan javítják is. Aki hibát tapasztal, 
nekem szólhat. 
 
Közmeghallgatás. Érdekes volt. Elég sokan voltunk, sok jó téma volt napirenden. De erről talán az illetékesek írnak 
itt az újságban. Így az év végén egy gondolat: bármilyen világ jöjjön is, közösség nélkül nincs fejlődés. Emlékszik 
még valaki, milyen élet folyt itt?! Amikor tisztelet övezett tanárt, orvost, papot? Amikor tele volt a Kultúrház 
minden rendezvényen? Amikor külön adót fizettünk, hogy legyen új orvosi rendelőnk? Emlékszik erre még valaki? 
Emlékszünk, milyen érzés volt? Ez ma nincs. És ez az, ami hiányzik. E nélkül pedig nincs semmi. És most ez a 
semmi van. Úgy nézünk ki, mint a magyar foci. Azt hisszük, nincs lejjebb. Pedig van! Csak ha az itt élők 
összefognak, akkor van felfelé. Itt a tél. Figyeljünk egymásra, az egyedül élőkre, az idősekre. Ne legyünk 
közömbösek! Remélem, a falu vezetői is egy esetleges kritikus helyzetben lépnek, segítenek. Karácsony és újév 
közeleg. Az ember telis-tele gondolatokkal - s akkor egy hideg reggelen a Facebook-on feltűnik Kelemen Dodi 3 
perces videója. Szabó Gyula művész úr csodásan mondja a sok kép alatt Ady Endre Karácsonyi rege című versét. 
Peregnek a képek, arcok, a falunkban élt és élő emberek képei. Nem szégyellem, elérzékenyülök. Arcok, melyeket 
nem feledek. Itt éltem gyerekkorom óta, itt élek ma is. Ez az én szűkebb hazám. 
 

Boldog karácsonyt Pátka, boldog új évet pátkaiak! 
 
2017. november Hollósi Dezső 
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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  ( vékonytésztás )  ............................................................................................................ ø 32 cm ø 50 cm 

• Margarita ( p.alap, mozzarella )  ........................................................................................... 1090.- 1750.- 

• Son-Go-Ku ( p.alap, mozzarella, sonka, gomba, kukorica )  ................................................. 1190.- 2050.-  

• Szalámis ( p.alap, mozzarella, szalámi, lilahagyma )  ........................................................... 1190.- 2050.- 

• Bacon ( p.alap, mozzarella, bacon, lilahagyma )  ................................................................. 1190.- 2050.- 

• Hawai ( p.alap, mozzarella, sonka, ananász, kukorica )  ....................................................... 1290.- 2250.- 

• Négysajtos ( p.alap, mozzarella, márványsajt, trappista, füstölt sajt )  ................................. 1290.- 2250.- 

• Sonkás ( fokh.alap, mozzarella, sonka, kukorica, paradicsomkarika ) .................................. 1290.- 2250.- 

• Bolognai ( p.alap, bolognai ragu, mozzarella )  .................................................................... 1390.- 2450.- 

• Magyaros ( p.alap, mozzarella, kolbász, lilahagyma, paradicsomkarika, hegyes erős )  ...... 1390.- 2450.- 

• Parasztos ( p.alap, mozzarella, bab, lilahagyma, bacon, paradicsomkarika ) ....................... 1390.- 2450.- 

• Csirkemelles ( fokh.alap, mozzarella, csirkemell csíkok, kukorica )  ..................................... 1390.- 2450.- 

• Tonhalas ( p.alap, mozzarella, tonhal, olajbogyó, lilahagyma )  .......................................... 1490.- 2650.- 

• Csül-Baba ( p.alap, mozzarella, csülök, bab, lilahagyma, paradicsomkarika )  ................... 1490.-   2650.- 

• Báró kedvence ( p.alap, mozzarella, szalámi, sonka, lilahagyma, tojás )  ............................. 1490.- 2650.- 

• Tenger gyümölcsei ( fokh.alap, mozzarella, tenger gyümölcsei, kukorica ) 1690.-  3050.- 

Menük:  

• Hamburger ( hamburger + hasábburgonya )  ..................................................................................................... 950.- 

• Gyros tál ( csirkemell, salátakeverék, fokh.tejföl, hasábburgonya )  ................................................................. 1350.- 

• Rántott csirkemell ( 2 db rántott csirkemell + hasábburgonya )  ...................................................................... 1550.- 

• Rántott sajt ( 3 db rántott sajt + hasábburgonya + tartár )  ............................................................................. 1350.- 

( csirkemell 10-12 dkg/db, a sajt 6 dkg/db, hasábburgonya 20 dkg/adag ) 

Melegszedvicsek: sonkás, szalámis, kolbászos, sajtos  ................................................................................................. 500.- 

Gyros pitában ( pita, csirkemell, salátakeverék, fokh.tejföl )  ...................................................................................... 700.- 

Hamburgerek 

• Csirkehúsos ( puffancs, saláta, csirkehúspogácsa, sajt, csalamádé, lilahagyma, paradicsom, dresszing )  ....... 650.- 

• Csibeburger ( puffancs, rántott csirkemell, sajt,csalamádé, lilahagyma, paradicsom, dresszing )   ................... 850.- 

• Marhahúsos ( puffancs, saláta, marhahúspogácsa, sajt, csalamádé, lilahagyma, paradicsom, dresszing )  ...... 650.- 

Marlenka  csokis és diós ízben  ................................................................................................................................... 350  

A hidegre tekintettel forralt borral bővült kínálatunk! 

Fagylalt kínáltunkat helyben találják. 

December 10-től kártyás fizetés is lehetséges! 

Jelen áraink 2017.10.01-től visszavonásig érvényesek! 

Az ételeink allergéntartalmáról tájékoztatást kérjen a 

felszolgálótól. 

Tel.: +36/20-359-2136 

Góg-Air 2006 Kft. 
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RECEPTSAROK - ÍZŐRZŐK 

Az Ízőrzők manapság az egyik legjobb hagyományőrző műsor a tévében. Az egyenként félórás 
részek alkalmanként egy-egy település hagyományos receptjeit mutatják be, közben pedig 
kicsit a helyieket, életüket és kultúrájukat is megismerhetjük. 2017 novemberében a Duna 
World televízióban Pátka mutatkozhatott be, a helyi nevezetességek mellett Pátkára jellemző 
ételeket is bemutatva. A műsorban két étel is készült a római korra emlékezve: a Vaddisznósült 
római kemencés kenyérrel és a Kőrakási serpenyős halacskák. Ezek a különlegességek 
fűszerezésükben, és megjelenésükben is különlegesek, egyben nagyon finomak. A fent említett 
két ételen túl a következő finomságok készültek még Pátkán: Kolbászos krumpligombóc leves, 
Káposztás vakarcs, Vadnyúl paprikás édesburgonyával és Diós-mákos kifli.  

A kevésbé ismert ételeink receptjei: 

Vaddisznósült római kemencés kenyérrel 
Hozzávalók a vaddisznósülthöz:  

• 1 kg vaddisznócomb  
• 2 teáskanál őrölt kömény 
• 3 evőkanál méz 
• 1 teáskanál őrölt feketebors, só 
• 2 teáskanál szardellapaszta (vagy só) 
• másfél dl tokaji aszú, vagy móri ezerjó  
• 1 dl must sűrítmény, (caroenum – római fűszer)  

Kovász a római kenyérhez: 
• 8 dkg tönköly búzaliszt  
• 8 dkg finomliszt 
• 8 dkg teljes kiőrlésű búzaliszt  
• 1,5 dl víz 
• 2 dkg élesztő  
• csipetnyi só 
•  1 teáskanál cukor 

A római kenyérhez: 
• a kovász 
• 2,4 dkg só  
• dl víz 
• 30 dkg tönkölyliszt 
• 30 dkg teljes kiőrlésű búzaliszt  
• 30 dkg finomliszt, 1,2 dkg élesztő 

Elkészítés: 
A vadhúst vastagabb szeletekre vágjuk, sóval és őrölt 
köménnyel alaposan átdörzsöljük, és egy éjszakán át 
hűtőszekrényben pihentetjük. Másnap római tálban, 
vagy tepsiben megsütjük, időnként kevés vizet öntünk 
alá, nehogy kiszáradjon az ételünk. 
Készítünk hozzá egy fűszeres kencét. A tokaji aszúhoz 
mézet, őrölt feketeborsot, szardellapasztát keverünk. 
Ezzel a mázzal alaposan átkenjük kisült húsainkat, 
majd további tíz percre visszatoljuk sülni, ezzel együtt 
lesz kész, és különlegesen ízletes. 
A kenyérhez sütés előtti este beleborítjuk egy kisebb 
tálba a kovászhoz való liszteket. Rámorzsoljuk az 
élesztőt, adunk hozzá kevés sót, cukrot, majd langyos 
vízzel összekeverjük, és másnapig szobahőmérsékleten 
állni hagyjuk. 
Reggel egy nagyobb tálba borítjuk a kenyérhez 
szükséges háromféle lisztet, a sót, rámorzsoljuk az 
élesztőt, és hozzáadjuk a kovászt. Langyos vízzel jó 
alaposan kidagasztjuk a tésztát, egészen addig, amíg a 
tálunk oldala letisztul. 
Konyharuhával, vagy terítővel letakarva egy-másfél óráig 
kelesztjük, majd lisztezett deszkán átforgatjuk, 
gömbölyűre alakítjuk. A felénél madzaggal elkötjük, 
masnit kötünk rá, és a fent keletkezett búbját tetszés 
szerint négy-hat részre bevágjuk. Vízzel átmosdatjuk, 
majd kemencében megsütjük. Sütőben is elkészíthetjük, 
ilyenkor tegyünk alá egy másik tepsiben vizet, hogy kellő 
mennyiségű párát kapjon. 
A római korban ezt a kenyeret azért készítették 
madzaggal átkötve, mert ennek segítségével könnyedén 
felakaszthatták. Így árulták a piacokon, de így tárolták a 
háztartásokban is. 

Kőrakási serpenyős halacskák kölessel és  
főtt salátával 

Hozzávalók a halhoz:  
• fél kg vegyes halhús 
• 15 dkg mazsola 
• fél dl étolaj 
• fél dl tokaji aszú, vagy móri töppedt ezerjó 
• 1 teáskanál őrölt feketebors 
• 2 teáskanál lestyán 
• 1 teáskanál majoránna 
• 1 nagyobb vöröshagyma 
• 1 teáskanál liquamen (vagy só), 2 teáskanál só 

A salátához: 
• 1 brokkoli 
• 1 karfiol 
• 2 cukkini 
• 2 sárgarépa 
• 1 petrezselyem 
• só, fél dl étolaj 

A köleshez:  
• 25 dkg köles 
• 1 kávéskanál só 
• fél dl étolaj 

Elkészítés: 
A kőrakási serpenyős halacskák a római korból 
származó étel, amelynek receptjét a Gorsium 
Régészeti Park munkatársainak segítségével 
állítottuk össze. 
Elsőként a halhoz szükséges különleges pácot kell 
elkészíteni. Ehhez egy tálban összekeverjük az édes 
bort, a liquament (ez egy római korból származó 
fűszer, nehezen beszerezhető, sóval 
helyettesíthetjük), az étolajat, a lestyánt, a 
majoránnát, az őrölt borsot, és az apróra vágott 
mazsolát. További két teáskanál sót szórunk még 
bele, és megforgatjuk benne a megtisztított, kisebb 
darabokra vágott halszeleteket. Ebben az illatos 
fürdőben hagyjuk pihenni legalább két-három órát, 
de akár előző nap is elkészíthetjük, és felhasználásig 
hűtőszekrényben tartjuk. 
Sütés előtt elkészítjük a párolt zöldségeket. 
Megtisztítjuk, feldaraboljuk a brokkolit, karfiolt, 
cukkinit, sárgarépát, petrezselymet. Leöblítjük, majd 
kevés olajon, és fél deci vízen enyhén sózva, fedő 
alatt megpároljuk. 
A kölest alaposan átmossuk, majd leszűrjük, és az 
étolajon megpirítjuk. Felöntjük kétszeres 
mennyiségű forró vízzel, sózzuk, és fedő alatt puhára 
főzzük. 
A fűszeres halacskákat a páclével együtt egy nagyobb 
serpenyőbe borítjuk, és abban megsütjük. 
Tálalásnál a kőrakási halacskák mellé párolt 
zöldséget és kölest kínálunk. 
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Vadnyúl paprikás édesburgonyával 

Hozzávalók: 
• egy fél vadnyúl (vagy házi nyúl)  
• 4 közepes édesburgonya 
• 2 vöröshagyma 
• 1 evőkanál zsír 
• 1 paprika 
• 1 paradicsom 
• 1 teáskanál só 
• 2 kávéskanál őrölt feketebors 
• 2 kávéskanál majoránna  
• 1 dl száraz vörösbor 
• 4 evőkanál tejföl 
• 1 evőkanál liszt  
• 2 teáskanál őrölt paprika 

Elkészítés: 
A vöröshagymát megtisztítjuk, felkockázzuk, és egy 
evőkanál zsírban megpároljuk. Közben a paprikát, 
paradicsomot is felaprózzuk, a nyúlhúst kisebb darabokra 
vágjuk, és alaposan átmossuk. A megpárolt hagymára 
először a paprika, paradicsom, majd pár perc múlva a 
nyúlhús kerül. Összekeverjük, lefedjük, és így pároljuk 
tovább. Hagyjuk, hogy kiengedje a levét. Az édesburgonyát 
meghámozzuk majd nagyobb kockákra vágva a pörköltbe 
borítjuk. Fűszerezzük sóval, borssal, kevés majoránnával, 
és apránként, több részletben belecsurgatjuk a vörösbort 
is. A habaráshoz a tejfölt a liszttel és fél deci vízzel 
összekeverjük. A nyúlra ráborítjuk a habarást, majd 
színesítjük őrölt paprikával. Megkóstoljuk, ízlés szerint 
sóval, borssal, majoránnával még fűszerezzük, majd 
amikor már kezd sűrűsödni, beleborítjuk az 
édesburgonyát, és azzal együtt készre főzzük. 

Kolbászos krumpligombóc leves 
Hozzávalók:  

• 2 nagyobb krumpli,  
• 1 vöröshagyma 
• 2 gerezd fokhagyma 
• 2 sárgarépa, 2 petrezselyem 
• 1 paprika, 1 paradicsom 
• 10 dkg füstölt kolbász 
• 1 tojás 
• 20 dkg liszt 
• 1 teáskanál őrölt paprika, só 
• 2 evőkanál zsír 

Elkészítés: 
A krumplit meghámozzuk, felkockázzuk, és enyhén 
sós vízben megfőzzük. Amikor elkészült, a levét 
leszűrjük egy tálba, félretesszük a leveshez. A 
krumplit áttörjük, és kihűtjük. Közben a zöldségeket 
megtisztítjuk: a sárgarépát, petrezselymet, 
vöröshagymát és fokhagymát kockákra vágjuk. Egy 
lábasban evőkanálnyi zsíron megpároljuk a 
vöröshagymát, majd összeforgatjuk vele a sárgarépát 
és petrezselymet is. Csipetnyi sóval pároljuk.  
A gombóchoz a megtört burgonyát diónyi zsírral, 
csipetnyi sóval, egy tojással összekeverjük, és annyi 
lisztet gyúrunk bele, hogy keményebb tésztát 
kapjunk. Vizes kézzel apró gombóckákat készítünk 
belőle. A megpárolódott zöldségeket felöntjük a 
krumpli főzőlevével, belerakjuk a paprikát, 
paradicsomot is. A levét egy liternyi vízzel pótoljuk, 
majd fedő alatt puhára főzzük. Teáskanálnyi őrölt 
paprikával színesítjük, ezután a kolbásszal együtt a 
fokhagymát is beleborítjuk. Ekkor kerülnek bele a 
krumpligombócok is. Amikor ez is megfőtt, már 
tálalhatjuk is. 

 
Ízelítő az adás képeiből: 

   

   
 

A Pátkai Hírek következő száma várhatóan 2018 márciusában jelenik meg. A lapzárta tervezett időpontja:  
    2018. március 2., péntek. Kérjük, hogy írásaikat eddig juttassák el a patkaihirek@gmail.com címre,  

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

és nem vállal felelősséget azokért! 
Felelős szerkesztő: Gerencsér Attila. Közreműködött: 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.  


